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ÚVODEM

Hospodin řekl Abrahamovi: 
„Vyjdi ze svého domu. Vyjdi ze svého příbuzenstva a budeš pramenem požehnání.“ I my jsme synové
Abrahamovi. Ten Boží hlas zní i dnes: „Vyjdi z domova a budeš pramenem požehnání.“ 
A nejen někteří ke kněžství; všichni, doslova všichni jsme voláni k apoštolátu při občanském
povolání. 
Každému z nás je určena Boží výzva k budování Božího království. Každý můžeme sloužit jiným
způsobem, ale všichni se stejným cílem. 
Před časem jsme s údivem četli zprávy z jižní Ameriky: Laici tam konají bohoslužby! Laici tam
podávají svaté přijímání! Svatý Otec dal dovolení laikům - mužům i ženám, aby konali bohoslužbu
slova a podávali svaté přijímání. Je tam velký nedostatek kněží. „Nenecháme kostely zavřené tam, kde
nejsou kněží,“ řekl tehdy svatý Otec. 
Teď si stejné dovolení vyžádali biskupové po celém světě, protože nedostatek kněží je všude. 
A tak i v naších kostelích můžeme vidět laiky, jak se podílejí na nedělní liturgii. Nejen jako lektoři
čtením slova Božího, nejen jako kantoři péčí o liturgický zpěv, nejen jako asistence při oltáři, ale i
jako pomocníci kněze při rozdílení Těla Páně. V kostelích, kam se kněz nedostane, mohou s
biskupovým pověřením laici sami číst evangelium a kázání, konat bohoslužbu slova a podávat svaté
přijímání. A mohou také přinést svaté přijímání nemocným do domu. 
Je to v církvi revoluční novinka? Je a není. Novinka to je z toho hlediska, že jsme dříve na nic
takového nebyli zvyklí. Ale kdo zažil zlá léta ve vězení, ten si možná vzpomene, že i ve vězení nosili
laici při sobě Tělo Páně, konsekrované knězem při tajné mši. To byly ovšem mimořádné okolnosti.
Nyní se to stává běžným zjevem i v našich farnostech. 
Z pohledu dějin církve to není novota, ale návrat ke staré praxi. Na počátku křesťanství bylo po dlouhá
staletí v církvi zvykem, že když křesťané měli doma nemocného, pak mu v neděli přinášeli z kostela
Tělo Páně. Ba i pro sebe brali domů Tělo Páně, aby mohli denně přijímat, i když nemohli ve všední
den do kostela. Teprve tehdy, až byl kněží dostatek, byla služba Tělem Páně ponechána jen kněžím. 
Dnes se tedy vracíme ke staré praxi. Kde není kněze, tam pověří biskup laiky, aby po patřičné
průpravě konali bohoslužbu slova, přednesli kázání, podávali svaté přijímání, donášeli Tělo Páně
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nemocným. 
Tato sbírka promluv má být pomůckou laikům ke čteným promluvám při bohoslužbě slova. A také
chce posloužit těm, kteří se do kostela nedostanou pro nemoc, stáří či nedělní službu, nebo si chtějí
doma nad nedělním slovem Božím v klidu pomeditovat. 
Nehledejte v této příručce můj osobní literární projev. Jsou to kázání - a kazatel je ten hospodář, který
vynáší ze zásob věci nové i staré. Kazatel bere, kde najde a zpracovává myšlenky, které by posluchači
pomohly zahořet pro záměr slova Božího, aby si zamiloval Pána Ježíše a vydal se na cestu jeho
následování. 
Přeji ti, abys i ty zahořel a vydal se na cestu. 
 

BOHOSLUŽBA BEZ ÚČASTI KNĚZE 
(Provizorní návrh)

Po zazvonění: Píseň 
Nastupují ministranti, lektoři, vedoucí bohoslužby, 
               Poklek před svatostánkem.

Vedoucí bohoslužby: 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. 
               (Několik slov uvedení, pak:) 
Dříve, než uslyšíme Boží slovo, litujme svých hříchů a prosme za odpuštění:

Všichni: 
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, - že často hřeším myšlením, slovy i skutky, - a
nekonám, co mám konat: - je to má vina, má veliká vina. - Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, -
všechny anděle a svaté - i vás, bratři a sestry, - abyste se za mě u Boha přimlouvali.

Vedoucí:  Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, - odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Všichni:  Amen. 
                                                       (Po zácviku se zařazují další úkony kajícnosti podle misálu)

Vedoucí nebo zpěv: 
Pane, smiluj se.             (všichni opakují) 
Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se.

Vedoucí nebo zpěv 
Sláva na výsostech Bohu. - (všichni:) a na zemi pokoj lidem dobré vůle. - Chválíme tě, - Velebíme tě.
- Klaníme se ti. - Oslavujeme tě. - Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. - Pane a Bože, nebeský
Králi, - Bože Otče všemohoucí. - Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. - Pane a Bože, Beránku Boží,
Synu Otce. - Ty, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi. - Ty, který snímáš hříchy světa, -
přijmi naše prosby. - Ty, který sedíš po pravici Otce, - smiluj se nad námi. - Neboť ty jediný jsi Svatý,
- ty jediný jsi Pán, - ty jediný jsi Svrchovaný, - Ježíši Kriste, se svatým Duchem, - ve slávě Boha Otce.



- Amen.

Vedoucí:   Modleme se: 
                 (následuje příslušná modlitba z misálu s kratším závěrem: „skrze Krista, našeho 
                 Pána.“ nebo „neboť on žije a kraluje na věky věků.“ 
 

BOHOSLUŽBA SLOVA

1. Lektor  -  uvádí do čtení 
2. Lektor  -  čte první čtení 
Žalm nebo píseň 
1. Lektor  uvádí do 2. čtení 
3. Lektor  čte druhé čtení 
Píseň 
1. Lektor - uvádí do evangelia 
Vedoucí - čte evangelium. - Neříká: Pán s vámi, ale: Slova svatého evangelia... 
Kázání  -  čte lektor nebo vedoucí bohoslužby 
Vedoucí:  Věřím v Boha,- 
Všichni:    Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem, -
ukřižován, umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího dnes vstal z mrtvých; - vstoupil na
nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím v Ducha
svatého, - svatou církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla - a život
věčný. - Amen. 
(střídáme s Kredem z misálu) 
Přímluvy 
 

PŘIJÍMÁNÍ

Píseň  - (jedna i více slok - eucharistická. Za zpěvu přenesení ciboria ze svatostánku) 
Vedoucí bohoslužby: 
Jsme pozváni ke stolu Páně: Toto svaté přijímání není jen vzpomínka na poslední večeři, na události
minulé. Týká se i naší přítomnosti i celé naší budoucnosti. Pán chce skrze nás jít k našim bližním,
chce je skrze nás oslovovat, chce jim pomáhat. 
Proto nyní ve společenství se všemi, kteří vyznávají Kristovo jméno se pomodleme, jak nás naučil Pán
Ježíše: 
Všichni:  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v
nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
                                                                               Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Vedoucí: 
Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Všichni: 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 



Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Rozdíleč svatého přijímání 
Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. 
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Všichni: 
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

(Vedoucí rozdílí Tělo Páně. Zpívá se.)

Píseň k přijímání 
(Po skončení uloží vedoucí ciborium do svatostánku, myje si ruce a usedá na své místo.) 
Chvilka ticha, pak 
Vedoucí:  Modleme se :  (modlitba po přijímání) 
                                       (K přípravě na svaté přijímání a k poděkování po něm možno použít 
                                       krásné modlitby z Kancionálu č. 016 - 038) 
 

ZÁVĚR

Vedoucí   přečte ohlášky, pak řekne: 
                 - Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. - Amen 
                 - Pochválen buď Ježíš Kristus. 
                    Až na věky věků. Amen. 
  
                 nebo: Jděme ve jménu Páně. 
                           Bohu díky.

Závěrečná píseň

 
 
NAKONEC KOUSEK HOMILETIKY - NAUKY O KÁZÁNÍ
  

BĚDA MNĚ, NEBUDU-LI KÁZATI

Kazatel slova Božího, je člověk, který si vzal za úkol vysvětlovat bližním věci nevýslovné, poučovat o
věcech tajemných a lidskou zkušenost přesahujících. A proto všechny generace kazatelů asi znaly to,
co známe i my: občasnou malomyslnost, která působí, že to, co jsme si zvolili za poslání, pociťujeme
jako břemeno přetěžké. 
 Známe asi všichni ten neklid na počátku každého týdne: O čem v neděli kázat? Jak to povědět? 
O čem kázat, aby to bylo zajímavé nejen pro kazatele, ale i pro posluchače. Jak to povědět, aby to
posluchače vytrhlo z jejich trpělivé letargie, s kterou zasedli do lavic a v které jim jde kolem uší jako
samozřejmé vše, co se čte, říká, modlí. Co jim povědět, aby se probudili, zpozorněli, pocítili: tohle je



zajímavé, to se mne týká, to jsem potřeboval slyšet. 
Kamenitá cesta kazatele prosvítá i z dopisu redaktora homiletického časopisu svým přispěvovatelům: 
 „Co kázat? 
Prosím vás, ať je ve vašich kázáních víc víry a méně všelijakých problémů. Ať je tam víc nadšení a
méně nářků. Ať je tam víc moudrosti Boží a méně lidského mudrování. Ať je tam víc příkladů a méně
abstraktností. 
 A jak kázat? 
Neškodilo by nám, občas si připomenout rady starých zkušených kněží: Když si píšeš kázání, představ
si před sebou svou maminku a vypravuj to jí. Vypravuj to svému staršímu bratrovi, který je doma
traktoristou. Vypravuj tak, aby z toho měli radost. Aby si řekli: Ano, víra je krásná věc.“ 
Asi si nad tím říkáš, že tohle všechno víš, nic nového. Že tvá potíž je právě v tom, kde vzít taková
slova, abychom mluvili na úrovni svých posluchačů, a přece jim říkali věci nově a nové, - abychom je
vedli výš a dál. 
Máme před sebou třeba vánoce. Věroučný obsah vánoc vyjadřuje jedna věta: V Ježíši z Nazareta se
Bůh stal člověkem. - To je výrok víry. Výrok dogmaticky přesný a správný. A teď začíná kříž
kazatele: Jak to „přeložit“? Jak to povědět, aby se to stalo nejen základem víry, ale i radostí
posluchače? 
Bude-li výklad usilovat jen o dogmatickou přesnost, pak asi bude znít posluchačům suše a
nestravitelně. Bude-li výklad barokně poetický a citový, bude znít jako výlevy citů ze starých
kalendářů. 
Kde je ta zlatá cesta dobrého kázání: Ut veritas pateat, placeat, moveat? Aby pravda byla zjevná,
krásná, aby pohnula k následování. 
Nové senzační objevy ve vědě homiletické žádné nejsou. Stále platí ono staré, že nejhlasitěji káže celá
osobnost kazatele. Nejen to, co říká, ale především to, jaký sám je. Stále platí stará pravidla
homiletiky. 
Snad nám při přípravě na nedělní kázání trochu pomůže, když si je zopakujeme.

Nejtěžší je start 
Když čteme, jak startují kosmické rakety, slyšíme, že nejtěžší ze všeho je chvíle startu, to utržení od
země. 
My jsme na tom stejně, jako ti raketoví technici. Jak pohnout posluchačem, aby se vydal se mnou na
myšlenkový let? Jestli ho nezvednu ze sedadla hned prvními větami, zůstane sedět, pro něj mluvím
nadarmo. Proto začátek musí nějak překvapit, musí být jinačí, než zkušený posluchač čeká. Má mít
trochu provokativnosti, jak ji v sobě dodnes, po dvou tisíciletích ještě stále mají kázání Pána Ježíše,
Pavlovy listy.

Docere - učit, nebo pomáhat objevit? 
Už malé děti nemají rády poučování, dospělí teprv ne. „Poučujeme“ tehdy, když něco tvrdíme, místo
abychom si dali práci s dokazováním, vysvětlováním. Kazatel by měl ovládat techniku vyprávění
vtipů. Tam vypravěč zná také víc než posluchač, ale dopřává mu radost, aby se pokusil přijít na to
sám: Jaký je rozdíl mezi X a Y ? Otázka vybízí k spoluúčasti: co myslíš? Tak posluchač může zažít
kus objevitelské radosti. 
Nehlásejme pravdy víry jako staré zboží, od věků hotové, - tedy mrtvé formule a tvrzení. Boží
království je přece ten nejnovější objev pro každého osobně, ten nepřekvapivější objev, co můžem v
životě udělat. Vzpomeň na vyprávění o učednících emauzských v evangeliu. Nezačíná to tam
prohlášením Pána Ježíše: „Já jsem vstal z mrtvých.“ Kdepak. Pán je nechá, aby to objevili sami,
počká, až jim to dojde: „Tu se jim cestou do Emauz otevřely oči...“



Movere - aneb trefit to pravé slovo 
Při přípravě kázání zažijeme i okamžiky radosti. Je to tehdy, když máme pocit, že se nám podařilo
trefit na správné slovo. To, které vystihuje, co máme na mysli, a navíc ještě i citový vztah k věci.
Protože se dá spolehnout, že co udělá radost mně, to živě osloví i posluchače. 
Kazatel má radost, že se mu příprava daří, a hle, už je zas na pokraji jednoho úskalí: že ze samého
nadšení přitlačí na pero, uklouzne do přehánění ve výrazech. Jako pro malíře nejsou nejlepší křiklavé
barvy, tak ani superlativy nedělají dobrou službu v kázání. Dobrý básník šetří přídavnými jmény
vůbec, natož superlativy. A nejsme my kazatelé také trochu básníky, básníky evangelia?

Delectare - aneb přinášet radostnou zprávu 
Už Nietzsche předhazoval křesťanům, že vypadají málo vykoupeně, málo radostně. I nám se ukládá,
abychom kázali vykoupeně, radostně. Jenže někdy dopadáme, jak ten mladý kaplan, který s nasupenou
tváří usilovně kázal, že křesťan je povinen se radovat. 
Je to otázka nejen naší tváře, ale i volby témat a jejich zpracování. 
Z našich kázání zní někdy strašení, místo radostné zvěsti. Nejedná se tu o reklamní usmívání, o nějaký
ten „hihi“ životní postoj. Udělat někomu radost, to panečku něco stojí. Pána Ježíše to stálo život.
Jedná se o náš zásadní postoj při hlásání evangelia, o okouzlení z úžasného daru Boží lásky až na smrt
věrné. 
Moc pomůže, když si hned na začátku přípravy kázání položíme otázku: co je v tomto slovu Božím
radostného pro mne, pro můj osobní život? - Pak už ta radost přejde i do našeho dalšího uvažování,
pomůže hledat příklady spíš radostné a útěšné, než zastrašovací. Už by se opravdu měla konečně
rozplynout ta tísnivá a dusící atmosféra kolem leckterého horlivého kazatele - hřímatele.

Kazatel - moralista se zdviženým prstem? 
Slovo „moralizovat“ je v naší době významem blízké slovům jako bručounství, plané hudrování,
poručnictví. Nic dobrého. Ale není povinností kazatele právě moralizovat, napomínat, varovat,
přikazovat? Je a není. Do moralizování nepopulárního a také vezkrze špatného upadnete, když
zapomenete, že všechno čím žijem, je dobrým darem Božím, darem z lásky, který  smíme  vděčně
přijímat, a místo toho předkládáme vše v podobě hartusivého  musíš, nesmíš. 
To je opravdu špatné moralizování, plané a nepopulární. Na takové mluvení je dnešní člověk
alergický. Každé „musíš“ v něm nevzbudí chuť poslechnout, ale odporovat, hledat protiargument.
Ovšem, přijde také čas pro kategorické prohlášení: musíš! Jsou taková i v bibli, ale i tam jsou uvedena
vysvětlením, že jsou projevem Hospodinovy lásky, že je to cesta z otroctví ke svobodě Božích dětí.
(Ex 20,2) 
Proto i my, než vyslovíme příkaz, vysvětleme, jak a v čem je to projev Boží lásky a péče o nás.
Nebudeme tak nahrávat posluchačově obavě, že ho chceme vnutit do čehosi, co sám nechce, že ho
chceme zmanipulovat. Veďme ho, aby se mohl rozhodovat spolu, aby si sám pro sebe objevil, co má
dělat. A zas při tom můžeme dodat: Odkoukáno od Pána Ježíše. Podobenství o milosrdném
Samaritánovi Pán nezakončil rozkazem: „Ty musíš jednat také tak.“ Napřed dává čas k přemýšlení:
„Co myslíš, kdo z těch dvou jednal jako bližní?“ A teprve potom, když si posluchač sám odpověděl,
následuje jeho potvrzení, teď už v jasné formě jednoznačného příkazu: „Jdi a jednej také tak!“ (Lk
10,37)

Innovare - aneb staré vždy nově 
„V kostele slyšíme stále dokola stejné řeči. Kazatel má své oblíbené myšlenky a výrazy, svá ustálená
rčení. Vím už dopředu, kam míří a kam řeč povede.“ Přečasto se ozývají takové nářky, a nejen od
mladých posluchačů. My na to reagujeme zpravidla podrážděně: Co ti lidé vlastně chtějí? My přece



nejsme nějaká reklamní kancelář nebo televizni noviny, naše „věc“ je stará 2000 roků. 
Ja, ale tuto starou pravdu musíme stále nově hlásat! Nový zákon se jmenuje Boží slovo, které máme
hlásat. Novou smlouvu uzavřel Pán se svým lidem (Mt 26,28). Slovo „nový, nové“ zní přečasto z
Ježíšových úst, a důvodem pohoršení jeho současníků není staroba, ale neslýchaná novost jeho kázání.
Nový život má vést, kdo jej následuje, nově myslit se má naučit (Jan 13,34; Řím 12,2; 6,4). A novost
slova Božího nebyla jen kdysi v určitém čase, ale je stálou vlastností, procesem, který trvá a který
kvasí směrem k tomu nejnovějšímu: k Božímu království před námi. 
Nemá být kázání také naplněno touto tendencí po stálé obnově, stále inovovat situaci v nás a kolem
nás? Nemá mít hlásání Krista také stálý rys překvapivé novosti? 
Jak má kazatel odpovědět na člověkův zájem, aby uslyšel co je nového? 
Především my sami musíme perikopu číst nově. S pomocí exegetické literatury se ptát, co jsem z té
perikopy dosud nepochopil, jak nově, líp, dnešněji se to dá povědět. Vysvětlovat text ze zorného úhlu
naší budoucnosti, - nazvěme to třebas trochu nadneseně: prorocky. Nebo to nazvěme prostě: Pro staré
pravdy hledat stále nové vyjádření, vetera noviter.

Pozvi si odborného poradce 
Poslední zásada je stejně známá, jako ty předchozí: Než vezmeme do ruky pomůcky ke kázání,
poraďme se s Duchem svatým. Začněme modlitbou k Duchu svatému a navažme na to hned meditaci
biblického textu. Živé a osobité kázání vždy roste z meditace. 
  

 
  
POUŽÍVÁNÍ “UVEDENÍ DO ČTENÍ” PŘI  BOHOSLUŽBĚ

Ve ”Všeobecném úvodu do misálu” ods. 11 stojí: 
“Kněz může několika slovy uvést věřící do bohoslužby dne a perikop před čtením lekcí.” 
Uvedení přísluší knězi. Ale není proti liturgickým předpisům, když je v duchu aktivní účasti přednese
někdo jiný (Lektor, komentátor). 
Jedná se tu o rubriku “licet - je možno”. Proto by nebylo dobré dělat z Uvedení do čtení pravidelnou
nutnost. Je třeba vždy uvážit, jestli příslušná perikopa potřebuje či nepotřebuje uvedení, aby
posluchači mohli s porozuměním naslouchat. Bohoslužby nemají být upovídané, proto, kde není
uvedení do čtení třeba, tam je nedělejme. 
Je dobře si občas připomenout, jaké Uvedení do čtení být nesmí: 
Nesmí to být vysvětlování dlouhé:: několik slov! 
Nesmí to být teologická summa perikopy: Co vyplyne jako závěr čtení, nesmíš ohlásit předem. 
Nesmí to být převyprávění lekce, prozrazení pointy dopředu. 
Co je cílem uvedení do čtení? Jediným cílem je lepší porozumění textu perikopy. Protože porozumění
závisí také na pozornosti posluchačů, je důležitým  úkolem probudit pozornost, zvědavost posluchačů:
Občas je dobře pouze upozornit na autora: Teď k nám bude mluvit Pán Ježíš. Teď mluví k našemu
shromáždění Bůh. 
Jindy stačí v jednom uvedení před prvním čtením ukázat leitmotiv všech čtení. 
Jindy upozorníme zvlášť na téma, které chceme v kázání rozvést. 
Jindy nám poslouží aktuální událost ze současné doby, která je obdobou toho, co pojednává perikopa. 
Při přípravě na nedělní mši by příprava uvedení do čtení měla přijít na řadu vždy až naposled. Teprve
pak nejlíp vysvitne, jestli je jich tentokrát třeba a jak je formulovat. 
Když se pro uvedení rozhodnem, pak to má být lidské slovo, které z kazatele neudělá docenta,



povýšeně poučujícího nevědomé žáky. Musíme si je doslova napsat, připravit v přesné formulaci, ale
nemá se číst, aby nenarůstala další čtení v bohoslužbě slova. Musí se volně povědět jako osobní slovo
k tomu, co teď uslyšíme. 
Přehlednosti bohoslužby a srozumitelnosti čtení velice prospěje i rámec ticha kolem každé lekce. Ne
dlouhé chvíle, stačí tři - pět vteřin ticha, než se začne číst, totéž po skončení čtení, aby lekce
vystoupila, vyzněla. 
Z řečeného vyplývá, jak jsou míněny texty ”Uvedení do čtení”: Jako nabídnutí myšlenky, podnětu.
Snad se ti bez další úpravy někdy hodí, ale rozhodně by se neměly používat bez osobní přípravy vždy. 
Přes všechna tato varování bychom se těchto uvedení neměli vzdávat. Je to jedna z možností, jak
podnítit aktivní účast na bohoslužbě, jak vzbudit pozornost posluchačů, jak jim usnadnit porozumění
perikopě. 
A takových možností bychom využívat měli. 
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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Cestou do Emauz  - nedělní cyklus A - advent
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
  

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 
 
 
 
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Začíná čas adventní. Do temnot našich dnů svítají červánky příchodu Kristova. Jeho přítomnost, to je
tajemný smysl lidských dějin, smysl našeho života. 
Vyjděme mu vstříc, vyhlížejme ho celým adventem.

Uvedení do čtení 
1. Iz 2,1-5 
 První čtení je jímavým dokladem z dávných věků lidstva: Jak starozákonní prorok z temnot své doby
vyhlíží celou  silou své víry červánky nového času, dobu mesiášského království. 
2. Řím 13,37-44 
 Zasloužilí lidé našeho národního obrození dostali čestný titul „národní buditelé“. Svatý Pavel dnes
mluví jako velký  buditel všech národů. 
3. Mt 24,37-44 
 V evangeliu Pán Ježíš slibuje, že přijde mezi nás. Ale poslouchejme, co chce od nás. 
 

JE ČAS SE PROBUDIT . . .

Budík nepatří k věcem, které jsou nám milé. Každé ráno se rozdrnčí a komanduje nás: Vstávat, už je
nejvyšší čas! Vstávej, ospalče! 
Svatý Pavel mluví dnes podobně jak ten budík: „Víte, že vám už nastala hodina, kdy je třeba probrat
se ze spánku!“ Co to svatý Pavel o nás tvrdí? Vždyť on nám vlastně docela nezdvořile říká, že jsme až
dosud spali, že to tak dál nejde, že se musíme honem honem probudit. 
Jak to jen tak svatý Pavel může říct, že spíme? A zrovna teď před vánocemi, kdy má každý plné ruce
práce s chystáním; plno tajných starostí s vánočními dárky. 
Hned v další větě nám svatý Pavel říká, jak to míní s tím buzením: 
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„Nyní je nám spása blíž, než tehdy, když jsme uvěřili.“ Už uteklo hodně času od našeho křtu: deset,
dvacet, padesát, nebo ještě víc roků. Každým dnem se přibližujeme smrti. Každý den se přibližuje i
konec celého světa. Takový svět jako dnes, jednou skončí, a pak už bude svět pokojnější, krásnější.
Ten budoucí svět bude už docela patřit Bohu, Pánu Ježíši a také všem hodným lidem. 
Kdo z nás bude mezi těmi hodnými? Měli bychom na to myslet. Ale my si po celý rok ani
nevzpomeneme, že se den co den blížíme setkání s Pánem Ježíšem. Svatý Pavel má pravdu: my
duchovně spíme! 
Proto je tu advent a doba vánoční, která nám setkání s Ježíšem připomene. Proto svatý Pavel volá:
„Probuďte se! Zanechte už skutků temnoty, oblečte se do výzbroje světla!“ 
Pavel to míní asi tak, jako nedávno páni na obci. Vedle kostela tu máme park. V noci tam bylo tma
jako v pytli. Scházeli se tam všelijací lidé a vyváděli tam takové darebnosti, že se lidé báli za tmy
parkem procházet. Proto tam obec nechala postavit stojany se silným světlem. Řekli si asi, že za světla
se tam už nebudou dělat takové skutky temnosti. Také na ulicích dávají lampy, aby světlo zapudilo
špatné činy, které se dějí potmě. 
Svatý Pavel tedy po nás chce, abychom nedělali nic, zač bychom se museli na světle, před Pánem
Ježíšem, stydět. Naopak chce, abychom každý svítili jako ty svítilny na ulici a v parku: abychom
svítili dobrem a dělali lidem radost. Že pak ti hodní budou ještě hodnější a zlí budou méně zlí. 
Evangelium nás dnes napomíná stejně: Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete. To je pravý smysl adventu, úkol pro nás všechny, malé i velké děti Boží: 
Náš Pán přijde - probuďme se z lhostejnosti, těšme se na příchod Ježíše! 
Přijde k nám jednak o vánocích jako dítě, dar z lásky pro tebe. 
Přijde až umřeme, jako tvůj Pán. 
Přijde na konci světa jako soudce tvůj i všech lidí, celého světa, celého vesmíru. 
Připravujme se v adventu na jeho příchod. Jako přípravu na setkání s Pánem chceme teď obnovit svou
víru. Vstaňme a vyznejme celým srdcem: Já věřím v Boha ... 
 

DNES, NE ZÍTRA

„Co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek.“ Známe tohle přísloví od dětství a dnešní evangelium
nám napovědělo, kde asi naši předkové tuto moudrost vzali: „Nevíte, co bude zítra, - buďte bdělí,“ -
slyšeli jsme. A Pavel vyzývá Římany i nás: „Je čas probrat se ze spánku; den se přiblížil; odložte
skutky temnosti!“ 
Jenže my na svých každodenních zvyklostech neradi něco měníme. Pokud se do našeho života
neprokope nějaký zloděj nemoci, nečekané události, zůstáváme ve svých pohodlně vyšlapaných
bačkorách. 
Ale teď je tu advent, začátek nového církevního roku, začátek radostné přípravy na slavení vánoc.
Nejen kolem nás jsou temnoty dlouhých nocí, ale i v nás jsou mnohé temnoty - a my ty skutky temnot
máme v adventu odkládat. 
Aha, řekne si někdo, to abych si tedy napsal seznam svých temných skutků, svých zlozvyků, a každý
den ráno a večer si přečetl, co na mně vadí lidem kolem mne, co na mně vadí mně samotnému, co by
na mně vadilo Synu člověka, až budu stát na jeho soudu. To si tedy musím své chyby a zlozvyky pořád
přeříkávat, abych na ně nezapomněl. 
Takové adventní předsevzetí by bylo špatné předsevzetí. S tím bys nikam nedošel. Pořád si připomínat
své chyby - kdepak. Pořád si stavět před oči máme ten dobrý opak, jací máme být, jací chceme být.
Rozumíš tomu: ne negativně, ale pozitivně. Mám upevňovat v mysli, jak se chci připodobňovat Pánu
Ježíši svým smýšlením, svým chováním, svou láskou. 



Toto každodenní úsilí o připodobňování se Kristu, to je osobní advent každého z nás. 
Všichni si rádi zakládáme na tom, jak jsme už velcí: „Já už jsem velká, už je mi deset! - Já už jsem
dospělý, už je mi dvacet! - Já už jsem zralý, už je mi padesát!“ Ale kolik nedospělosti, nezralosti,
kolik dětinskosti s sebou vláčíme - často po celý život! V každém dítěti je něco z šelmy, která stále
bojuje proti všem o přežití. Jak často říkáš: Já chci! Já nechci! Já požaduji! Já, já! Vše pro sebe, jiné
často nevidím, nevnímám. Kolik dětské krutosti k menším a slabším, k zmrzačeným, přežívá i u
dospělých. 
To je tedy adventní otázka pro každého z nás: Jak daleko jsem já, dnes, na osobní cestě k dospělému
člověčenství, k podobě Kristově? 
Dlouhá je tahle adventní cesta člověka od JÁ k TY, od sobectví k lásce. Stejně dlouhá je cesta od TY
ke Kristu, k víře a naději. A teprv tohle trojí dělá z šelmy člověka. 
Kdy se na tuto cestu vydat, kdy začít? Evangelium nám říká, že hned. Buď začneš hned nebo nikdy,
když to začneš odkládat na zítra. 
Toto je den, dnešní den, který učinil Pán. Dnes, ne zítra. 
Chceš-li začít být dobrý až zítra - jsi tedy dnes ještě zlý. 
Chceš-li se až zítra usmířit, jsi dnes ještě ve sváru. 
Chceš-li začít zítra, dnes nestojíš za nic. 
S čímže chceme letošní advent začít? Připodobňovat se ke Kristu svým smýšlením, chováním, svou
laskavostí. Vykročením od JÁ k TY. 
Ať se tu tedy o vánocích sejdeme jako dospělejší lidé,  jako zralejší křesťané. 
 

ADVENT V RODINĚ

Žádné období roku není tak příhodné, aby se rodina navzájem sblížila, srostla, jako doba adventní a
vánoční. Kolik je tu příležitostí ke sblížení členů rodiny, k projevu lásky, dávání radosti. V těchto
dnech Bůh přichází na svět, a chce víc: chce přijít do našich rodin. My se máme na tuto návštěvu
připravovat a těšit, máme mu ji umožnit. 
Ale jen málo rodin prožívá advent takto krásně. Není to zaviněno jen náboženskou lhostejností,
vlažností. Překážky bývají i v těch rodinách, kde se na vánoční chystání vynaloží mnoho úsilí a
námahy. 
Vánoční radost, co to je? „No přece, aby děti dostaly všechny dárky, co si přejí“ - řekne tatínek. A
maminka? „No přece, aby bylo napečeno hodně cukroví, aby se mi povedla vánočka, aby kapr na
Štědrý večer byl akorát a krocan na Hod Boží se jen rozsejpal. A také musí být každý hadřík v domě
vypraný, každý kout vysmejčený.“ 
Je to úkol na umoření, když si to takhle rodiče naplánují. A přece je to málo, přece je to špatný
program. Vaše děti se jistě těší na dárky, jistě mají rády sladkosti. Ale stačí obojího polovic, když
dostanou to, co potřebují nejvíc: abyste vy, rodiče, na ně měli čas, abyste s nimi hovořili, vyprávěli,
hráli. 
Aby vánoční radost byla úplná, musí příprava trvat po celý advent. Kdyby si tak každý tatínek umínil,
že bude každý den aspoň hodinu tatínkem! Aspoň hodinu denně že se věnuje dětem - to by byla
revoluce ve světě dítěte! 
Kdyby si tak každá maminka umínila, že i ona bude v adventu víc maminkou, než uklízečkou,
pradlenou, kuchařkou, nákupčí, služkou všech, - to by byl krásný dárek dětem! 
Jak to má v adventu doma vypadat? V prvním týdnu upleteme ze smrčí adventní věnec, v něm čtyři
svíce. Přitom děti pomáhají a maminka vysvětluje, že i my tak patříme k sobě, jako větvičky ve věnci,
že i my tak držíme pohromadě. Uzavřený kruh bez konce a bez začátku je symbolem věčnosti Boží a



našeho věčného života v Bohu. Světlo svíčky znamená světlo víry, radost, která s Ježíšem přichází
osvítit svět. 
U adventního věnce (později u jesliček) koná rodina večerní pobožnost. Zazpívají adventní píseň,
vypravují si o příchodu Pána Ježíše na svět, přečtou si článek z dobré knížky. Nakonec se společně
dohodnou, jaké předsevzetí si na zítra nebo na tento týden udělají, např. budeme všichni veselí,
budeme pomáhat mamince, budeme stavět betlém a chystat dárky. - Samozřejmě „tajně“, aby to bylo
opravdu překvapení - tedy spolu s maminkou pro tatínka, ale aby on o tom vůbec nic nevěděl; a spolu
s tatínkem zas pro maminku. Ve čtvrtém adventním týdnu se už děti učí u betléma zpívat koledy, aby
je o vánocích dobře uměly. Smějí stavět v pokoji stromeček, dávat na něj svíčky a ozdoby s velkou
bání na vršek. Také smějí mamince pomáhat péci cukroví, uklízet a smejčit. 
Ale hlavně budou znovu a znovu naslouchat krásnému vyprávění o dobrotě a lásce Boží, která
vyhledala hodnou dívku Marii, pečlivého muže Josefa a připravovala vše, aby mohl k nám lidem přijít
Boží Syn Ježíš. 
Také některé svátky na počátku adventu nám dávají téma pro adventní rozhovory a činnost. Svátek sv.
Františka Xaverského (3.12.), který byl velkým misionářem, poslem Boží lásky do pohanských zemí,
nám dává příležitost k hovoru o pohanech, světě před Kristem a nouzi lidí, kteří žijí bez Krista. 
Na den sv. Barbory (4.12.) jdeme s dětmi uříznout třešňové větvičky a dáme je doma do vázy s
dostatkem vody, aby nám na vánoční svátky rozkvetly a byly tak obrazem našeho srdce, rozkvetlého
Boží láskou. 
Pak přijde den sv. Mikuláše (6.12.), který je ukázkou, jak laskavým, štědrým a hodným se stává
člověk, když se stane křesťanem. Ať už sv. Mikuláš naděluje inkognito za okno, nebo ať přijde
„osobně“ do domu, musí děti vědět, že je to jen „jako“, že je to náboženská hra. Nic to neubere na
zážitku a radosti dětí, pro hru mají smysl, to je jejich svět. 
Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie (8.12) to jsou už červánky vánoční slávy. Děti seznámíme
s maminkou Pána Ježíše, s nazaretským domovem a sledujeme svatou rodinu na cestě z Nazareta do
Betléma. 
Jak strávit Štědrý večer, na to není žádný recept zapotřebí; každá rodina má své vlastní pěkné tradice.
Jen to je důležité, aby si maminka nenechala moc práce na poslední chvíli, a nebyla pak nervózní a
uhoněná. Je důležité, aby tatínek byl jednou opravdu jen a jen tatínkem pro své děti, aby celá rodina
byla pohromadě a doma. Bývá mi vždycky líto těch lidí, kteří jezdí Štědrý den prožít kdesi do hor, na
lyže. Sebelepší zalyžování je možné ještě stokrát za zimu, je dost času si na ně zajet na Štěpána. O
rodinnou pospolitost Štědrého dne se nechají ošidit asi jen ti chudáci, kteří teplo domova nezažili. 
Už v adventu se děti pilně učily nazpaměť písně: Narodil se Kristus Pán a Tichá noc. Teď zpívají s
rodiči u rozsvíceného stromečku a vítají Narozeného ve svém domově. Pak přijdou na řadu dary,
symbol vzájemné lásky. Domácí liturgie končí hostinou lásky, Agape, slavnostní večeří, obrazem té
svaté Hostiny Boží, které se všichni účastní při „půlnoční“ mši v kostele. Svatým přijímáním se
promění srdce všech v jesličky. Šťastná rodina, která zná tuto pospolitost stolu rodinného doma a
pospolitost stolu Páně v kostele. 
A že těm malým pomůžeme, aby mohli na sv. Štěpána využít svého práva koledníků a jít na koledu ke
strýcovi, kmotřence a babičce, to patří také k vánoční radosti dětí. Nadílka je viditelným
podobenstvím štědré Boží lásky, která nás bohatě obdarovává milostí. 
Milí rodiče, milá farní rodino, hovořte doma o tom, jak se letos chcete na vánoce připravovat, jak si
chcete navzájem připravit ty nejkrásnější vánoce. Rozdávat se v lásce, to je podoba Boží v člověku. 
Přímluvy 
Bože, ty chceš, abychom žili v radosti z tvého vtělení a v těšení na tvůj druhý příchod. Prosíme tě:

Za naše malé děti; abychom je naučili správnému těšení na vánoce. 



Za všechny maminky; aby se nepřetížily předvánoční prací, ale zachovaly se radostné a svěží. 
Za všechny tatínky; aby po své práci ochotně s dětmi pomáhali mamince při vánočních přípravách. 
Za všechny naše rodiny aby v nich nescházel ani betlém, ani adventní věnec, ani adventní pobožnost. 
Za nás všechny; abychom nehleděli na dárky materialisticky - podle peněz - ale jako na projev lásky.

Pane Bože, voláš k nám dnes, abychom byli stále připraveni na tvůj příchod. Dej nám svou milost,
abychom letošní advent k této přípravě využili s pomocí Ježíše Krista, našeho Pána.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes o druhé adventní neděli, nám prorok Izaiáš představí Boží království a Jan Křtitel nám do něho
ukáže cestu. 
My se nejprv ptejme každý sám sebe: Jak já si představuji Boží království? A jak má víra v Boží
království působí na můj každodenní život?

Uvedení do čtení 
1. Iz 11,1-10 
 Budeme teď naslouchat známému a slavnému Izaiášovu proroctví o Mesiáši a jeho království.
Snažme se biblické  obrazy převést do naší dnešní mluvy, abychom si uvědomili význam tohoto 
proroctví pro nás. 
2. Řím 15,4-9 
 Teď uslyšíme návod svatého Pavla, jak si navzájem připravit a darovat pěkné svátky. 
3. Mt 3,1-12 
 Celé Judsko vycházelo k Jordánu, aby uslyšelo Jana Křtitele. My ho uslyšíme zde, teď. Ale dáme si
od něj říct? 
 

KDE JE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ

Slyšeli jsme právě slovo Boží, které nám oznamuje Boží vůli. Co je teď posláním kázání - slova
lidského? 
Má to být lidská odpověď na Boží vůli. Má to být hledání, zda a jak můžeme tu Boží vůli ve svém
osobním životě naplnit. A nejen to: má nám dát radost z poznání a chuť ke konání. 
Izaiášův barvitý obraz našeho Vykupitele a jeho království pokoje ještě doznívá v naší mysli: 
Jesseúv potomek, Mesiáš, plný moudrosti, bude podle spravedlnosti rozsuzovat, podle práva bude
rozhodovat. Kam přijde Mesiáš a jeho království, tam bude vlk přebývat svorně s beránkem a dítě si
bude v bezpečí hrát nad dírou zmije. 
Jistě všichni rozumíme, že tu není řeč o zvířatech, ale o lidech: člověk nebude jako vlk dravý. Jeden
člověk neuštkne druhého jedovatým slovem jako zmije. 
Kristus - Mesiáš - přinese do lidských vztahů pokoj. 
Ale Kristus už přišel, už tu byl. Vykoupení už se stalo. Jak to tedy přijde, že jsou stále ještě mezi lidmi
dravci a šelmy a hadi? Kde je to království pokoje? Copak nepanuje dál na světě nespravedlnost,
copak slabší nejsou dál utlačováni? Copak není dál život plný trápení a nejistoty, copak to nevypadá
stále tak, že právě ti slušní, dobří lidé mají život těžší než darebáci a podrazníci a dobrodruzi? Kde je



spravedlnost Božího království? 
A tu není divu, že se věřícímu člověku vnucuje představa, že království Boží a jeho spravedlnost je
záležitostí až „onoho světa“ - až po smrti: Ti kdo v tomto životě trpěli, přišli zkrátka, ti budou mít za
to přednost po smrti, na věčnosti. 
Někde se toto myšlení vyhrotilo až do představy, že nejen vlci a hadi - rozuměj zlí lidé - ale i Bůh sám
sesílá na člověka trápení, sužuje ho úmyslně na světě, aby ho mohl za to po smrti odměnit. 
Tak to není. Kristus to říká jinak. Když blahoslaví lkající a trpící pro spravedlnost, říká to v čase
přítomném, ne v budoucím: Blahoslavení jste, už teď. Nejen až po smrti, už teď sláva vám. 
Nejde totiž jen o to, snášet utrpení, ale o to, zvládnout je. Každé zlo, každé trápení, je v protikladu s
Boží vůlí. Boží vůle nás vede, abychom se snažili podle svých sil přeměnit zlo v dobro, abychom
usilovali vytvořit z materiálu svého života to nejlepší v dané situaci. 
Těžký život dává nejvíce příležitostí k obracení zla v dobro, může být plodnější a požehnanější 
A zkušenost nám to potvrzuje: Lidé, kteří ve svém životě hodně zakusili, bývají vyzrálí, ušlechtilí,
stálí. Jen tak něco s nimi nepohne. 
Posmrtné nebe, blaženost onoho světa, si tedy každý člověk buduje už v tomto životě tím, že než
zápecní povalování miluje, že obrací zlo v dobro, že své vlčí a hadí pudy mění v beránčí a holubičí.
Jen ten, kdo se pro dobro rozhodne za živa a s touto rozhodností je koná, jenom ten je bude mít i po
celou věčnost. 
Už tedy rozumíme otázce, kde že tedy je to mesiášské království pokoje dva tisíce let po vykupitelské
smrti Kristově. Je v srdcích lidí, kteří je přijali a pochopili. 
Kde Kristus nevešel do lidských srdcí, tam to jsou ještě dnes srdce vlčí a hadí. 
Bratře a sestro: a co já - a co ty? My jsme Krista přijali, my jsme v něj uvěřili - aspoň si to myslíme.
Je už v nás pokoj Božího království? Přestal jsi už být dravcem? 
Pojďme dnes s Janem a jeho žáky vstříc Ježíši. S naším rozhodnutím po změně života k dobrému
přichází už Boží království i k nám. 
 

PŘIPRAVME CESTU PÁNU

Ještě nám zní v uších, co Jan Křtitel kázal v Judské poušti. Archeologové v té poušti nedaleko
Mrtvého moře vykopali pozůstatky kláštera, kde v dobách Ježíšových žili lidé, kteří volání Jana
Křtitele - vlastně už volání proroka Izaiáše - vzali doslova: „Na poušti připravte cestu Pánu!“ 
I dnes jsou muži a ženy, kteří dobrovolně opouštějí svět a odcházejí do kláštera, aby tam sloužili
Božímu království. 
„Připravujte cestu Pánu!“ Tento příkaz platí nám všem, zvlášť teď, v adventní době. Znamená to, že
máme všichni odejít na poušť, vstoupit do kláštera? Víme, že to tak není. Poušť je všude, kde jsou
lidé, kteří spolu nemluví. Kteří se nestýkají. Kteří o Ježíši a jeho evangeliu nic nevědí. 
Není snadné v poušti našeho světa připravovat Pánu Ježíši cestu. Je to práce na celý život. Ale pro
tento advent bychom si to mohli zkonkrétnit na tři úkoly. 
Ten první zní: připravuj vánoce! 
Copak o to, myslíš si, to dělám. Přípravám na vánoce se nikdo nevyhne. Tolik věcí se musí udělat:
vymyslet, komu jaký dárek, pak ty dárky sehnat. Udělat předvánoční úklid, navařit, napéct. A ještě
sem tam i ve všední den zaběhnout do kostela na roráty a doma dělat adventní černou hodinku s
koledami u jesliček a co vše ještě. Tak co ještě? 
Co ještě? To hlavní. Nehoň se! Co děláš, dělej klidně, chutě a s radostí. 
Druhý adventní úkol, co mám na mysli, zní: Připravuj SEBE na vánoce! 
Jan Křtitel k nám volá: Obraťte se, připravte Pánu cestu. K čemu by byl tvůj dárek tomu, na koho máš



v srdci zlost! Napřed mu musíš odpustit. Co by pomohla světla na stromečku, kdyby v tobě zůstaly
temnoty mrzoutství, urážlivosti a jaké ještě balvany a propasti. Zpytuj si svědomí před vánoční
zpovědí jaksepatří důkladně. 
To je tedy druhý náš adventní úkol: připrav na vánoce sebe - dobrou svatou zpovědí. 
A třetí úkol? Také ten dnes vyhlašuje Jan Křtitel: Připravte i svým bližním cestu k Pánu. 
Cesta k narozenému Pánu Ježíši není jednokolejka - jen cesta tam. Je to dvoukolejka - od Pána Ježíše
zase k lidem. S anděly máme ohlašovat lidem kolem sebe radostnou zvěst, že i jim se narodil ten, kdo
je zachrání, kdo je naučí radosti, kdo jejich životu dá smysl. Tuhle adventní cestu k lidem známe ještě
méně, než tu první a druhou. Ale kdo cestu hledá, ten cestu najde. Jen to zkusme, jen to znovu a znovu
zkoušejme. 
Bratří, mnoho se musíme ještě učit, abychom dokázali vánoce připravit, abychom sebe dokázali na
vánoce dobře připravit, abychom uměli lidi k jesličkám přivádět. 
Pusťme se do toho učení s radostí. 
 

JAK VYPRAVOVAT DĚTEM O PÁNU JEŽÍŠI

Je druhá neděle adventní. V kostele zní příslib, že už brzo vypučí ratolest z kořene Jesse, že už brzo
budou vánoce. A doma? Kde nepostavili jesličky už minulý týden, vytáhnou je z krabic jistě v
nejbližších dnech. A s jesličkami se vyrojí dětské otázky: „Mami, co to je; kdo je to?“ - „Teď“ -
řekneš si - „je vhodná doba začít dětem vypravovat o Pánu Ježíši.“ 
O Pánu Ježíši se nejlíp mluví, až když děti mají vštípenou představu dobrého Boha Otce; když se
naučily mít nebeského Otce rády. Samozřejmě, kde je víc dětí různého věku, tam se toto pořadí nějak
přísně zachovávat nedá. Děti pochytnou dnes to a zítra ono, ale rodiče musí vědět, jaké je to správné
pořadí, aby doplnili a ujednotili mozaiku různých dojmů. 
Poslechněte si vyprávění jedné mladé paní z jejího dětství, odstrašující příklad adventní katechese v
rodině, která poškodila celý náboženský život dětí až do jejich dospělosti. 
Na první adventní neděli postavila maminka doma betlém a řekla nám dětem: „Tenhle malý
chlapeček, to je Ježíšek, Boží Syn. Je u Otce v nebi a Bůh Otec mu předal všechnu moc nad celým
světem. O vánocích sestoupí Ježíšek z nebe na zem - bude hodným dětem dávat dárky.“ 
Odpoledne přišla maminka z nákupu a řekla: „Představte si, děti, já jsem dnes potkala Ježíška.“
Zůstali jsme bez dechu. Ani jsme se nedivili, že se Ježíšek ukázal mamince a ne nám. Věděli jsme už
od maminky, že Ježíšek se dá uvidět jen těm nejhodnějším dětem, které pokaždé dojedí všechno z
talířů, které si nenadávají. K takovým vzorným dětičkám jsme nepatřili. Teď šlo tedy o to, co Ježíšek
říkal, jestli se na nás nezlobí, jestli nás má rád. 
A maminka využívala situace plnýma rukama: „Ježíšek se mě ptal, jestli teď před vánocemi jste
hodnější a já mu přece musela říct pravdu. Ale máte ještě čas do vánoc se polepšit.“ - A tak byl náš
advent plný křečovitého pachtění a snahy, být pořád a pořád hodné. 
Na Štědrý den jsme tábořili u dveří pokoje a nakukovali klíčovou dírkou, jestli Ježíška nezahlédneme.
A zas to byla maminka, která se podívala a hned volala: „Děti, teď jsem zahlédla andělíčka!“ 
Je to krásná představa, že se nebe otvírá a přichází napřed svatý Mikuláš, pak sám Ježíšek, navštěvují
děti a dávají jim dárky. Ale je to představa nepravdivá, pohádková. Když pak dítě slyší, - a často velmi
hrubě - povídat, že nechodí ani Mikuláš, ani Ježíšek z nebe, že dárky kupují rodiče, pak není divu, že
se zhroutí celý svět dětské víry a nemoudří rodiče tak ohrozí víru dítěte. 
Naši křesťanští tatínkové by měli umět mluvit svým dětem o Ježíši krásně, ale bez pohádkových
nepravd o nebeské poště malého Ježíška. Jako o Pánu Ježíši, kterého poslal lidem dobrý Bůh Otec, aby
je učil, jak se mají mít mezi sebou rádi. 



A vánoční poselství, vánoční nadílka? Pověz to třeba takto: „Některé docela malé děti si myslí, že
nadílka pod stromečkem jsou přímo od Ježíška z nebe. Vy už tomu jistě rozumíte líp. Říkáme, že je to
nadílka od Ježíška proto, že to byl Pán Ježíš, kdo naučil lidi, že mají mít rádi malé děti a že jim mají
dělat radost dárky. Představte si, jak to bylo na světě hrozné před Pánem Ježíšem. To se rodiče v
mnoha zemích o děti vůbec nestarali. Když se dítě narodilo, ukázali je otci. Ten se na ně podíval a
když se mu nelíbilo, ukázal palcem dolů. To znamenalo, že mají dítě zabít. To je pak hodili do řeky
nebo do kanálu. Když tatínek nechal dítě naživu, zas nezůstalo u rodičů - dali je na vychování jiným
lidem - otrokům. Kdepak, aby se rodiče s dětmi bavili nebo si s nimi hráli; kdepak aby jim dávali
dárky nebo dělali radost. Teprv až byly děti dospělé, začali se s nimi rodiče stýkat. Teď už rozumíte,
proč říkáme, že dárky dětem jsou od Pána Ježíše: to on naučil rodiče, aby měli děti rádi, aby se o ně
starali a dělali jim radost dárky.“ 
Nebudeme také při hovoru o Pánu Ježíši zdůrazňovat čas minulý. Tedy ne Ježíš, který byl, žil, kdysi
dávno, ale Ježíš, který žije, je. Teď už je zase u Otce, ale nám stále blízko, aby nám mohl pomáhat. 
Na této základní informaci nemusí dítě při dospívání nic měnit, naopak, může k ní připojovat stále
další poznatky, jak Pána Ježíše postupně poznává, jak roste jeho láska k němu. 
Aby si dítě mohlo Pána Ježíše snadněji představit, má nad jeho postýlkou viset obrázek Pána Ježíše.
Nejlépe obrázek dospělého, živého, laskavého Pána Ježíše; - třebas obrázek, jak Pán Ježíš žehná
dětem. To je pro dítě nejsrozumitelnější a nejvýhodnější představa. 
Poděkujme s radostí Bohu, že ho svým dětem můžeme hlásat a představovat zcela prostě a přece
pravdivě.

Přímluvy

Pane, svátky církevního roku jsou poselství, která nás seznamují s tvou vůlí. Prosíme tě:

Za lidi, kteří dnes plní obchody; aby nezapomněli, že bez lásky je sebedražší dárek bezcenný.
Za lidi zatrpklé, kteří se cítí osamělí a zklamaní; aby našli dobré přátele a skrze ně i Přítele
Ježíše.
Za nás všechny; abychom si sami nestáli v cestě svou úzkoprsostí a povrchností, když máme jít
za tebou.
Za naše farní společenství; aby skrze nás přišel Kristus k lidem, co jej neznají.

Pane Ježíši, ty jsi ten, který má přijít a zřídit v naší době a v našem světě své království: Přijď už tedy,
Pane Ježíši. Přijď a neváhej.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál: „Tady by pomohl jen
zázrak,“ říkáme si. A když z toho nakonec vyjdeme, někdy si uvědomíme, že Boží ruka byla opravdu s
námi. Ne křiklavým kouzelnickým zásahem, ale nenápadně, tiše a účinně. Naše víra se od té doby
opírá o osobní zkušenost. Můžem pak říci: „Já to mám zkušené, já už jsem Boží pomoc zažil.“ 
Dnešní slovo Boží v nás chce upevnit víru v Boha, který pomáhá, i když to nepozorný člověk nevidí. 
Vyznejme svou malověrnost a odřekněme se jí.



Uvedení do čtení 
1. Iz 35,1-6a.1 První čtení je jako krásná báseň v próze. Izaiáš chce povzbudit všechny bázlivé: Bůh
může dát rozkvést i  poušti, - Bůh může dát zdraví nemocnému, - spolehni se s důvěrou na toho, který
vše může obrátit k dobrému. 
2. Jak 5,7-10 
 Druhé čtení jakoby navazovalo na myšlenku prvního, ale ve věcném, realistickém tónu svatého
Jakuba. Ano, Bůh  pomáhá těm, kdo v něj důvěřují, ale Boží pomoc se neobjevuje hned, divem. Bůh
není kouzelník. Jakub srovnává Boží  působení s prací rolníka. 
3. Mt 11,2-11 
 Evangelium vypravuje o poselství, které Jan Křtitel poslal za Pánem Ježíšem: Jsi-li Mesiáš - tak proč
netrestáš  hříšníky, nehubíš darebáky, proč nezačínáš s čistkou ve světě? A poslouchejme, jak
překvapivá a krásná je Ježíšova  odpověď: Boží síla neničí, ale hojí a zachraňuje. 
 

JSME NA SPRÁVNÉ CESTĚ

Dnes je postava Jana Křtitele zase v popředí biblického čtení. Ne jako kazatel, který hřímá světu do
uší na kazatelně pouště, ne jako mocný předchůdce Páně, ne jako muž neochvějné víry. 
Jan Křtitel je dnes bezmocný vězeň, umlčený zdmi kriminálu, znejistěný, pochybující o samém Ježíši
- Mesiáši: „Jsi ty ten, který má přijít, nebo máme čekat na jiného?“ Ve vězení je ticho, nic se tam
neděje. Před časem Jan s pevnou vírou ukazoval na Ježíše: „Tento musí růst!“ A teď se mu zdá, že
Ježíš neroste, není dost aktivní, dost výbojný, věc Božího království nepokračuje! 
Většina z nás jistě cítí, že i nám nejsou podobné otázky a podobné nejistoty cizí. 
My starší jsme vyrostli v pevném křesťanském světě. Vše v našem dětství se jevilo jasné. Nebylo
problémů víry, nebylo otázek, zda Kristus a jeho učení je to pravé pro lidstvo. 
V dnešním světě je mnoho mesiášů, kteří nabízejí světu spásu podle svého receptu. Je mnoho proroků,
kteří ukazují na jiného spasitele než na Ježiše. 
Slyšíme, jak rok od roku nabývají ve světě početní převahu nekřesťanská náboženství. Ne nějakými
misiemi, ale populační explozí. V mimoevropských zemích se rodí nejvíc dětí. Jsou lidé, kterým se
zdá, že budhistická meditace je to pravé. Jsou Evropané, kteří věří, že praví mesiáš je Mohamed. Ježíš
byl jen předchůdce Mohamedův, jako Jan Křtitel byl předchůdce Ježíšův. Obrovské mešity se staví v
Paříži, Londýně, ve Vídni, v Římě. 
A mezi křesťany samými? Nejagilnější, nejživější jsou příslušníci sekt, které se množí jako houby po
dešti a mají jen jedno společné: odmítání a zavrhování církve. 
A my - i když se tomu všemu bráníme, i když si říkáme: já vím své, přece nás to zneklidňuje a mate.
Proč Boží království ustupuje, místo aby rostlo? Kde vůbec je to Boží království, co dělá náš Mesiáš
Ježíš? A to už jsou ty dnešní janovské otázky: Jsi ty ten, který má přijít a zachránit nás? Kde jsi? 
Ježíš nám odpovídá totéž, co Janovi. Je proto důležité, životně důležité, abychom dnes slova
evangelia, slova Ježíšovy odpovědi, uslyšeli srdcem, uslyšeli jasnozřivě, abychom je přímo uviděli:
„Jděte a řekněte Janovi, co vidíte: Slepí prohlédají. Ti co dřepěli na místě jako chromí, ti se nyní
hýbou. Málo mocní nabírají mocnou sílu. Hluší slyší a chápou. Mrtví vstávají ze své mrtvolné
pasivity.“ 
Rozumíte té odpovědi? Otázka po Božím království není slovo do diskuse, ta se nevyřeší
debatováním, náboženskými spory, to není věc mudrování. Boží království se musí žít. Boží
království je věc činu, jednání, chování lidí. 
Děti Božího království o pravdě nedebatují, oni jdou a konají ji. O lásce nemudrují, ale v lásce žijí.
Jdou za láskou, bratrstvím, smířením. 



Tak to platilo v minulosti, tak to platí i dnes. V Indii, kde ztroskotaly celé generace misionářů a
kazatelů, kteří marně a bezvýsledně Krista kázali, tam vyrostla za pár let desetitisícová rodina
křesťanů v rukách Matky Terezy, která nekázala. Ona nekázala ústy, ale šla a láskyplně se ujímala
těch, které společnost vyloučila. 
A nejen v Indii, všude to platí: Ne ten šíří Boží království, kdo o křesťanství diskutuje, ale ten kdo
jedná, jak jednal Ježíš.

Současný myslitel převedl Ježíšovu odpověď Janu Křtiteli do moderní modlitby takhle: 
Pane Ježíši, ty jsi jinačí. Ty jednáš jinak, než my běžní lidé! 
Ty ses ujal cizoložnice, - když ji všichni zavrhovali. 
Tys šel na návštěvu k celníkovi - když se všichni od něj odvraceli. 
Tys k sobě volal děti, - když je všichni dospělí od sebe odháněli. 
Tys zval Pavla k následování, - když se ho všichni báli. 
Tys utíkal před slávou, - když tě všichni chtěli udělat králem. 
Tys miloval chudé, - když ve světě platil jen majetek. 
Tys uzdravoval nemocné, - když je všichni od sebe vyháněli. 
Tys mlčel, - když všichni na tebe křičeli. 
Tys na sebe vzal vinu, - když si všichni s Pilátem myli ruce. 
Ty jsi vstal z mrtvých, - když všichni usoudili, že je s tebou konec. 
Pane Ježíši, ty jsi jinačí! 
Děkuji ti za to. 
A také už chápu: i mne voláš, abych byl také jinačí! Amen! 
 

TRPĚLIVOST

Ctnost čekáren a rukou v klíně? 
„Co jste vyšli na poušť vidět? - Snad rákos zmítaný větrem?“ volá Pán Ježíš v evangeliu. A my jsme si
v duchu odpověděli: „Ne. Jan Křtitel je muž pevný, stálý, statečný.“ 
„Podívejte se na rolníka“ - volal k nám apoštol Jakub v epištole. „Tak trpělivě čeká na úrodu od zasetí
až do žní. Vydržte i vy trpělivě! Až do příchodu Páně!“ 
Co je to ta trpělivost? Ctnost čekáren, front na nedostatkové zboží? Ctnost rukou v klíně? Umění, jak
zabít čas, - jak to kdosi nazval? 
Kdepak. Kdyby rolník nechal ruce v klíně od zasetí do žní, moc by toho nesklidil. Trpělivost není
ponoření se do snění, ospalá pasivita. 
Zcela naopak: Je to umění vydržet při práci, vytrvat při díle, zůstat aktivní od započetí až k realizaci,
až k dovršení.

Střed mezi zoufalstvím a hněvem 
Trpělivost je ctnost vytrvalé práce, která se nedá odstranit neúspěchem. 
Teologové říkají, že v plnosti ji mohou mít jen lidé pevně věřící, kteří vědí, že od nich se sice žádá
plné pracovní nasazení, ale výsledek že je v ruce Boží. 
Dramaticky vyjádřeno, je trpělivost pozice středu mezi zoufalstvím a hněvem. Kdo totiž pracuje s
pocitem, že vše záleží jen na něm, ten se bude rozčilovat nad vším, co mu překáží a bude mít sklon to
násilně, brutálně odstraňovat; - anebo dá pasivně ruce do klína, když se mu překážky nakupí do
nepřehledné výšky. 
Teprve křesťanská důvěra dokáže trpělivě znovu a znovu začínat práci na lepším zítřku. Ani nervózně,



ani apaticky, ale s „angažovaným klidem“, jak Chardin přeložil ignáciánský výraz „indifferentia“, aby
vysvětlil v čem spočívá křesťanova trpělivost.

Proč je trpělivost ctností? 
Povězme si ještě, proč je třeba zdůrazňovat, že trpělivost je ctnost? 
Ctnost je opak „hr“ pudu, instinktu, toho, co je nám vrozené. Žádná ctnost není vrozená, nelze počítat,
že se v člověku automaticky sama projeví. musí se vypěstovat, natrénovat, nacvičit jako sportovní
výkon. A o trpělivosti to platí především. Dítě se rodí netrpělivé, netrpělivý křik je první jeho řeč.
Netrpělivost je i vlastnost mládí. Samé vzpoury, revoluce. 
A jestli se to člověk v mládí nenaučí, aby rozumem a vůlí vzbouřené pudy a city ovládal, pak ztrácí
rovnováhu, trpělivost. Buď zahoří zlostí nebo se zastudí sebelítostí, rozmrzelostí, náladovostí. Není
snad ubožejší člověk, než ten, který se neumí ovládat. Co s ním? 
Bůh nestvořil člověka jako přírodní živel, ale jako osobnost. Trpělivost stojí na sebevládě. Je třeba se
tomu od dětství učit. 
Nezbytná pro jednotlivce i společnost 
Neukázněné děti jsou protivné, ale netrpěliví dospělí jsou katastrofální. 
Nedovedou čekat na zralou lásku, a tak se vrhnou do milostných dobrodružství, která skončí nuceným
sňatkem, nechtěnými dětmi, otrávenými životy a rozvratem. 
Nedovedou trpělivě jet v koloně aut a tak bezhlavě předjíždějí a ohrožují život svůj i druhých. 
Nedovedou trpělivě počkat, až odezní rodinná hádka, splašeně se honem rozvádějí, a ošidí se o jistotu
usmířeného vztahu po překonané krizi.

Kde vzít dost trpělivosti? 
Člověk se svatým nebo ctnostným nerodí. Novorozeně je sice nevinné, ale jeho nevinnost je v
nevědomosti. Ctnost dospělého je v poznání a svobodném rozhodování. 
Jak se učil trpělivosti velký křesťan naší doby, papež Jan XXIII., svědčí stránky jeho duchovního
zápisníku: 
„Ježíš trpělivě snášel, když ho označovali za svůdce, nevědomce, blázna. Neztratil nikdy klid a
sebevládu, nezačal se hádat nebo prát s protivníky. - Já to chci také tak. Zachovat klid, když mě
pomlouvají, když mě přeloží třebas na nejposlednější místo, když překroutí má slova a nedají mi
příležitost k obhajobě.“ 
Na jiném místě píše: 
„My křesťané můžeme mít plnou důvěru, že se nám vše v životě obrátí k dobrému, jen když se stále
učíme žít podle evangelia. To znamená: Když jsme trpěliví, když se snažíme, tam kde můžeme, zlé
oplácet dobrým a ostatní necháme jít svou cestou.“ 
Že to papeži Janovi nebylo vždy lehké, zůstat trpělivý, o tom svědčí, že si na závěr duchovní obnovy
(před tím, než se stal papežem), opsal výrok sv. Františka Saleského, - Chci být jako ten ptáček, co
zpívá v trnitém hloží.“ 
Cvičení trpělivosti v podobě radostného připravování a vytrvalého putování k vánočnímu setkání v
Betlémě, to je adventní cesta vskutku převýborná. 
Amen. 
 

JAN KŘTITEL V ROZPACÍCH

Kdo dnes opravdu pozorně poslouchal čtení evangelia, musel se polekat a žasnout: 
Co se to děje s Janem Křtitelem, že pochybuje o Pánu Ježíši? Přece on první v něm poznal Vykupitele,



vždyť on ho jako hlasatel představoval národu: Hle - to je ten Beránek Boží... 
A teď je Jan na rozpacích: „Jsi ten, který má přijít - nebo máme čekat jiného?“ 
Veřejné mínění v celém Izraeli se shodovalo v jednom: Svět je špatný, poměry jsou zlé, neudržitelné.
Takhle to dál nejde. Musí se něco stát. Jen co přijde Mesiáš, ten udělá pořádek. Co a jak se musí
změnit, o tom bylo dvojí mínění. Jedni si myslili: bude to nový bojovný David - vůdce revoluce, král
věřících. Druzí tvrdili: bude to nový prorok, snad Eliáš - zatratí hříšníky, spálí je ohněm, bude všechny
hrozně soudit. A bude poustevničit jako Jan. 
Co z toho splnil Pán Ježíš? 
a) Nechal se nazývat Syn Davidův - ale nechtěl změnit svět revolucí - válčit nechtěl. 
b) Nechal se nazývat prorokem, novým Eliášem - ale hříšníky 
neproklínal, nezatracoval - odpouštěl jim. Nežil jako poustevník - jedl 
a pil jako normální lidé. Nenaváděl lidi k útěku ze světa na poušť. 
Co to tedy Pán Ježíš hlásal? 
Něco docela nového, co tu v lidských dějinách ještě nebylo. Zcela nový recept na změnu poměrů, na
zlepšení špatného světa. Tehdy tu novou, radostnou zvěst vyjádřil jediným slovem: METANOEITE !
V dnešní češtině by to musel vyložit více slovy.

Lidé, nepachtěte se zbytečně s plány na revoluce - na změnu špatných poměrů. 
Lidé, neničte si nervy rozčilováním nad poměry. 
Lidé, to vše nevede k ničemu. 
Lidé - změňte k lepšímu každý sám sebe.

METANOEITE - změňte své smýšlení - to je jádro učení Ježíše Krista: Říká nám tím: 
Děti, přestaňte si stěžovat na rodiče, že mají chyby, vždyť vy je máte také. 
Rodiče, přestaňte hubovat na děti, že mají chyby, vždyť vy je máte také. 
Dělníci, přestaňte hubovat na mistry. 
Vedoucí, přestaňte láteřit na zaměstnance. 
Stěžování na druhé nevede k ničemu. Druhého nezměníš. Jediné, co změnit můžeš, to jsi ty sám. Nad
sebou máš moc. Změň tedy sebe a svět bude hned o něco lepší. Hledej chyby především na sobě! 
Přátelé, blíží se vánoce. Ježíš se narodil jako chudé dítě. Změňme se tedy aspoň v tomhle. Nedělejme
aspoň my, křesťané, z vánoc záležitost kšeftu, obchodu. Nenechte se ohloupit hlučící reklamou.
Změňte své smýšlení tak, aby vaše vánoční dárky byly projevem lásky, ne měřítkem, jak plná je
peněženka. 
Řekněte sami: je křesťanem, vyznavačem chudého Ježíše, chlapec, který doma vyhrožuje: Jestli
nedostanu to, co chci, budu celé svátky protivný a zlý. 
Je křesťanem mládenec, když jeho děvče musí trnout starostí: Stačí mu jako dárek ta šála, nebude se
mu zdát, že jsem ho odbyla lacino? 
Je křesťankou dívka, která, ač si sama ještě nevydělává, vysává svými nároky celou rodinu: „V tom
starém kabátě se přece už nemohu ukázat na ulici, je staromódní - letos se nosí jiný!“ 
Zastavte ten kolotoč! 
Neruinujte sebe i druhé nákladnými dárky: chtějte a dávejte maličkosti, symbol čehosi velikého: 
Místo peněz si darujte l á s k u , dobré zacházení: Tam je Boží království, kde slepí vidí, hluší slyší,
chromí poskakují jako jelen. 
Kdo byl chromý, když měl pro něco zaskočit, posloužit, udělat, ať je poskočný jako jelen. 
Kdo byl jako slepý, aby neviděl, že bližní potřebují pomoci - ať prohlédne. 
Kdo byl hluchý, když jej o něco žádali - ať slyší a pomůže! Změňme své smýšlení i jednání, staňme se
lepšími. To bude ten nejcennější dárek druhým, tak se v nás začne naplňovat i Boží království. 



  
Přímluvy

Náš Bůh ví, jací jsme: ochotně bychom změnili celý svět. Přísně žádáme, aby se změnili a polepšili
druzí, ale sebe sama změnit, to je nám zatěžko. Proto tě prosíme:

Pomoz nám, abychom se snažili být přísní na sebe a laskaví ke druhým.
Dej, ať netoužíme po nákladných dárcích; ať ceníme víc lásku než peníze.
Smiluj se nad dětmi, které v zemích, kde se bojuje, trpí hladem, bídou a nemocemi.
Dej nám radost z poctivé práce.
Obměkči zatvrzelá srdce a naplň je láskou a odpuštěním.
Pošli dobré lidi k osamělým a opuštěným.

Pane Ježíši, my tě nikdo neznáme, jak vlastně jako člověk vypadáš. Ale přece dobře víme, v čem a jak
se ti máme podobat. Dej nám chuť a radost, abychom se ti podobali svým chováním, jenž žiješ a
kraluješ na věky věků.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Na našem adventním věnci svítí už všechny čtyři svíčky, je čtvrtá adventní neděle. Doma i v kostele
děláme poslední přípravy na svátky. 
Podívejme se trochu zpět: Jak jsme využili adventu v našich rodinách? Jak jsme hovořili s dětmi o
smyslu vánoc, učili se s nimi koledy? Jak jsme připraveni na Štědrý večer doma, aby byl hezký, v
pokojné pospolitosti celé rodiny? Jak jsme připraveni na společné svaté přijímání farní rodiny při
slavnosti Narození Páně? 
Upřímně litujme všech nedostatků.

Uvedení do čtení 
1. Iz 7,10-14 
 Abychom mohli s užitkem naslouchat čtení z proroka Izaiáše, připomeňme si: Bůh potřeboval
Abraháma ke splnění  svých plánů s člověkem, potřeboval krále Achaza, dívku Marii, tesaře Josefa.
Bůh potřebuje každého člověka i  každého z nás, abychom spolupracovali na jeho království. 
2. Řím 1,1-7 
 Teď si budeme číst začátek listu sv. Pavla Římanům. Hned v první větě říká, co mu nejvíc leží na
srdci: Tento  potomek Davidův je Boží Syn a my jej máme o vánocích nejen oslavit, ale i hlásat všem
národům - tedy přinejmenším  své rodině. 
3. Mt 1,18-24 
 Uprostřed dnešního evangelia stojí Maria, matka Ježíšova. V prvním čtení jsme slyšeli, jak bylo
odedávna v plánu  Božím učinit tuto ženu znamením celému světu. Uvažujme, jak my můžeme být o
vánocích znamením víry a lásky své  rodině. 
 

MARIE, NÁŠ PŘEDVÁNOČNÍ VZOR



V dnešním evangeliu stojí před námi dívka Maria a slyší Boží hlas, slyší neslýchaný požadavek. Ona,
která dosud není provdaná, nežije s muže, má mít syna. A přesto, jakmile se ubezpečí že to je Boží
vůle, úkol přijímá. I když ví, že to změní celý její život. 
My si tu událost představujeme příliš kýčovitě, nyvě, nereálně, pod vlivem starých obrázků
„Zvěstování“, na nichž Panna Maria klečí na klekátku s lilií v ruce, - a andělsky krásný posel s
labutími křídly právě přistává v levém horním rohu obrazu - obklopen nebeskou září. 
Jenže ve skutečnosti to asi byla záležitost  velmi prostá, bez líbivých efektů. Její obdobu jsme zažili i
my ve svém životě, a jistě už nejednou. Kolikrát v životě už i my jsme zaslechli Boží hlas, Boží
výzvu, najednou jsme jasně cítili: Ano, teď bych měl jít a toto udělat. Teď bych měl hned toto ve
svém životě změnit k lepšímu, teď bych se  měl takhle změnit na celý svůj život. 
Jenže my na to reagujeme jinak, než Maria. Buď mávneme rukou a řeknem si: to se nedá uskutečnit!
Nebo si řeknem: ano - já to udělám, - ale až zítra, jindy, později, - a jdem dál, jak jsme šli, nic se
nestane. 
Jinak dívka Maria. Bez slečinkovského upejpání, bez ženské nerozhodnosti, bez ženské kupy řečí.
Odpoví prostě, věcně, stručně: Fiat, dobrá. Beru to, když to žádá Bůh. 
Také se asi při tom bála. - I v evangeliu se na to vzpomíná, že se polekala. Není divu, vždyť to bylo
mladé děvče. Ale neutekla, necouvla, nevymlouvala se. Uvěřila Bohu. V plačícím nemluvněti viděla
Božího Syna. Jeho nepochopitelná slova uchovávala v paměti. 
Nemusíme se my, katoličtí křesťané, stydět za to, že máme v úctě tuto statečnou dívku Miriam.
Nemusíme se stydět za to, že si vážíme matky Mesiáše, Marie. 
Ve všech dobách budou takoví, kteří budou chápat její osobní velikost, kteří si ji budou brát za vzor
pevné víry v Boha. 
Pojďme s ní o vánocích vstříc jejímu Synu a naslouchejme jeho slovům tak pozorně, jak nás Maria
nabádá: „Cokoli vám řekne, učiňte,“ - říkala v Káně Galilejské učedníkům. 
Přeji vám do předvánočních dnů ztišení a těšení, aby vaše letošní vánoce byly opravdu svátky s
Ježíšem. noce bez Ježíše, to chtěl kdosi už jednou: jmenoval se Herodes. Byly to špatné vánoce pro něj
a pro mnohé. Ani dnešní vánoce bez Ježíše v domech, kde se k němu nechtějí hlásit, kde jej z domu
vyhánějí, to nejsou radostné vánoce. 
Vám tedy přeju k letošním svátkům: 
  Lampu se světlem. 
  Krb s teplým ohněm. 
  Vánoce s Ježíškem. 
 

POSLÁNÍ CÍRKVE

Jaké je poslání církve 
„Služebník Ježíše Krista, apoštol národů“ - Tak se představuje svatý Pavel svým čtenářům na začátku
dopisu do Říma- 
Když mluví o čase po zmrtvýchvstání Páně, přechází Pavel do množného čísla: My všichni jsme
dostali od Ježíše milost a apoštolské poslání k tomu, abychom přivedli všechny národy k ochotnému
přijetí víry. 
My všichni jsme posláni. Advent končí. Dívka Maria počala z Ducha svatého. Její muž Josef činí
rozvážná a závažná rozhodnutí. Co činíme my? 
Byli bychom touto otázkou zaskočeni, kdyby to byla otázka jen na nás každého osobně. „Co já mohu
dělat?“ 
Ale my cítíme a chápeme, že to „My“ je víc než já. Že to My je oslovení nás ve velkém organismu,



který se nazývá církev Kristova. 
Jsme na prahu svátku Božího vtělení, inkarnace. Bůh vstupuje do našeho světa. Ne jako sváteční
návštěvník, který přijde a odejde. Přišel, aby zůstal podivuhodným způsobem, kterému říkáme církev. 
Proč to připomíná teď před vánocemi? Teď je příležitost pochopit, že tahle naše církev je něco víc,
než zač ji běžně máme. 
Běžně by většina z nás nepochybně řekla: Církev? To je papež v Římě, a biskupové a kněží v kostele -
také my, věřící. 
Teď nám bude srozumitelnější tato odpověď: V církvi Kristus dál hlásá své evangelium, v ní začleňuje
jednotlivce do společenství lásky, v ní nabízí všem nám spásu.

Služba církve člověku 
Zní to velkolepě, viďte? 
Autorita, s kterou se tu církev představuje světu, není ani v světské moci panování, ani v nádheře
reprezentace, ale kvalifikovanosti, výbornosti služby. 
Ta služba je trojí: 
1) Hlásá vykoupení v Kristu. 
2) Vytváří společenství Božího lidu z lidí, kteří uvěří v Krista. 
3) Učí tento lid Boží, jak žít a působit ve světě ve smyslu evangelia. 
Církev nás učí: 
Člověkem nemůžeš být sám, bez společenství s druhými lidmi. Bůh se tě zeptá: Kde je tvůj bratr? 
Nemůžeš být Ježíšovým učedníkem bez společenství jeho bratří a sester; bez společenství Božího lidu,
bez jeho rodiny - církve. 
Církev se projevuje tam, kde se člověk ujímá slabšího, kde se hledá pravda a spravedlnost, lidská
důstojnost a svoboda. Pracovní metodou církve je láska. 
Proto je církev vydána napospas našim slabostem a omezenostem, protože církev je nejen Kristus, ale
i my. 
Když hledíme na její slabosti, vidíme sebe. Když hledíme na její slávu, vidíme slávu Ježíšovu, sílu
Ducha svatého.

Služba církve světu 
„Pro svět je církev znamením, svátostí spásy! Tak to říká hned v prvním odstavci koncilní konstituce
„Světlo národů“. - „Úkolem církve ve světě je podporovat a povzbuzovat všechno, co je v lidské
společnosti pravdivého, dobrého a krásného, upevňovat mír mezi lidmi k Boží slávě.“ Tak to říká
koncilní dokument O církvi v dnešním světě (art. 76). 
Proto se nemůže spojovat s vládnoucími systémy ve snaze podílet se na jejich triumfalismu a
panování. 
Musí jít dál s Ježíšem jeho křížovou cestou, odpouštět kajícím lotrům, těšit plačící, povzbuzovat
ofenzívu bezmocných a bezbranných.

Služba církve Bohu 
Církev je tu k službě člověku, lidstvu a v nich a skrze ně Bohu. „Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždy a všude vzdávali díky...“ zpívá církev při každé mši.
„Vždycky“ - říká preface. Nejen po celý pozemský život, ale i po celou věčnost bude Boží lid
oslavovat Boha tím, že ho bude poznávat, žít pro něj a milovat ho. Mezi správnou službou Bohu a
lidem není rozdílu: „Cokoli jste učinili dobrého jednomu z bratří, mně jste učinili,“ říká Pán Ježíš. 
Doba, kdy slavíme Boha s námi, vánoce, je vhodná k hlubšímu promyšlení našeho osobního vztahu k
církvi, i k zamyšlení nad službou našeho společenství církve světu a Bohu. 



Pojďme vyznat svou víru slovy, kterými ji vyznávala už prvotní církev. 
 

LIDSKÝM ČASEM K BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ

„Ty, osle, ty budeš žít třicet let !“ - Tak řekl Hospodin oslovi, když ho stvořil. - „To je moc,“ bránil se
osel. „Co břemen budu muset nosit, co bití dostanu, ani se pořádně nenažeru. Mně stačí l8 let.“ - „Máš
je mít,“ řekl Hospodin. 
Psovi řekl: „Dám ti 3O let života.“ - „To je moc,“- bránil se pes. „Co já se naběhám, co kopanců
dostanu, jen kosti budu dostávat, z toho bolí a padají zuby. Dej mi, Pane, l2 let a budu spokojen.“ -
„Máš je mít,“ - řekl Hospodin. 
Pak stvořil opici a řekl jí: „Ty můžeš žít třicet let - ty nepracuješ!“ - „Ale děti se mi smějí, mám pořád
dělat všelijaké opičinky. Pane, to unavuje. Mně stačí deset let života.“ - „Máš je mít,“ - řekl Pán. 
Pak stvořil člověka: „Dám ti třicet let života,“ - řekl mu. „Ale, Pane, to je málo,“ - volal člověk.
„Zasadím strom a nedočkám se na něm plodů. Zplodím děti a nedočkám se na nich radosti.“ -
„Dobrá“, řekl Hospodin. „Dám ti tedy třicet let lidských - a ty budeš žít po lidsku. 
Přidám ti 18 let osla - ty budeš žít po oslovsku: budeš nosit břemena jiných a sklízet za to kopance. 
Přidám ti i l2 let psích - to budeš polehávat a budou ti padat zuby. 
A přidám ti i deset let opice. To se budeš bláznivě motat a děti se ti budou smát.“ 
Tak člověk přišel ke svým 7O letům života. 
Jistě jste poznali jednu z moudrých pohádek bratří Grimmů. Ať už jsme v té první třicítce věku
lidského, ať v letech oslí dřiny před padesátkou, ať v psím padání zubů před šedesátkou, či v opičím
věku, stařeckém, kdy se nám i malé děti smějí, - 
- všichni jsme dnes na prahu vánoc a já vám chci dnes hlásat: vánoční radost všem! 
Radost všem, ať žijete v jakýchkoliv podmínkách, v jakémkoliv prostředí, v jakékoliv situaci. Vánoční
radost, že se nám narodil ten, kdo nás v každé situaci zachrání. 
„Radovat se? To snad mohou ti, co si žijí jako v bavlnce, ale já se radovat nemohu. Já mám trampot
nad hlavu!“ 
Zní to dojemně, ale když se na ty naříkavé lidí blíže podíváme, poznáme, že mají stejně důvodů k
naříkání jako k radování. Už Dostojevský to věděl. Napsal: „Lidé, co si naříkají, jak jsou na tom
špatně, mají většinou vše potřebné ke štěstí. Jenže oni hledí jen na to zlé.“ 
Vem si někdy tužku a papír a piš si dva sloupce: Co mi schází? - a co mám? - A užasneš, kolik
dobrého máš. 
Čínská žena řekla reportérovi: „Jsem šťastná, když muž má práci a nezbije mne, když přijde domů.“ -
Co za požadavky na štěstí bychom vypočítali my! 
Na nedávném synodu biskupů byl také vidět nápadný rozdíl. Evropští biskupové ustaraní, unavení,
plni problémů teologických i pastoračních. 
Naproti tomu barevní biskupové říkali: 
Nás v Africe sice moří hlad, ale od té doby, co můžeme konat bohoslužbu po našem, radujeme se,
rosteme. 
Nás v Latinské Americe moří velkostatkáři a mezinárodní monopoly. Jsme bez kněží. Ale náš lid se
schází k bohoslužbě i bez kněží, pomáháme si navzájem, držíme pohromadě, radujeme se, rosteme. 
Nás v Asii hubí fanatičtí muslimové, ale po koncilu nám Krista hlásají lidé naší rasy, naší řečí.
Rosteme a radujeme se z toho.

A jak my, v Evropě? Jak my zde v naší farnosti? 
Nás nevyvražďují hordy fanatiků. My neumíráme hladem. Na svátky budeme mít všichni na stole syté



a štědré jídlo. Nás nesplachují do moře tajfuny. Nás neohrožují písečné bouře, sopky, zemětřesení. A
přece se pořád litujeme, pořád naříkáme. 
Tahle naříkavost, pesimismus, to je zbytek pohanství - zbytek pohanské beznaděje v nás. 
Odhoďme tu malověrnost. Prožijme letošní vánoce jako křesťané: v radostné vděčnosti Bohu za to, co
máme, za to, co můžeme. 
Křesťan se těší z toho, že žije - a je srozuměn s tím, že umře. 
Křesťan má rád svět kolem sebe - a lidi kolem sebe. 
Křesťan ví, že radost nelze koupit, pořídit jen pro sebe. Radost musím udělat druhým - a pak ji budu
mít sám. 
Přeji vám, abyste letošní svátky takto prožili. Pak ať jste ve věku lidském, oslím, psím či opičím,
budete i vy mít vánoční radost Božích dětí. 
 

VÁNOCE HLÁSAJÍ BOHA NA ZEMI

Předvánoční doba vrcholí. Vrcholí co? Radostné těšení? Duchovní usebrání a příprava na setkání s
Bohočlověkem? 
Ale kdepak. Vrcholí nakupovací horečka. Jaképak radostné těšení vidíte na těch, co se tlačí v
obchodech. Maminka vleče za ruku zchvácené dítko, které vyjeveně kouká kolem, až zakopne ve
dveřích obchodu: „Nemůžeš dát pozor, ty nemehlo jedno!“ Z obchodu se tlačí ven zarudlý a upocený
muž a vrčí na manželku: „...mám tohodle blázince právě tak dost...tyhle vánoce mně můžou být
ukradené...“ - A nad tím koledují všude megafony: dujdaj, dujdaj, radujte se, veselte se, - tichá noc,
svatá noc. 
Jsou tohle křesťanské vánoce? Samozřejmě nejsou. A jsou myslitelné nějaké vánoce nekřesťanské?
Leda takový nesmysl, jako karikatura adventu a vánoc. 
Nerozčilujte se na své nevěřící spoluobčany, že jim z vánoc zůstala jen slupka, hřmot, obal, kolébka
bez Dítěte. Ani všichni Ježíšovi současníci jej nepoznali, ani svatý Josef hned nerozeznal v Mariině
dítěti Božího Syna. 
Někteří lidé neznají Boha vůbec, jiní zase znají jen Boha na nebi, Boha daleko, v nedohlednu. Ale
vánoce hlásají Boha na zemi, Boha, který se stal a je člověkem. Boha z nebe by byli tenkrát Betlémané
přijali, a s jakými poctami, vždyť to byli zbožní a věřící lidé. Ale pro ty dva lidské chudáky opravdu
neměli místa, ani čas na ně neměli, bylo moc pilno, rušno, jako před svátky. 
Boha na nebi je ještě leckdo ochoten uznat, i pomodlit se modlitbičku .., ale sloužit Bohu člověku v
lidech kolem sebe? 
V tom člověku, který se na tebe tlačí v tramvaji; 
v zákazníkovi, který se nemůže vymáčknout, co vlastně chce; 
v manželce, která tě vítá z práce lamentováním; 
v dětech, které si dovedou ke zlobení vybrat nejnevhodnější chvilku; 
v knězi, který pro tebe není dost zbožný a duchaplný; 
ve starých rodičích, kteří nechápou, že na ně nemáš čas; 
ano, to je advent, v tom jsou vánoce: Bůh je v lidech kolem tebe,  přijal jejich lidství, ztotožnil se s
nimi: Co jste učinili jednomu z mých lidských bratří, to jste učinili mně. 
Teolog Karel Rahner neřekl nadarmo, že odkázat Boha do nebe je totéž, jako jej pohřbít. 
Bůh se stal člověkem z lásky k lidem. 
Když toto pochopíme, bude nám vánoční dárek zase jen symbolem lásky a pozornosti, která se neměří
penězi. 
Když toto pochopíme, nebudeme si užírat nervy sháněním přesně toho, co není k dostání, ale budeme



vědět, že největším darem celé rodině bude: 
Když se rozhodneš ty, tatínku, že v tobě budou mít tvé děti každý den aspoň hodinu opravdu tatínka -
to jest budeš mít pro ně čas a dobrou náladu. 
Když se rozhodneš ty, manželko, že nerozplýtváš všechnu svou roztomilost v zaměstnání, ale ty
nejhezčí úsměvy si schováš pro muže a děti doma. 
Když se my všichni rozhodneme, že se přestaneme rozčilovat nad nedostatky svých bližních, nad
uprášeností lidských poutníků Marie a Josefa, ale že chceme raději vidět na lidech kolem, co je na
nich dobrého. 
Víte, zkuste si dát letos na Štědrý večer navzájem tento dárek: Budeme na sebe hodní,  budeme k sobě
ochotní, ode dneška až do Nového roku. 
A kdoví - možná, že když to dokážete celý týden, dostanete pak chuť žít tak i dál. 
Bude to výborná vánoční bohoslužba.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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ŠTĚDRÝ VEČER - PŮLNOČNÍ MŠE

Uvedení do bohoslužby 
Slavit vánoce jste začali už v podvečer, doma, při společné večeři. Dávali jste si dárky, protože jako
křesťané víte, že největší radost má ten, kdo umí udělat radost jinému. 
Teď jsme tu pohromadě, abychom společně poděkovali dárci největšímu - Bohu Otci - za dar Syna, za
to, že k nám Bůh v něm dnes přichází. Máme uslyšet jeho hlas v hlásání slova Božího, máme mu
nabídnout své srdce za příbytek ve svaté Hostině. 
Volejme mu tedy vstříc : 
Přišel jsi jako lidské dítě na náš lidský svět, Pane. Smiluj se nad námi. 
Jsi světlo, které zjasňuje temnoty naší noci, Kriste. Smiluj se nad námi. 
Chceš nás zachránit od strachu a bázně, Pane. Smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení - vigilie 
1. Iz 60,1-5 
 Jsou doby, kdy Bůh mlčí, alespoň tak to roztržitému člověku připadá. Ale jsou doby kdy Boží hlas
nelze přeslechnout.  Poslouchejme jeho tlumočníka Izaiáše. 
2. Sk 13,16-17.22-25 
 Nejen v Antiochijské synagóze, i zde mezi námi teď povstane svatý Pavel, pokyne nám  rukou a my
budeme  naslouchat jednomu z prvních křesťanských kázání. - Židé to tenkrát moc nechápali -
porozumíme my lépe? 
3. Mt 1,1-25 
 Evangelium nás teď vede přímo k Betlému: Maria je tu už ve funkci matky Vykupitele, Josef je
ochráncem a hlavou  svaté rodiny. 
 

POSLOUCHÁŠ NEDŮVĚŘIVĚ ?
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Zdravím vás a vítám všechny k štědrovečerní slavnosti naší farní rodiny. Vás, kteří jste vstali od
pospolitého tepla rodinného stolu. Zdravím Vás osamělé, kteří máte dnes večer za společníky jen
vzpomínky. Vás, kteří jste v uplynulých létech života ztratili víru v Boha. Vítám i vás, kteří jste
ztratili důvěru v dobrotu lidí. Vítám vás všechny, protože vám všem mohu oznámit radostnou,
fantasticky radostnou zprávu: „Bratří, ukázala se Boží dobrota všem lidem. Narodil se na svět
Vykupitel, aby nás zachránil.“ 
Posloucháš snad nedůvěřivě, ty, přerozumný člověče z doby vědeckotechnické revoluce? Jen
poslouchej dobře. Bůh, ten se ani nerodí, ani neumírá. Ale rodí se Boží slovo a stává se tělem. Rodí se
Boží člověk, aby novým slovem oslovil tvou rozjitřenost, aby ti dal nahlédnout až za hranice dosahu
tvých dalekohledů a radarů. Aby ti dal poznat, co polidšťuje, humanizuje tvé objevy a poznatky: že je
to láska. A láska je Bůh. Bez lásky může být vědění samo o sobě ničivé. Jen vědění spolu s
katalyzátorem lásky zachová tvůj svět lidským, světem pro lidi. 
Posloucháš snad nedůvěřivě, ty, posluchači ohlušený tisícerými frázemi z tolika potištěných papírů, z
tolika rozhlasových vln, z televizních kanálů? Poslouchej dnes dobře, neboť Pravda, která tu dřímá v
jeslích, je křehká, nekřičí a nevnucuje se. Kde však tato Pravda - Bůh - schází, tam slovo zůstává jen
zvukem bez váhy a závaznosti. 
Posloucháš snad s rozpaky, ty s osamoceným, hladovým srdcem, které hledá odezvu, opětování své
lásky? Poslouchej pozorně. Zde přichází ten, který tě chce mít rád. Z nekonečna své velikosti ti došel
vstříc až na práh lidství, do podoby dítěte, které ti bude snadné milovat. Uděláš svůj krok jemu vstříc?
Vztáhneš k němu ruce? Přijmeš je? 
V tomto dítěti v jeslích mluví Bůh, je v něm tvůj Bůh. Zanech pochybování, nedůvěry. Či snad znáš
někoho jiného, něco jiného - na tomto světě, čemu lze více, lépe důvěřovat? Zkus to s Ježíšem. Ale
bezvýhradně. Do všech důsledků. 
Ptáš se, jakou záruku, jakou jistotu ti nabízí Bůh v tomto dítěti? Jen uvaž, kolik lidských jistot jsi už
zkusil, které zklamaly. Odvaž se teď zkusit nejistotu víry v Boha. Vsaď na Ježíše Krista. Vsaď na jeho
smrt, která se chce stát tvým životem. Vsaď na jednoduché, ale všeobsáhlé heslo tohoto Boha - dítěte,
jak je v dnešní noci hlásají andělské hlasy a přijmi je i za svůj životní program: 
Sláva Bohu na výsostech, 
pokoj lidem dobré vůle. 
V tom je vše pro toho, kdo to pochopí. Kdo můžeš pochopit, chápej. 
 

RADOSTNÉ VÁNOCE VŠEM

Přeji vám všem radostné vánoce. 
Možná že toto mé přání připadá někomu lacině optimistické, a já to chápu. Nechci namluvit těm z vás,
co máte trampoty, že je nemáte, že žádné nejsou. Nejsem také prorok, abych vám mohl dnes ohlásit:
zítra bude všechno lepší! 
Mám vám však ohlásit radostnou zprávu, že nebeský Otec k nám přichází ve svém Synu. Že Bůh se
stal člověkem, člověkem vydaným všem našim trampotám i lidské smrti. Že tento Boží Syn přišel,
aby nás přijal za své bratry a sestry. Že žádné zlo, žádná moc světa nás nemůže o toto bratrství
připravit. 
Toto vám mám dnes zvěstovat - a to je základ nezničitelné křesťanské radosti. 
My kněží býváme někdy napomínáni, abychom v kázáních mluvili o důležitějších záležitostech
současné doby, než jen stále o náboženství. Ale my víme, že nejdůležitější věcí pro každého člověka je
právě toto: aby se stal člověkem, aby svůj život žil jako člověk, tj. bratr Božího Syna, a ne jako
živočich. 



A tak bych chtěl dnes sdělit těm z vás, které zastihly letošní vánoce v zármutku, ve starostech, v
trápení, kousek osobní zkušenosti. Také jsem už za léta svého života prožil různé vánoce: jako šťastné
dítě; za války o hladu v lágru; jindy u bohatého stolu; jako chorý v nemocnici a jiné mezi dobrými
přáteli. 
Ty hladové vánoce v lágru nenaplnily mé hladové břicho. Ty vánoce v nemocnici mne nepřenesly
zdravého domů. Vánoce nevyřeší naše problémy, naši osamělost, neporadí geniální řešení našich
starostí. Ale přece nám vánoce dávají něco velkolepého: vánoční mír v duši, pokoj lidem dobré vůle,
jak o tom mluví vánoční andělé. Daly nám pokoj, ve kterém jsme dokázali přežít trampoty, nemoci.
Daly nám pokoj, který způsobil, že to byly přece jen radostné vánoce. A zdá se mi, že v těch zlých
situacích života zněly - a vždy znějí koledy zvlášť krásně, jímavě a výmluvně. 
Vždyť která zvěst na tomto světě je radostnější, než zvěst o Boží lásce, která k nám přichází. Žádná
lidská situace nemůže být tak temná, aby ji světlo betlémské hvězdy neosvítilo, neozářilo. Žádná
samota už není tak zlou samotou, kde se cítí dotek podané ruky Boží. 
Bratří a sestry, přeji vám, aby dnes dostihlo vaše srdce poselství andělů: Nám, nám se dnes narodil
Bratr. Přítel. Zachránce. Osvoboditel od naší bídy a malosti. 
Proto vám všem, zdravým i nemocným, vám spokojeným i vám nespokojeným přeji radostné vánoce. 
 

CO NÁM KÁŽOU BETLÉMY

„Tichá noc, svatá noc“, Pojďme všichni k jesličkám!“ Tak nás různými hlasy zvou vánoční koledy k
meditaci u betléma. 
Ale jde nám tu o víc, než o prozpěvování. Máme zde příležitost k pochopení samé podstaty křesťanské
zvěsti - a to srdcem. Máme se tu naučit, jak povědět dál to vše, co jsme si na Kristu zamilovali. Já,
kněz, vám všem zde a vy doma svým dětem. 
Jak nám káže náš betlém zde v kostele? Vidíte tu na vlastní oči lásku našich maličkých k Ježíškovi.
Přinesli mu sem každý svou nejmilejší hračku, jen se na ně přijďte podívat! Je to láska projevená
činem, dárkem. A tak se projevuje každá opravdová láska: tím, že se rozdává, že se daruje. 
A kolik hezkého bychom asi uviděli, kdybychom udělali to, co dělávají v kterési farnosti nedaleko od
nás: Vždy na Svatého Štěpána si svezou do kostela domácí betlémy, jak si je která rodina v adventě
postavila. 
Bývají tam betlémy pěkné, obraz lidové tvořivosti inspirované vírou. Ale jeden působil dojmem zcela
opačným. Představte si to: skleněná schránka, něco na způsob prázdného akvária. Prázdné, sterilní,
čisté skleněné stěny, prázdné dno. Jen uprostřed destička z plastické hmoty a na ní jen tak ležící
Jezulátko. A každý divák rozuměl, že je to drastické zobrazení, jak dopadá svět tam, kde je hlavní věcí
účelnost, věcnost, sterilizovaný svět. Bylo to výmluvné kázání, jak hrozný a odlidštěný je svět bez
lásky. 
Byly tam i jinačí jesličky, u kterých také postávaly a přemýšlely zástupy lidí. Z drátů udělaná koule,
glóbus. Z papíru vystřižené světadíly přilepili na drátěné poledníky a rovnoběžky. A uprostřed, ve
středu glóbu, pod mohutnými paprsky Ducha, něžné jesličky. Každý pochopil, co ta rodina chtěla
takovými jesličkami vyjádřit: Boží Syn přišel ke všem lidem ve všech končinách světa. 
Ale nejvýmluvněji snad kázal ještě jiný betlém. Maminka Maria, to byla neumělými dětskými prstíky
z fotografie vystřižená maminka té rodiny. Svatý Josef tam stál v džínech a roláku. - „To je náš
tatínek“ - vysvětloval každému ochotně autor toho rodinného betlému. Jako jesličky tam byl kočárek -
a v něm - „náš malý Tomášek“. A před kočárkovými jesličkami stál autor betléma, Mirek i s jejich
Vořechem, vystřižený z jiné fotografie. Tři „králové“ strejdové, právě vystupovali opodál z auta. 
Dobře to museli rodiče tomu chlapci Mirkovi v adventě povědět, když to tak pěkně pochopil a tak



pěkně vyjádřil tím betlémem z fotografií: že kde přijímají do rodiny dítě, že to přijímají Ježíše. Źe při
křtu se rodí na svět v každém křtěnci znovu Ježíš. Že lidské děťátko se stává Božím dítětem a má se
stát i spolupracovníkem při budování Božího království. 
Narodil se Kristus Pán, radujme se! 
Kéž byste letos dobře uslyšeli hlas vánočního evangelia. 
Kéž byste dobře uviděli a domysleli poselství betléma. 
Kéž byste uměli pokleknout u jesliček. Víte, co o tom řekl papež Jan XXIII. ? Prohlásil: „ Člověk není
nikdy tak veliký, jako když poklekne.“ 
 

KDO UVĚŘÍ NAROZENÉMU ?

Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká: ne vzpomínky na zbožné
zvyky dětství, na maminku, na domov; vyprošuji vám radost pro dnešní den, radost současného života.
Velikou událostí této noci je nejen narození Jezulátka, nýbrž i nové narození tvé: této noci se každému
z nás má znovu zrodit nová láska, nová víra a naděje. 
Nevěříš tomu? Není to nic nového: tenkrát tomu také nevěřili. Jeruzalémští věděli, kde se narodil,
pověděli to mudrcům, ale sami zůstali doma, nešli tam, protože nevěřili. 
My jsme také takoví: nám už nikdo nic nenamluví. Víme vše příliš dobře, nevěříme nikomu. Jako
jeruzalémští spíme i my pod pancířem lhostejnosti - tlačí sice - ale spíme dál. 
Ale 15 letá dívka tenkrát uvěřila. Jedna. Jediná. - A změnil se běh světa. Najde se mezi námi, kdo
uvěří? 
Co by nám pomohlo, že se narodil před 2000 lety, kdyby se nezrodil dnes. Nic by nám neprospělo, že
Ježíš pronášel pěkná slova, kdyby dnes neoslovil nás. Moji milí, dobře poslouchejte: zázrak dnešní
noci spočívá v tom, že Bůh má být znovu živý mezi námi. 
Potřebuje k tomu zase lidské tělo - možná že dnes právě tvé. Potřebuje ruce, aby mohl léčit, potřebuje
pevné paže, aby mohl podpírat, potřebuje ústa, aby mohl kázat, mluvit. Potřebuje tvář, aby se mohl
usmívat, potřebuje lidské srdce, aby mohl milovat. 
V kom z nás se této noci znovu narodí Boží Syn? Kdo se mu nabídne jako Maria? Kdo řekne s Marií:
Staň se mi? 
Pravda, to narození v nás bude chudičké. Žádná velká sláva. Naše ruce jsou slabé, naše srdce okoralé a
chladné jak jeskyně. Bude to narození chudičké: jako tenkrát. 
Ale první krok - první ano - první uvěření, to se musí zrodit dnes v tobě. 
 

MEDITACE U JESLIČEK

Zazářilo světlo. To světlo oslní pastýře a ukáže králům cestu k cíli. Pastýři zde v Betlémě nacházejí
svého Pastýře, králové svého Krále a člověk sám sebe. To, o čem snil, se tu stává tělem. Svět lidských
pohádek se tu stává skutečností. 
Radostná zvěst vánočního evangelia je proto tak radostná, že se ve všem podobá krásné pohádce, a jen
v jednom se od ní liší: že je to skutečnost. 
Ovšem, právě to, co je tu nejkrásnější, působí mnohým nesnáze. Jedněm se to zdá být příliš krásné,
než aby to bylo pravdivé, druhým se to zdá být příliš prosté. 
A tak, ačkoliv převážná většina lidí je ochotna poddat se kouzlu vánoc jako příjemné narkóze nebo
poezii, jen někteří dovedou s vděčností přijmout jejich nejkrásnější dar. 
Pastýři, kteří představují živel citový, jsou prostí a pokorní, - ti mají k betlémskému tajemství



nejblíže. 
Mudrci reprezentují u jeslí lidi rozumové. Ti to mají těžší. Musí se vydat na dalekou cestu hledání,
překonat nebezpečné nástrahy, položit k nohám Dítěte své bohatství a pak teprve najdou a poznají. 
Velký Boží dar, který v sobě nese smíření rozporů, ten se tu v jeslích zjevuje, ale také skrývá z důvodů
podobných těm v pohádkách, kdy princ se stává zahradníkem a princezna kuchařkou. Ježíš se tu
zjevuje, ale i skrývá jak v jeslích, tak na kříži. Nechce totiž, aby ho někdo přijal ze zištnosti nebo ze
strachu, - chce být přijat jen z lásky. 
A proto Bůh, když vstupuje do světa, odkládá své bohatství, svou moc i slávu a ponechá si jedno, lásku
skrytou v chudobě a pokoře. 
Přichází z nezměrné lásky. Ale poznat a pochopit to dokáže jen ten, v jehož srdci se ozvěnou zrodí
také láska, protože jen láska lásku ocení. 
A v takové chvíli, to pak člověk u jesliček nejen slyší, ale hluboko v sobě procítí a prožije ono
nevýslovné, co je sláva na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. 
A tak jako Popelka s úctou zdvihla a pečlivě uschovala oříšek, který její pyšné sestry odhodily, a našla
v něm začátek svého štěstí, pojď i ty, a poklekni u jeslí: 
Pojďme, klaňme se jemu! 
(Podle G.K.Chestertona) 
 

O ANDĚLOVI, KTERÝ NECHTĚL ZPÍVAT

Poslyšte vánoční příběh o andělovi, který nechtěl zpívat: 
Když se nad betlémskými pastvinami rozezpívaly všechny andělské kůry „Sláva na výsostech Bohu a
na zemi pokoj lidem“ - tu jeden malý andílek náhle zpívat přestal. Zpěváci kolem něj se tím zmátli,
přestali také a málem by se popletl celý nebeský sbor, nebýt pár zkušených archandělů s mohutnými
hlasy, kteří situaci zachránili. Jeden z archandělů se však hned vydal za andílkem: „Pročpak
nezpíváš?“ Andílek řekl: „Já jsem chtěl zpívat. Začal jsem to „sláva Bohu“ s radostí, ale když jsem
měl zpívat o pokoji mezi lidmi na zemi, to se mi sevřelo hrdlo. To jsem zpívat nemohl. Vzpomněl
jsem si, jak židovští partyzáni nedávno povraždili římskou hlídku, jak Římané za trest vyvraždili
celou židovskou vesnici i s malými dětmi! - Ne, o míru mezi lidmi já zpívat nemohu, ten mezi lidmi
není! A nejen vojáci, - copak nevidíš, jak se lidé hádají a perou i doma mezi sebou, jak jsou na sebe
zlí! Vždyť to by byla lež, zpívat o pokoji mezi lidmi!“ A andílek se odmlčel a tvářil se trucovitě. 
Velký anděl mu řekl: „Ty jsi nebešťan a hledíš na zemi očima nebešťana. Ale na zemi nejsou nebeské
poměry, mezi nebem a zemí je veliká vzdálenost. A také jsi nepochopil, co my tu dnes radostným
zpěvem slavíme. Vždyť právě dnes nebeský Otec tu velikou vzdálenost překlenul mostem. Ten most
je Boží Syn, děťátko, které posílá k lidem, aby je učil a naučil žít v pokoji. Boží Syn bude nyní lidem
dobré vůle učitelem pokoje.“ 
Tvář malého andílka se začala rozjasňovat a zvolal: „Když je to takhle, tož budu rád zpívat s vámi.“ 
„Tak jen zpívej,“ řekl starý archanděl. „A ještě víc uděláš. My se po této noci vrátíme do nebe, ale ty
budeš mít velikou výsadu. Každé vánoce, kdy si lidé budou připomínat narození Božího Syna, ty se
budeš vznášet nad lidskými srdci, nad betlémy, které si lidé budou chystat, znovu a znovu budeš hlásat
pokoj všem lidem dobré vůle.“ 
Děti, vy už víte, že to je řeč o támhletom andílkovi, co se vznáší i nad naším betlémem. 
Nad naším betlémem anděla pokoje máme, což o to, ale teď jde o to, abychom vánoční pokoj přijali i
každý do svého srdce. Abychom se o vánocích chovali pokojně. A nejen o svátcích. - To by bylo sice
už něco moc pěkného - celé svátky žít v pohodě, bez hádání, bez sporů, v klidu. Už to by byl veliký
vánoční dar. Ale my máme právo žít si pěkně i po svátcích, po celý život, stále. 



Když to tak někdy mezi námi nevychází, když vypuknou hněvy a spory, to není vinen malý andílek.
Andělské poselství světu zní stále a všem lidem. Je to na nás, abychom mu naslouchali a dali se jím
vést. 
Tak. Teď už to všichni víme, proč se nad betlémy vznáší malý andílek, proč zde v kostele s
andělskými sbory zpíváme o pokoji lidem dobré vůle. 
Tak jen abychom si na to vždy zavčas vzpomněli, když nás začne lechtat chuť ke zlosti. Abychom se
raději přidali ke zpěvu andělskému, než ke zlostem pekelnickým. 
To je mé vánoční přání vám všem, milí přátelé. 
A je to tak i vůle Boží: 
Abychom se stále snažili žít mezi sebou v pokoji. 
Dej nám to Pán Bůh.

Přímluvy

Prosme Boha, abychom se dali uchvátit Boží láskou a uměli ji nést dál - lidem, kteří naši dobrotu a
lásku potřebují. Modleme se:

Za všechny křesťany, - aby pochopili, jak mají světu sloužit ke spravedlnosti a míru.
Za všechny, kdo Krista odmítli a hledají spásu jinde, - aby pochopili, že bez lásky nejsou lidé
lidmi, a Láska že je jedno z jmen Boha mezi námi..
Za všechny, kdo o Kristu dosud nic nevědí, - aby našli věrozvěsty s duchem pravých apoštolů.
Za všechny, kdo této noci trpí nekřesťanským světem, za nespravedlivě vězněné, za
pronásledované pomstychtivou zlobou, za slabé, trpící násilím. za lidi opuštěné, - aby se pevně
přidrželi bezmocné lásky Boží, která nakonec každé zlo přemůže.

Všemohoucí Bože, dnešní noci se Tvůj Syn rodí jako náš lidský bratr. Dej nám, abychom se dnes i my
znovu zrodili: abychom už žili jako jeho učedníci, a přijímali tvou sílu, radost a milost skrze téhož
Krista, našeho Pána. Amen.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - JITŘNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes v noci jsme okouzleně pohlíželi na děťátko v jeslích a zpívali: „Narodil se Kristus Pán.“ Teď
přicházíme znovu k jesličkám, abychom se pokusili pochopit podstatu vánoc: Náš Zachránce, náš Pán,
náš bratr Ježíš je tu, je s námi, je ochoten jít s námi celým rokem, celým životem, aby nás učil pěkně
si žít. 
S pokorou mu volejme vstříc: 
• Pane, světlo světa, smiluj se nad námi. 
• Kriste, Boží synu, smiluj se nad námi. 
• Pane, bratře lidí, smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení 
1. Iz 9,1-3.5-6 
 První čtení v nás probouzí naději, že nedůvěrou zmítané a na tábory rozdělené lidstvo se přece jednou
sjednotí kolem  osobnosti Zachránce a Spasitele Ježíše Krista. 



2. Tit 2,11-14 
 Ty nejvznešenější věci v životě si člověk nemůže koupit za peníze, ty dostává z lásky, zadarmo. Už
svatý Pavel tohle  věděl. Píše o tom v listu Titovi. 
3. Lk 2,1-14 
 Nebyli to učenci, kdo první našli novorozeného Ježíše, ale byli to prostí pastýři. Proč? Snad proto,
abychom dnes  uvažovali a pochopili, čeho je nám potřeba, abychom platili za dobré lidi a správné
křesťany. 
 

POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE

Tak zas máme vánoce. Děti se těšily. Dospělí chystali. Staří kroutí hlavou: 
„Kdepak teď, to už nic není. To když my jsme byli děti, to bývaly vánoce! I sněhu bývalo víc. Teď už
to není ono.“ 
Svatý Otec v jednom vánočním projevu také říkal, že to není, jak by mělo být, že by to mělo být lepší.
Říkal, že dnes by lidstvo mělo být mnohem jistější, bezpečnější, šťastnější než bylo v minulých
dobách. Máme více jídla, tepla, ošacení, lepší dopravu, více pohodlí. Lidstvo je vzdělanější,
kulturnější, technicky vyspělejší. Ale člověk není šťastnější, ani jistější, ani klidnější. A nebude
šťastnější, dokud k hodnotám techniky a vědy nepřidá hodnotu největší: Boží lásku! 
To je to, co nám zjevují, co nabízejí, k čemu nás vedou vánoce: 
 Vtělená Boží láska přichází k tobě - naléhá na tvé oči, uši, mysl: Člověče, bratře, přišel jsem tě
zachránit, přijmi mě do svého života! 
Co to znamená, dát se vykoupit vtěleným Bohem, Ježíšem Kristem? 
Boží Dítě nás chce zbavit toho, co nás zatěžuje a dát nám, co nám schází. - Co že nás zatěžuje? Zlo v
nás a kolem nás. Tak to volal prorok Zachariáš: „On spasí svůj lid od jejich hříchů! Vtělený Bůh tě
chce zachránit od tebe samého. Vždyť to všichni dobře známe, že nic netěší člověka, který není
spokojený sám se sebou, sám v sobě. 
Jenže známe také výrok Goethův o tom, že jen pošetilí jsou spokojeni se svou hloupostí, zatímco
moudří sami se sebou spokojeni nejsou. A v tom měl Goethe pravdu: své nespokojenosti se nemůžeme
zbavit sami, svou mocí, ale jen mocí mimo nás, mocí Boží. 
Jenom Boží hlas ti může říci: 
Jdi v pokoji. Už se neohlížej za tím, co bylo. 
Začni znovu od této chvíle, jako znovu narozený. 
Hleď kupředu. 
To je první dar vánoc: osvobození od sebe sama, 
osvobození od svých chyb, své minulosti, 
smíření s Bohem, se sebou samým i s lidmi 
kolem. 
Kdo jste si udělali dobrou vánoční zpověď, svátost smíření, sami jste to zažili. V kom zůstalo staré
napětí, staré smutky nad tím, co bylo nebo co je, v kom zůstaly staré lítosti a trpkosti, ten šel mimo. 
Nu ano, říkáš si teď možná: Já se v kostele uklidním, umíním si, že už se nebudu trápit nad tím, co
nemohu změnit, jdu domů v pohodě. Ale to bych musil žít ve skleníku, aby mi to vydrželo. Zas
potkám nedobrého člověka, uslyším zlé slovo, a někdy stačí jediný nelaskavý pohled - a rovnováha je
zas ztracena. Zase jsem tam, kde jsem byl! 
Je osvobození od toho zla, zla mimo nás? Je osvobození od zlého souseda, od zlého spolupracovníka, a
co nejhorší - od zlého člověka ve vlastním domě? 
I zde ti Bůh nabízí vykoupení, osvobození: 



Přikazuje ti odpovědět na zlo dobrem a víc se tím netrápit. Odpovíš-li na zlo zlem na zlé slovo zlým
slovem - staneš se ty sám také zlým. Odpovíš-li na zlo dobrem, dokážeš-li zlého člověka politovat
jako duševního ubožáka - jako umíš ze srdce politovat tělesně zmrzačeného, - a jdeš si po svých, pak
jsi zvítězil i nad ním i nad sebou. 
Ale jestli se začneš litovat: co jen mi to ten zlý zase udělal, jak jsem si to zasloužil; nebudu
spokojený, dokud to neodvolá, nebudu klidný, dokud to nenapraví! - to pak nebudeš klidný nikdy a
sám sobě svou nerozumnou tvrdohlavostí zničíš život. Jen to zkus a přijmi Boží recept na to, jak se
osvobodit od zlého člověka. 
Odplať mu zlé dobrým, polituj ho jako duševního chudáka, a jdi si po svých. Nech ho být, stejně ho
nepředěláš. On sám se musí předělat, ty mu k tomu jen dopřej čas. Jen to zkus a poznáš, že tě zlo už
nerozvrací. 
A tak vám, moji milí bratří a sestry, přeju pěkné vánoce: 
Vánoční osvobození od sebe sama, od zla v sobě. 
Vánoční osvobození od zla mimo sebe, od zlých lidí kolem sebe.

„Mír lidem, kteří bdí či spí, 
a sláva Bohu z výsosti!“ 
 

PROČ SVATÁ NOC

Co to dnes slavíme, proč dnešní noci říkáme Svatá noc, to ví každé malé dítě. Nejen křesťan, každé
civilizovaný člověk to ví: dnes se slaví památka, že se asi pře 2000 lety narodil v Betlémě Ježíš
Kristus. 
Je to všechno? Jsou vánoce jen vzpomínkovou slavností na dávnou událost v dějinách lidstva; - jen
vzpomínání na vlastní minulost, na dětství, rodný domov? To by bylo málo, to by nestačilo na vánoční
radost. Vzpomínky, ty spíš rozteskňují. 
Čtení z Písma svatého, kterému jsme právě naslouchali, nám říká víc. Hned v listu svatého Pavla k
Titovi se nemluví o minulosti, ale o naší přítomnosti, ba i o naší budoucnosti: „Boží dobrota přináší
spásu všem lidem... Vede nás, abychom se odřekli bezbožného života a očekávali to, co nám přinese
blaženost.“ 
To je poselství vánoční radosti. A mluví se v čase přítomném, ne o minulosti, ale o přítomnosti: lidé,
důvěřujte! Bůh sám přichází, aby vám ukázal cestu. Kdo se zmítáš ve starostech, kdo jsi zapleten do
bezvýchodných vztahů k jiným lidem, kdo nevíš, kudy kam, - měj důvěru. Bůh sám ti chce pomoci
právě v tom Ježíši, jehož narození slavíš. Bůh chce, abys porozuměl sám sobě, aby ses dokázal
zorientovat ve světě kolem sebe. 
Prožít vánoce jen jako sváteční chvilku, jen jako kratičké příměří uprostřed války, to by bylo málo.
Toto dítě Boží je nám všem symbolem naděje: rodí se do zlého, sobeckého světa a jako zbraň má jen
lásku. Ta jeho láska bude nepochopena, odmítnuta lidmi stejně jako tvá láska, stejně jako dobrá vůle
tvá, člověče. Ale Bůh ji přijme, pochopí. Mocí Boží bezmocné lásky nakonec zvítězí - vstane s
Kristem z mrtvých bude žít dál. 
Životní osud tohoto děťátka v jeslích je odvěkým modelem i tvého života. Jen tak lze překonat zlo, jen
tak lze zvítězit nad životem i nad smrtí: Dělej to jak Ježíš, žij podle jeho zásad, a pak se dobro ukáže
silnější než zlo, láska silnější než lhostejnost. 
Co je tedy trvalým odkazem dnešní vánoční noci? Co je vlastním radostným poselstvím vánoc? 
„Lidé, mějte důvěru! Je možné žít jako člověk i v dnešním světě plném násilí. Je možné přemoci
sebemocnější násilí bezmocnou láskou Boží! Jdi a nikomu neubližuj! Jdi a nemsti se! Jdi a buď



laskavý i na toho, kdo si na tebe včera vymýšlel podrazy. Jdi a pamatuj si: Pokud si zachováš dobrotu
srdce tohoto Ježíše, dotud jsi mocnější než všichni darebáci - a nakonec se ti vše obrátí k dobrému. 
To je div, zvěstovaný v této svaté vánoční noci: div, že bezmocná láska je mocnější než 
sebemocnější nenávist. AMEN, tak jest.

Přímluvy

Pán Ježíš nám přichází vstříc na práh našeho lidství. Chce se stát naším lidským bratrem. Prosme ho:

Za tvou církev, která dnes po celém světě slaví tvé narozeniny: aby byla všude učitelkou tvé
lásky.
Za celé lidstvo: - aby pochopilo, že k míru nevede rovnováha strachu a zbraní, ale rovnováha
spravedlnosti.
Za vládnoucí politiky a mocné světa: - aby si uvědomili, že i oni budou ze svého panování skládat
účty - Bohu i lidem.
Za nás, zde shromážděné: - abychom pochopili a našli to, co je nám v životě nejdůležitější.
Za naše domovy: - aby ve všech našich domácnostech vládla vánoční pohoda, veselí a radost.
Za naše zemřelé: - aby měli účast na světle v náručí Stvořitele.

Pane Ježíši, u tvých jesliček poznáváme, že Boha nemusíme hledat kdesi daleko, vysoko. Že ty jsi
Emanuel - Bůh s námi. Chceme ti za to děkovat: zde radostnou bohoslužbou - a doma pokojným
životem, - a následovat tě tak v tvém člověčenství - teď i na věky věků.

SVATÉHO ŠTĚPÁNA - PRVOMUČEDNÍKA

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka, je starší, než samotná slavnost Narození Páně. A
že ho pozdější rozvinutí oslav Narození Páně neodsunulo, to je svědectví, jak důležitá je výpověď
tohoto svátku: Není účasti na Kristově slávě bez přijetí a nesení životního kříže. 
Jaká je naše trpělivost v trampotách života?

Uvedení do čtení 
1. Sk 6,8-10; 7,54-60 
 O svatém Štěpánu toho moc nevíme, krom toho, co nám zachoval Lukáš ve vypravování Skutků
apoštolských.  Sledujme, jak Lukáš záměrně připodobňuje smrt učedníka ke smrti Mistra, aby ukázal,
že uvěřit v Krista znamená  ztotožnit se s ním v radosti i v trápení. 
2. Mt 10,17-22 
 V evangeliu nám Pán Ježíš říká, jací musíme být, chceme-li žít jako křesťané. 
 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ ?

Neměl jsem včera dost příležitosti popřát vám k svátkům. Tak tedy dnes dodatečně všem: šťastné a
veselé! Jenže včera nad Betlémem se to vinšovalo líp. Dnes už to „šťastné a veselé“ tak nezní. Už
stojíme nad prvním mrtvým. Začalo kamenování, které jak dobře známe, dodnes nepřestalo, jen



technika se postupem civilizace mění. 
Nevím, jak jste byli na Štědrý večer spokojeni s dárky, které jste dostali, ale jedno vím, že dary Boží
nás vždy trochu zklamou. Ne že by Bůh byl skoupý dárce, dává víc než si umíme představit, ale naše
bída je právě v tom, že my v Božích darech nepoznáme naplnění toho, oč jsme prosili. 
Slíbil, že až přijde, učiní vše nové: to zní sympaticky. Všechny generace lidstva považují svůj
současný stav za neudržitelný a vyhlížejí, kdy se změní k lepšímu. Jenže on víc, než s nějakou změnou
normální situace, přišel se s námi podělit o to, co on sám je: 
je Syn - přišel nám zjevit Otce, 
je člověk - přišel se nám nabídnout za bratra a učit pravému lidství. 
Chce nás naučit, jak se staneme Božími dětmi a mezi sebou bratry. 
Kdybychom byli dost velkomyslní a vědoucí, o nic jiného bychom ani nestáli a pochopili, že to je
změna poměrů, kterou Bůh přináší. Protože jsme všichni velmi osamělí. Chybí nám láskyplná
pospolitost. 
Trpíme deprivacemi, odcizením - to dnes letí. Pocit osamělosti začíná už u dětí, kterým schází bezpečí
máminy náruče, protože maminky nemají na děti čas, musí jít do práce. 
Naše osamělost roste dospíváním, protože tátové také nemají čas ani nervy na kamarádský a pěkný
vztah k dětem. Naše osamělost vrcholí v dospělosti, kdy nemáme opravdových přátel - jen známé - a
naše životní nejistoty nabývají obřích rozměrů. 
A nebýt této vánoční události, nikdy a nijak bychom se ze svých deprivací, nejistot a úzkostí nedostali.
Podívej: je tu Boží Syn a nabízí ti svého Otce za otce a pocit jistoty v jeho dlani. Je tu Boží Syn a
nabízí ti, že tě učiní svým bratrem a bratrem lidských bratří, abys nebyl sám. 
Já vím, ani o letošních vánocích se nezmění běh světa, Štěpáni budou dál kamenováni. Ale můžeme se
jako oni naučit věřit a uvidět nebesa otevřená. 
A tak vám právem přeji i nad zabitým jáhnem Štěpánem: šťastné a veselé! 
Pojďme teď povstat před tváří Boží a prosit se svatým Štěpánem: 
 

VÁNOCE NEJSOU JEN IDYLA

Už vánoční Janovo evangelium naznačovalo, že Boží Syn to nebude mít mezi lidmi lehké. „Mezi své
přišel, svoji ho nepřijali.“ A nejen jeho. Slyšíme dnes, že ani jeho učení nepřijali. 
Štěpán mluví o Kristu - a lidé zuří. 
Štěpán řekne: Vidím nebesa otevřená - a lidé po něm házejí kamením. 
Je to tak dodnes. Vánoce nejsou idyla. Křesťanský život není idyla. 
Člověk chce být sám Pánem. Pánem svým a pánem lidí. K čemu tedy Pán, zvaný Bůh! 
Ale druzí také chtějí být pány. Pány těch, co chtějí být sami pány. A už jsou tu motanice a války. 
Bůh se odmítáním neurazí. Neřekne: „Dobrá, dělejte si podle svého. Však uvidíte, jak dopadnete.“ Bůh
stále znovu nabízí svou pomoc. Spasitel stále znovu přichází a nabízí: Pojďte ke mně, já vás
občerstvím, já vám pomůžu. 
A tohle žádá Bůh také od nás, kteří v něj věříme: Abychom se také nedali odradit, rozladit, urazit.
Abychom stále znovu nabízeli svou pomoc všem kolem sebe: Svůj pokoj a vlídnost, nebesa otevřená. 
Není to lehké: Být stále znovu odmítán, všelijak kamenován, a nevšímat si toho, pomáhat, odpouštět.
Ale je to příkaz Kristův. 
Svatý Štěpán je dokladem, že to první křesťané tak dělat uměli, že to tak dělali. Štěpán hájil pravdu
proti ozbrojené nepravdě. Nebyl sám. Bylo s ním sedm spolujáhnů, stovky dalších křesťanů. Dnes jsou
nás milióny. Semtam některý padne, ale pravda není poražena. 
V čem může být Štěpán vzorem i nám dnes? 



Byl to mladý člověk a dovedl se zorientovat. Dovedl najít, kde je pravda. Dovedl podle ní žít. Byl to
první sociální referent církve. 
I dnešní svět potřebuje „sociální referenty“. I naše okolí. Pomáhat slabším, žít pravdivě, vlídně a
laskavě, držet si pravdu, hledat ji. 
To je životní program činného křesťanství. To je náš výhled od vánoc do nového roku, do celého
života. 
Pojďme prosit, abychom uměli žít po křesťansku.

Přímluvy

Prosme teď Pána Ježíše spolu se svatým Štěpánem:

Za tvou církev po celém světě, aby všude svědčila o kráse evangelia.
Za papeže, biskupy a kněze, aby bez lidské bázně kázali evangelium a nic než evangelium Ježíše
Krista.
Za lidi, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni, aby našli statečné obránce a ochránce.
Za nás všechny, abychom uměli odpustit těm, kteří nás pronásledují.
Za mladé lidi naší farní rodiny, aby měli Štěpánovu statečnost v boji s vlastními chybami a
nedostatky.
Za to, aby si mládež uchovala své ideály a vychovávala se ve statečné a charakterově zralé lidi.

Ježíši, vítězi nad smrtí, pomoz nám vítězit nad vlastní malostí, nad naší nezralostí, ty jen
 ž žiješ a kraluješ na věky věků.

SVATÉ RODINY

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je svátek Svaté Rodiny - rodiny muže Josefa, jeho manželky Marie a dítěte Ježíše. Uvažování
nad tímto svátkem nás chce přivést k zamyšlení, jak v našich domovech udržet vánoční pokoj,
sváteční pohodu po celý rok. 
Především se tedy ohlédněme: co našim rodinám schází, aby se mohly považovat za svaté rodiny? Co
schází mně, tobě, že to u nás není jako ve Svaté Rodině?

Uvedení do čtení 
1. Sir 3,3-7.14-17a 
 Budeme teď naslouchat, co radí dětem starozákonní mudrc. Vyjadřování vám možná bude připadat
zastaralé, ale  vlastní obsah, ten platí stále a bude platit vždy. 
2. Kol 3,12-21 
 Jak by to v našich rodinách muselo být krásné, kdybychom všichni vzali za své rady svatého Pavla.
Naslouchejme  pozorně. 
3. Mt 2,13-15.19-23 
 Dnešní evangelium je krátké, ale přece může vyvést z omylu ty, kdo si myslí, že život Svaté Rodiny
byl bez potíží, že  to byla nějaká idyla. 
 



PARTNERSKÉ SPOLUŽITÍ V RODINĚ

Je to hrozný příběh, o tom Herodesovi, který vraždí malé děti. Je hrozné i to, že od té doby se
herodesovské řemeslo zmodernizovalo. Dnes se malé děti zabíjejí už před narozením. Ještě štěstí, že
většina normálních lidí má děti ráda. 
Mezi nejslavnější zpěvačky a tanečnice světa patřila americká černoška Josefina Bakerová. Svět ji
znal ve světle reflektorů na jevištích velkoměst, ale málokdo věděl o jejím osobním životě. 
Nemohla mít sama děti a tak začala adoptovat sirotky po rodičích, kteří zahynuli ve válce. Měla
velkou myšlenku - chtěla učit děti všech ras snášenlivosti, úctě a lásce - a tak adoptovala postupně 12
dětí různých ras a národů. 
V jejím domě ve Francii si spolu hráli malý černoušek s Korejcem, Indián s Arabem a Židem z
Izraele. Nejmladší byl Francouz. Našla jej jako novorozeně na Hod Boží vánoční ráno v popelnici před
svým domem. 
S dětmi tak různých národností a povah to neměla lehké. Neměla to lehké, když měla jen s honoráři z
koncertů uživit dvanáct dětí. Roku 1969 byla i s dětmi vyhozena z domu, protože onemocněla,
nemohla zpívat a tak neměla na činži. Ale dobří lidé pomohli. Stará dáma ji dala k dispozici svou
velkou vilu. Papež Pavel VI. přispěl penězi. Ač nemocná - hrála a zpívala zpěvačka ještě dva dny před
smrtí velký koncert. Neměla to lehké. 
I v našich rodinách to nemívají rodiče s dětmi lehké. A děti s rodiči také ne. A manželé mezi sebou
navzájem také ne. A mladí se starými a staří s mladými to také nemají lehké. Kde je víc lidí
pohromadě, tam jsou potíže. 
V každé době a v každé generaci jsou tyto potíže jiné. A jiné jsou také recepty na jejich řešení. 
Dnes se mnoho mluví o partnerství, jakožto léku na narušené mezilidské vztahy.

Partnerství mezi manžely, to je náhrada starého názoru, že muž je hlavou rodiny. - Partnerství
znamená, že manželé mají být rovnoprávní, oba stejně důležití, oba stejně spokojení. Spolu se mají
radit, jak to a ono vyřešit. Partnerství je vzájemná důvěra, ve které jeden bez druhého nic nerozhoduje,
nic nepodniká.

Také děti mají být vedeny k partnerskému vztahu k rodině. Sami znáte takové rodiny, kde to tak není.
Kde děti se staly diktátory, kteří své rodiče doslova vydírají a terorizují. Jen berou, ale rodinnému
soužití nic nedávají. 
Kde to rodiče dopustí, je z toho zle jim, ale bude z toho zle i jejich zpovykaným dětem. Až ty se ožení
a vdají, budou to také vyděrači, paraziti - a kdo má s nimi pak vydržet. 
Partnerství v rodině znamená, že děti se odmala podílejí na práci v rodině, - že každý má své úkoly,
které chutě dělá ve službě ostatním. Rodina je jako dobře sehrané mužstvo na hřišti. Každý tam má
svou funkci a dobrá sehranost všech zajišťuje každodenní vítězství v utkání s problémy dne.

Pak je tu ještě třetí složka rodiny - staří. I mezi starými a mladými má být partnerský vztah. Šťastní
rodiče, když mají v rodině hodnou babičku, dědečka, kteří neporoučejí, nemluví do manželů, nechají
mladé žít po svém, ale děti rádi pohlídají. Šťastné děti, které mohou naslouchat vyprávění dědečka a
babičky, mohou si s nimi pohrát, mohou s nimi dělat to všechno, nač rodiče nemají čas. A na dětech to
je poznat, - jestli se jim dostalo návaznosti na minulost, kterou zprostředkuje starší generace, jestli má
kdo s dětmi vykládat, hovořit. 
Odsunutí starých rodičů do domova důchodců, to není ideální řešení. Chce to spíš, aby se stavěly byty,
kde by bylo dost místa nejen pro rodiče, ale samostatná světnice - výměnek - pro stařečky. Kdo nemá
to štěstí, že může bydlet v rodinném domku, měl by i v paneláku mít místo k normálnímu soužití celé



rodiny od nejmladších po nejstarší. Kdosi napsal: Nejkulturnější národ je tam, kde staří lidé mohou žít
spokojeně. 
A tak vám, moji milí, přeji, abyste ve vašich domovech žili v dobrém vzájemném partnerství. Tohle
moderní slovo není nic nového, znal ho v podstatě už svatý Pavel. Píše: „Především se mějte navzájem
rádi, neboť láska je pouto, které vše drží pohromadě a v dokonalosti.“ 
A to je právě to, čemu se říká partnerství v rodině. 
 

MANŽELÉ MEZI SEBOU

Jak se vám letos vydařily v rodině vánoce? Na svátek Svaté Rodiny je vhodná doba podívat se na
vztahy manželů mezi sebou. 
Je známá zkušenost, že zlé události svádějí manžele k sobě, ale pohodlí a dobré bydlo odhalí to, co
partnery od sebe vzdaluje. Vánoční sytost a blízkost někdy ukážou, do jaké míry se manželé od sebe
nepozorovaně vzdálili, jestli jejich manželská láska je živá nebo skomírá. 
Nemám dnes na mysli manžele, kde se už uvažuje o rozvodu. Mám na mysli situaci, kde jeden nebo
oba pozorují, jak si jsou si navzájem vzdálenější, cizejší. Jak si začínají jít na nervy, místo aby si byli
k radosti. 
Okolí na nich pozoruje, že mezi cizími jsou živější, než v přítomnosti manželského partnera. Že kdysi
dobromyslné vtipkování na konto partnera je stále kousavější. Že nevěnují pozornost tomu, co partner
říká. 
Mnozí mladí manželé se vyděsí, že už se přestávají mít rádi, když opadá a uhasíná první láska -
milenecká zapálenost. Ale ta ať klidně uhasne, to je jako první mléčné zoubky; musí vypadnout a
udělat místo těm druhým, trvalým, co jsou na celý život. 
Zamilovanost, to stejně nebyla láska k partneru, ale sebeláska: „JÁ jsem našel velkou lásku!“
Manželská láska, - ty druhé zuby - rodí se pomalu v prvních letech společného života. To už je láska,
která miluje druhého. 
Ani ta druhá manželská, i když se sebelépe pěstuje, nehoří plamenem stálým a nehnutým. Kolísá.
Zaplápolá semtam mohutně, pak se zase umenší, ale za čas se znovu rozhoří. Pokud  byla opravdová
láska na začátku manželství, tam je schopna vždy znovu se rozhořet, ať po jakémkoliv ochabnutí. 
Když jsme manželskou lásku přirovnali k plameni, povězme si několik zásad: Čím se přilévá oleje do
lampy vzájemné lásky? 
Manželská láska se živí především upřímnou pochvalou. Člověk už je takový, - a máme to vědět - že
potřebuje slyšet pochvalu, když něco dobře udělá. Ať je to dobrá vánočka, co se podařila jí, nebo
fungující osvětlení vánočního stromku, co udělal on. 
Manželská láska se živí slůvkem a gestem obdivu. Moudří partneři jimi ani neplýtvají - to by bylo
směšné, ale ani neskrblí - to by bylo nelaskavé. Stěžovala si mi jednou jedna paní, od které odešel muž
za jakousi vdovičkou: „Kdybyste věděl, čím si ho ta daremnice otočila kolem prstu: Vrkala kolem něj
obdivně, jak je šarmantní a šikovný. Já myslela, že by muži bylo k smíchu, kdybych mu dala najevo,
že ho stále ještě obdivuju.“ 
Manželská láska roste úměrně s tím, jak se jeden umí vcítit do pocitů a situace druhého, jak mu umí
vyjít vstříc: Co je příčinou podrážděnosti partnera? Jak mohu nenápadně pomoci? Co by teď udělalo
radost? Nebo je čas, stáhnout se diskrétně stranou a dopřát druhému klidu, aby se mohl vydýchat ze
svých bolístek? O takový citlivý postoj se manželé stále musí snažit. 
Odpovědět na signál, že partner potřebuje pomoci. Jako jsou v domech po ruce hasící přístroje pro
případ požáru, mají mít manželé vyvinuté signály: Pojď mi na pomoc. Nemusí to být vždy slovy, je i
výmluvnější mluva, než řeč slov. A když je dán signál: „Potřebuji tě, jsem bolavý!“ - má na něj být



kladně odpověděno. Potrefený má poznat, že ten druhý stojí při něm, i když je mu zle. Tedy: žádná
škodolibost, vítězosláva! Ta mezi manžely nemá mít ani místečka! 
Neshazuj partnera ve společnosti posměškem, odhalováním jeho slabostí. Moudrý partner hledá
nápravu, pošetilý se zmůže jen na zesměšňování. 
Manželská láska vydrží tam, kde se z manželů nestanou konkurenti. Konkurenti v tom, čí vkus se
prosadí v domácnosti, konkurenti v boji o lásku dětí. Platí tu stará zásada: Chceš-li, aby ti bylo dobře
v manželství, starej se, aby bylo dobře tomu druhému. Manželé jsou spojité nádoby. Buď je hezky
oběma, nebo žádnému. 
Mějte trpělivost se sebou i s druhými. Manželé jsou jako dva stromy, zasazené vedle sebe. Stejné
větry jimi mávají, stejné bouře, stejné slunce, stejná pohoda je formují. Ale pozná se to až po létech. 
Přeju vám, aby plamen vaší manželské lásky stále líp hořel. 
Na konec ještě poznámku. Někomu by se mohlo zdát, že tohle nejsou dost náboženské rady, že tu
mluvím málo o Bohu. 
Jsou to rady náboženské: Vše, co vede k lásce, je Boží. A učit se milovat Boha, kterého nevidím, ale
neumět milovat bližního, který je vedle mne - to by byl zbožný sebeklam. 
Umět milovat bratra je moc dobrý způsob, jak milovat Boha. Je to ten způsob, kterému nás učil Pán
Ježíš. Co činíme svým bližním, bratřím, činíme Ježíši samému. 
A tak se jen chutě učme této krásné formě bohoslužby: Sloužit Bohu v těch, kteří žijí kolem nás. 
 

LIDSKÁ PRÁVA NEJMLADŠÍCH A NEJSTARŠÍCH

Všimli jste si už, že neexistuje žádné přikázání, že rodiče mají milovat děti? To se zřejmě bere za
samozřejmé. 
Ale s láskou dětí k rodičům to už tak samozřejmé není - na to je v desateru zvláštní Boží přikázání:
„Cti otce svého i matku svou!“ 
Starozákonní Sirachovec se v prvním čtení dnes zastává rodičů zestárlých. Aby mladí měli s nimi
trpělivost. Když staří už jsou dětinští, bývají mrzutí, jsou obtížní. 
Kdesi jsem jednou četl krásná slova o trpělivosti se starým člověkem: 
„Blahoslavení jste, kdo máte pochopení pro mou pomalou chůzi a nesykáte netrpělivě, nad mou
pomalostí. 
Blahoslavení jste, kdo chápete, že mé ucho už špatně slyší a mluvíte se mnou pomalu a zřetelně. 
Blahoslavení jste, kdo vidíte, že mé oči jsou už zakaleny a taktně mi pomůžete, když s něčím zápolím.
Blahoslavení jste, když se se mnou zastavíte s přívětivým úsměvem a nemluvíte se mnou se
shovívavou ironií. 
Blahoslavení jste, kteří na mě nekřičíte, že jsem stará popleta, když něco zapomenu nebo ztratím. 
Blahoslavení jste, když mi dáváte najevo, že jste mě neodepsali ze svého rodinného společenství. 
Blahoslavení jste vy všichni, kteří mi nějak ulehčujete dny, které mi ještě zbývají. 
Až budu doma, budu o vás vypravovat Otci.“

Ve druhém čtení se svatý Pavel zastává zase malých dětí. Nemáme je malomyslnět tím, že je ženeme
do výkonů, na které nestačí. 
Poslechněte, co k tomu píše starý zkušený vychovatel: 
„Dřív se ctižádost rodičů soustřeďovala jen na učení. Teď už i na to, co bylo pro děti hrou. Ani sport
už není pro děti zábavou, ale štvaním za nejvyšším výkonem. Je tohle rozumné? 
Dětem to nejlepší, slyšíme často. Ale nevidíte, jak často jste k dětem nespravedliví? 
Požadujete, aby dítě bylo lepší než vy, aby bylo bez chyby. 



Když se chová jako dítě, to znamená, že je normálně líné a nešikovné, zlobíte se, místo abyste se
bavili jeho neobratností a s láskyplnou důsledností je obraceli správným směrem. 
Oblečete je do drahých šatů a zlobíte se, když je zamaže. Proč z něj děláte naparáděnou loutku, místo
abyste je nechali v tepláčkách bezstarostně si hrát? 
Vychováváte děti zaražené místo radostné, 
nervózní místo bezstarostné, 
paličaté místo ochotné, 
uhoněné místo hravé a veselé. 
A tu trochu dobrého vedení, co svým dětem dáváte, ničíte zase tím, jak se před dětmi umíněně
hádáte.“ 
Možná si teď říkáte: „To ostatní bychom snad mohli doma jak takž uhlídat, ale dokázat, abych se
doma s mužem nepřela, to snad není v lidské moci. On má na tolik věcí docela opačný názor než já!
Jestli naše rodičovské spory ničí výchovu dětí, tak to nevím, jak dál.“ - 
Na to ti odpovím: Zásadně se nesmí rodiče hádat před dětmi - tj. umíněně prosazovat sebe, svou
pravdu. Hádat se ostatně nemá nikdo a nikde, to je věc charakteru. 
Ale nic zlého se neděje, když rodiče před dospívajícími dětmi - tak od 12 let - diskutují, debatují, přou
se o to, co je pravda. To není nic špatného. Ale musí to být správná debata, hledání pravdy, bez faulů,
tj. bez osobních útoků na druhého! 
Tak se budou děti učit, jak společně hledat správné řešení, až budou samy manželi. 
Je tu ještě jedna podmínka: když se rodiče před dětmi dohadují, je nezbytné, aby se před dětmi i
usmířili! 
Ke sporu rodičů před dětmi tedy patří: aby to byl spor věcný, o něco. Aby debatovali bez zlosti a bez
hněvu. Aby děti viděly, jak rodiče vzájemně zvažují argumenty druhého a jak se nakonec sjednotí a
usmíří. 
Pak má občasný spor rodičů před dětmi dokonce i výchovnou hodnotu. 
Dnes to bylo víc zpytování svědomí, než kázání. - Dlouho jsem rozvažoval. Ale pak přece jsem se
rozhodl, že pozvednu hlas za lidská práva dvou skupin „barevných“ mezi námi: hlas za ty docela malé
a hlas za ty docela staré. 
Ježíš miloval malé děti přede všemi dospělými. 
A staří lidé? - Dva staroušci Simeon a Anna v malém dítěti rozeznali a vítali budoucího Spasitele. 
 

NEDOROZUMĚNÍ V RODINÁCH

Svatá Rodina. Tento pojem v mém dětství patřil pevně k obrázku, který měla naše babička ve své
světnici na vejměnku: Ježíšek se svatozáří kolem hlavičky si tam hrál. Maminka Maria měla před
sebou přeslici, ale bylo vidět, že jen tak, aby se neřeklo, protože měla oči jen pro Ježíška. A svatý
Josef se o stolařský ponk také jen tak opíral: Držel si v ruce lilii a koukal na něžné holoubky, kteří
seděli na okapu. Ale to pro mne nejdůležitější na tom obrázku byli andílci. Těch tam bylo, a jak se
vám měli k dílu! Jeden zatápěl v kamnech, druhý nesl dřevo na topení, třetí krmil ty holuby, jiný
pracoval u ponku za zády svatého Josefa. 
Tenkrát jsem přesně rozuměl, proč nejsme svatá rodina my u nás: Scházeli nám ti andílci, co by za mě
pásli husy a krmili králíky, za maminku vařili a za tatínka dělali na poli. 
Dnes vím, že malíř, co ten obrázek maloval byl možná dobrý malíř, ale jistě špatný křesťan: Moc se
do Písma svatého nepodíval, co se tam o Svaté Rodině píše. 
Tam by se nebyl dočetl nic o andílcích ani liliích. Tam by se byl dověděl, že tak jako v našich
rodinách není jen samé láskyplné vrkání, jen samá idyla, že stejně tak nebyla jen samá idyla ani ve



Svaté Rodině. 
A jestli si někdo z vás, co máte doma trápení, ať manželé mezi sebou, ať s dětmi, jestli si myslíte, že
vy to máte těžší, než to měli oni, pak se asi mýlíte: 
Který pak z vás mužů, jste byli vystaveni takové krizi důvěry, jako Josef, když zjistil, že jeho
snoubenka je těhotná? 
Kdopak z vás jste stáli na ulici bez bytu před samým porodem a neměli, kde složit novorozeně? 
Kdopak z vás musel utíkat s malým děckem v noci tajně přes hranice do ciziny, abyste zachránili
dítěti holý život? 
Kterápak z vás, maminky jste musely zažít jak to je, mít syna v kriminále. Vy jste nemusely přihlížet
popravě syna, hledět do otevřeného hrobu svého děcka. 
Vim, že i v našich rodinách jsou trápení. Vím, že musí být moc zlé, když se děti rozstonají nebo když
nechtějí poslouchat. Nebo když žena začne týrat muže žárlením a udělá z domova vězení. Když muž,
místo aby byl ženě oporou, je na ni hrubý nebo začne pít. Slyšel jsem jednou, jak školil celou hospodu
jeden mladý ožralý ženáč, jak se má manželka po svatbě vychovávat a otužovat fackami. A snad
největší trápení v rodinách je tam, kde si odrůstající děti přestanou s rodiči rozumět. Když se tam
stane, co právě dnes čteme o Svaté Rodině: „Rodiče nerozuměli, co jim syn chtěl říci.“ 
Myslíte si možná: A přece to měla Svatá Rodina lehčí: Jim chodil radit ve snu Boží anděl, a my si
rady nevíme. - Víte, Boží anděl, to je Boží myšlenka, Boží vnuknutí. O to můžeme i my prosit, i my se
můžeme jít poradit s někým zkušeným. 
A tu bych se chtěl zmínit jak souvisí s vaším rodinným životem kněžské povolání. Proto kněz nemá
rodinu vlastní, aby měl pro vás kdykoliv čas. Aby byl údržbářem rodin ve svém farním společenství.
Abyste měli kam zajít se poradit, když máte trampoty 
Dobrý rodinný rádce, kněz, pomůže ve zlých chvilkách se uklidnit, rozhlédnout, zorientovat, hledat
řešení. 
Přeji vám tedy k svátku Svaté Rodiny dar moudrosti, abyste se v trápeních místo planého rozčilování
uměli ztišit, zamyslet, poradit, hledat a najít řešení po příkladu Svaté Rodiny. 
 

SLAVÍME DOMA CÍRKEVNÍ SVÁTKY

Vánoce jsou svátky, které slavíme nejen v kostele, ale i doma, je to velký rodinný svátek. Dnes, o
svátku Svaté Rodiny, je čas k zamyšlení, jak to rodinné slavení vypadá, jak se naše křesťanství
projevuje doma, a nejen o vánocích. 
Po celý rok nám církev zpřítomňuje činy našeho Pána Ježíše. Po celý rok nás volá do chrámu,
abychom život Pána Ježíše prožívali při bohoslužbě. A co jsme v chrámu společně začali, má
pokračovat doma. V rodině máme dál a společně prožívat svátky církevního roku. 
Jak prožívat v rodině dobu vánoční, o tom jsme už mluvili. Je možné prožívat podobně celý církevní
rok? Je to možné i v dnešní době? Věřte, že je, i když televize nabízí zábavu, při které se nic nemusí,
jen sedět a koukat. Ale právě o to víc je třeba, aby se doma něco dělalo, zpívalo, hrálo, debatovalo, aby
z dětí nevyrostla generace pasivních konzumentů. 
A tak se pojďme učit slavit a svátečně žít. 
Především jsou tu neděle. Jen si všímejte, jací chudáci jsou lidé, kteří přestali chodit do kostela.
Někteří se v neděli ani svátečně neobléknou. Lidé neradostní; neznají, co je to uvolnění, klid, pohoda. 
To první, čím se totiž doma slaví svátek, je pohoda. Sváteční pohoda znamená: dnes mám volno, dnes
si mohu dělat, co mě baví. 
Kde děti odmala žijí v tomto ovzduší sváteční pohody, budou to umět později i samy, budou z nich
sváteční lidé. 



Sváteční pohoda, to je sváteční bohoslužba v kostele, na kterou jde podle možností celá rodina
pospolu. Pak sváteční společný oběd. Krásné odpoledne, kdy každý má právo si dělat, co ho baví. To
vše patří k slavení svátku, neděle. Končí společnou večerní modlitbou, společným děkováním. 
Krom nedělí je tu ještě okruh svátků, rodinných výročí, svátky svatých. Popelec má být společným
startem do doby postní, kdy každý zápasí se svými zlozvyky, postí se od svých chyb. Kde se doma
spoluprožívá postní doba, tam je velikonoční týden, vrcholící Zmrtvýchvstáním, podobným krásným
prožitkem, jako doba vánoční. Jen dbejme na to, aby naše svátky nezpohanštěly: plné stoly a prázdná
srdce. 
Pro úctu svatých platí totéž, co o úctě mariánské: Dítě v předškolním roce nedovede rozeznávat
prosebnou modlitbu k Bohu a přímluvnou modlitbu k svatým. Proto v předškolním věku opatrně s
modlitbou Zdrávas, Maria; - opatrně s prosebnou modlitbou k svatým! 
Ve městě si děti pod andělem strážným někdy představují pana strážníka, co ho vidí na ulici. A co to v
jejich hlavičkách může udělat, když je babička zavede do barokního kostela, plného soch a začne
vysvětlovat, že na svatého Antoníčka se mají obracet, když ztratí klíče, zatímco naproti němu svatý
Florián, ten s putýnkou vody, je ochráncem před požáry, a svatý Josef je patron rodin a toho prosíme,
aby se tatínek s maminkou nehádali, ale byli na sebe hodní. 
Mluvme dětem o líbezné mamince Pána Ježíše, Marii, mluvme jim jak ten či onen svatý muž věrně
miloval Boha. Seznamujme děti se svatými jako vzory pěkného života, jak sloužili Pánu Bohu.
Vynechme přitom i drastické výklady o mučení a zázraky. Jinak ze svatých vzniknou v dětské hlavě
konkurenti Pána Boha. 
Je třeba stále se ptát: „Jak tomuto dítě porozumí? Jak si to vysvětlí?“ Je třeba se snažit vidět svět
očima dětí, jejich představivostí. 
A ještě jedno mějme u dětí na paměti: abychom jim vštípili víru živou a myslící. Ta je v životě nejlíp
uchrání od pověry a nevěry. 
Děti jsou konzervativní: chtějí mít vše kolem sebe stále stejné, změny je zneklidňují, novot se bojí. I
pohádku chtějí ty nejmenší slyšet stále doslova stejně. 
Jestli z toho pomocí moudré výchovy nevyrostou, stanou se z nich nepřizpůsobiví, nedůtkliví,
nevynalézaví lidé. Na co jsou zvyklí, to považují za normální, nezměnitelné, namísto přemýšlení
používají zvykové šablony: takhle se to dělalo vždycky! 
Konzervativnost utvrzuje v dítěti taková náboženská výchova, která předává dětem křesťanství jako
hotový systém, v němž všechny otázky jsou už vyřešeny a zodpovězeny. 
Pozor tedy, abychom nevzbudili v dětech představu, že my křesťané přesně víme vše, co Bůh chce, co
si Bůh myslí, že uvěřením se staneme jaksi vševědoucími. Jsou takoví, kteří vědí vše lépe než ostatní,
ať se jedná o cokoliv, a není s nimi lehký život. Chtějí, aby vše zůstalo tak, jak je, a podle jejich
představ. 
Živá víra naopak ví, že to, co jsem právě dosáhl, je jen východiskem další cesty. Ví, že obrazem
křesťanova života je putování vyvoleného lidu do zaslíbené země. Že víra, živá víra, dává odvahu
nechat vše včerejší za sebou a každé ráno znovu vykročit, dál, blíž k líbezné zemi Zaslíbené. 
 

CO POTŘEBUJÍ NAŠE DĚTI

Je svátek Svaté Rodiny. 
Hledíte na mne a možná si teď myslíte: Už vím dopředu, co nám teď budeš kázat, jak nás budeš kárat
a napomínat: Buďte svatá rodina, buďte hodní. Tobě se to, duchovní otče, lehko káže, nemáš ženu,
nemáš děti, žiješ si pěkně klidně sám, copak ty takovým věcem můžeš rozumět? 
Ale já zaprvé nejsem sám, mám děti i rodinu: dětí mám stovky a rodinu tisícihlavovou - vás, svou



farnost. 
A zadruhé vás dnes nechci ani kárat, ani hubovat. Spíš myslím, že se to sluší vám, rodičové,
poděkovat za to, že jste své děti přijali, že jste je neodmítli. 
Spočítali jsme si jednou s dětmi při vyučování náboženství, na kolik rodičům přijde jenom jídlo pro
jedno dítě do 18. let. A při skromném počítání to vyšlo na 230.000 Kč. Jedno dítě - to je luxusní auto,
druhé dítě, to je luxusní chata. A že děti stojí nejen peníze, ale i nějaké ty nervy, to také vím. 
Jde tedy o to, jestli se na dětech dožijete aspoň takové radosti, jakou byste měli z auta nebo chaty. Jde
o to, jestli nemáte s dětmi trápení, nebo jestli si děti nemyslí, že mají trápení s vámi. 
Napadne ti vůbec někdy otázka: co si o mně mé děti myslí? Mnozí rodiče to považují za věc autority,
nedovolit dětem, aby řekli kritické slovo. Ale není lépe nechat děti povědět své mínění, i když
kritické, aby sis buď mohl vzít z toho poučení, nebo abys dětem mohl vysvětlit jejich omyl? 
Kdysi se dohodlo několik kněží a vyzvali děti ve vyšších třídách - bylo to takhle po vánocích - aby
napsaly, jak se jim líbily vánoční dárky a co se jim líbí a nelíbí na mamince a tatínkovi. 
Na odpovědích bylo zajímavé už to, že otázku na dárky zodpověděly většinou jednou větou. 
Ale na otázku po rodičích, to byste měli vidět, co toho měly na srdci! 
Moje maminka je ohromná, protože pořád nenadává, jako tatínek, a je spravedlivá. 
Já mám maminku, co mi kluci závidí. Já s ní mohu načisto o všem mluvit. Všechno mi poví     a nikdy
se mi neposmívá. 
Maminka se mnou jedná stejně, jako s malým bráškou - a já jsem přece větší - to se mi nelíbí. 
Když přijdu ze školy a je doma tatínek, tak to je fajn. Ale jak přijde maminka z práce, hned začne na
tatínka křičet. Nám říká, ať ji nerozčilujeme. A pořád nám všem poroučí. 
Náš tatínek je nemožný. Když se někdy zmýlí, místo aby to přiznal, začne se rozčilovat. 
Když něco udělám, tatínek se hned rozzlobí a já mu to nemohu vysvětlit - a mě to mrzí. 
Náš táta je ohromný. Dělá s námi legraci a s maminkou se směje.

Tyhle litanie dětských bolestí a radostí byly dlouhé. Ale o z těchto ukázek je zřejmé, co potřebují vaše
děti, aby byly šťastné a dělaly vám radost: 
Především, abyste vy, rodiče, se měli rádi. Abyste vy dva spolu dobře vycházeli. Jestliže jste se vzali z
opravdové lásky, musíte tuto lásku vždy znovu probouzet, oživovat, znovu a znovu jeden druhého
získávat. 
Za druhé: nejcennější dárek dětem není drahá věc, hračka, ale váš čas: abyste pro ně měli čas ke hře, k
učení, k zodpovídání otázek. Kolik času je potřeba na auto: na umývání, leštění, konzervování, údržbu,
má-li dobře běhat. Také na děti je třeba času, aby dobře rostly. 
Za třetí: vaše děti potřebují, abyste je nerozmazlovali jako „maličké“, ale brali je vážně, jako dospělé,
respektovali jejich věk. 
Dokážeš to? Když budeš o svých dětech stále přemýšlet, pozorovat je, pak to dokážeš. Dobrá výchova,
to je víc přemýšlení než poroučení. 
Zopakujme si dnešní recept na svatou, tj. šťastnou rodinu: 
Rodiče jsou šťastní, když mohou mít radost z dětí. 
A co potřebují od vás vaše děti? 
Především, abyste se měli mezi sebou rádi. 
A potom, abyste o dětech přemýšleli, radili se, a měli pro ně čas. 
Pojďme se teď vyznáním víry přihlásit k nejlepšímu vychovateli, Ježíši Kristu; pojďme jej v
přímluvách poprosit o moudrost a trpělivost, potřebnou k výchově.

Přímluvy



Připomeňme si dnes, o svátku Svaté Rodiny, že i my společně tvoříme farní rodinu a prosme za sebe
navzájem:

Za tvou církev ve světě; ať svou sloužící láskou spojuje lidstvo ve světovou rodinu Boží.
Za naše rodiče, ať žijící, nebo už zemřelé; aby jim Bůh odplatil, co pro nás udělali a dělají
dobrého.-
Za manželské páry; aby si uchovaly dobré víno manželské lásky po celý život.
Za dospívající mládež; aby si zamilovala ideály křesťanství a stala se nadějí lidstva.
Za naše děti; aby se dožili pokojnějších časů, než jsou ty naše.
Za ženy v požehnaném stavu; aby se radovaly z daru mateřství a přijali dítě s láskou.

Nebeský Otče, naplň trpělivou moudrostí vychovatele a rodiče, a pomáhej jim v jejich úsilí, vychovat
ze svých dětí křesťany, učedníky Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

NOVÝ ROK

Uvedení do bohoslužby 
Stojíme na prahu dobrodružství nového roku. Odborníci dělají hospodářské a politické výhledy, co nás
čeká. My křesťané víme: Nový rok bude lepší, než byl starý, jestliže my budeme lepší, než ve starém
roce. A ještě jedno víme: Nebudeme v něm sami, vždyť jsme věřící křesťané. Pozvěme si tedy hned na
začátku první bohoslužby našeho Pána Ježíše na pomoc v naší slabosti a nejistotě.

Uvedení do čtení 
1. Nm 6,22-27 
 V prvním čtení letošního roku uslyšíme, jak žehnaly svým dětem izraelští otcové. Neměli bychom se
naučit také my  podobně žehnat svým dětem? 
2. Gal 4,4-7 
 Podle čtení ze svatého Pavla vidíme, co považuje církev pro člověka za důležité. 
3. Lk 2,16-21 
 V evangeliu svatého Lukáše budeme číst, jak Maria s Josefem dali dítěti jméno. Hebrejské „Ježíš“ se
překládá: „ Bůh  je zachráncem.“ Ve jménu Ježíš, v důvěře v Boží záchranu se tedy vydejme vstříc
budoucím dnům. 
 

OD ZAČÁTKU K ZAČÁTKU

Začínáme zas jednou nový rok. 
Církevní učitel  Řehoř Veliký napsal před patnácti stoletími moudrá slova: „Člověk jde životem od
jednoho začátku k druhému začátku, až dojde k tomu začátku, který už nemá konce.“ 
Každý den, každé ranní probuzení je novým začátkem. A leckomu při stanutí na novém začátku, ať na
prahu nového dne - či na prahu nového roku - je trochu úzko: co tenhle den, co tenhle rok zase
přinese? Jaká hora obtíží se na mne navalí? Co nového a neznámého se na nás přihrne? 
Ale tak docela nový a neznámý ten zítřek zas nebude. Minulost není tak docela minulá. Je uložena v
naší paměti. Jde s námi dál v našich vzpomínkách, v našich zkušenostech. Co jsme včera a loni



prožili, je zapsáno ve vráskách naší tváře. Vytváří to naši podobu, naši osobnost. Budeme se i po
Novém roce stejně chovat ke své rodině, se stejným fortelem půjdeme po své práci. Stejně nám bude
ten člověk sympatický a onen protivný. Čím déle kdo žijeme, tím víc naše minulost bude určovat náš
nový rok. 
A přece do těch nových dnů vyhlížíme s novou dychtivostí, s novým očekáváním, s novou obavou. Co
ty dny přinesou? 
Dvě věci nám mohou přispět, abychom do budoucnosti hleděli klidněji, bez obav. Je to jednak důvěra
v Boha a jednak důvěra v sebe. 
Naše důvěra v Boha vychází z vědomí, že celé dějiny všeho světa a všeho lidstva jsou časem spásy,
jsou už vykoupené Pánem Ježíšem. Že se kdykoliv můžeme do ochrany Boží utíkat. Můžeme prosit o
sílu, abychom všechno co přijde, zvládli, vydrželi, unesli. A Bůh svou pomoc prosícím neodmítá.
Ježíš je s člověkem všude tam, kde se v něj uvěří, kde se mu důvěřuje. 
A druhá opora našeho života? Vedle důvěry v Boha máme právo důvěřovat také sobě. Máme právo
důvěřovat, že máme v sobě víc síly a schopností, než si uvědomujeme. Jde jen o to, abychom své síly
dokázali používat pravým způsobem a v pravou chvíli. 
Když tě ráno poleká hora úkolů a povinností, co před tebou ten den stojí, řekni si, že tu horu nebudeš
zvládat jediným skokem, ale po krůčcích. Že budeš stoupat po minutách, klidně, tak jak stačíš s
dechem. 
A když staneš před srázem neschůdným, před úkolem, který se ti zdá nezvládnutelný, ani teď se
nezneklidni. Sedni si klidně a vyhlížej cestu schůdnější. Bůh po nikom nežádá aby dělal, co nezvládne,
na co nestačí. Ani lidé nemají právo o to žádat. A tak místo panického plašení sedni a rozhlížej se, co
zvládneš udělat klidně a chutě. 
To je tedy vůle Boží. Dělej co stačíš. A to ostatní? Uvidíš - ono se to časem vyřeší i bez tebe, ono to
nějak dozraje samo. 
Ty důvěřuj v Boží dobrotu a zachovej klid. 
Žádnou denní práci nemusíš udělat najednou, ale po kousíčkách, minutu za minutou. A pro to, co
přijde na řadu v pět odpoledne, nemusíš mít sílu už v sedm ráno při obouvání fuseklí. 
Zachovej si klid a zachovej si humor. Budeš-li mít dost důvěry v Boží prozřetelnou ruku nad sebou,
pak místo aby ses děsil, budeš vidět směšnost zmatků, které zmatení lidé kupí kolem tebe. 
Zachovej si klid. Zachovej si humor. A zachovej si také trochu básnivé fantazie. Vymýšlej si dopředu
hezké věci, které chceš prožít, které si chceš dopřát. Bez takových světýlek občasného vybočení z
chomoutu všednosti by život byl monotónní a šedivý. 
Mezi radami, které dával duchovní velikán Tomáš Akvinský, byla také tato: Když na tebe jde smutek -
běž se vykoupat a pak se pořádně vyspi. Když se bude dobře cítit tělo, i duch se osvěží. 
Na Nový rok se slavíval svátek Ježíšových jmenin. Jméno Ježíš znamená: Bůh pomáhá! 
Ano, Bůh pomáhá i nám. S touto myšlenkou pojďme chutě a bez bázně do nového roku. S pomocí
Boží, s trochou humoru a dobré vůle zvládneme, co můžeme. A to, co nemůžeme, přenechme klidně
Bohu. Amen. 
 

ČAS JE BOŽÍ DAR A NÁŠ ÚKOL

Občas se na silnici setkáte s autem, na kterém je vzadu nalepené písmeno „Z“, které hlásá, že za
volantem je začátečník, automobilistický zajíc. 
Dnes bychom si to -Z- měli nalepit všichni. Jsme také začátečníci - začínáme nový rok, nové
desetiletí. Ale nový začátek, to pro nás není nic nového. Nejen na Nový rok, kolikrát v životě jsme už
nově začínali. Hned naše první svatá zpověď byla novým začátkem: „Umiňuji si, že už budu žít lépe“ -



říkali jsme si. 
Od té doby jsme dělali nová předsevzetí mnohokrát; na Nový rok i jindy. Jaké osobnosti by z nás byly,
kdyby se nám podařilo jen část těch předsevzetí dodržet. Ale skončilo to většinou nezdarem. 
Jsou ty nezdary důvodem, abychom si žádná předsevzetí už nedělali? Abychom začali letošní nový rok
bez nových předsevzetí, střízlivě? 
Střízlivost je dobrá věc - třeba v pití, - ale takováhle střízlivost by byla chybou. Kdesi jsem četl
moudrou myšlenku: 
Kdo přestane stále znovu začínat, 
ten začne se vším přestávat.“ 
Ptejme se tedy, jaké má být naše novoroční předsevzetí - ale platí to i o předsevzetí zpovědním. 
Aby bylo účinné, musí být především konkrétní, ne všeobecné. Nepomůže umiňovat si: chci se
polepšit! Musíš si přesně určit v čem a jak. Je to jako když máš vyplet záhon. Nepomůže říkat: vypleju
plevel. Musíš se dívat po jednotlivých kopřivách a bodlácích. 
Tvé předsevzetí musí být také pozitivní - kladné. Ne, co nebudeš dělat špatného, ale jak to budeš dělat
dobře. Ne tedy: skoncuji se zaspáváním, - ale v tolik hodin půjdu spát a v tolik vstanu. 
Třetí zásada: Udělej si předsevzetí jen jedno, abys je mohl dobře hlídat. Při ranní modlitbě si je
připomenout, při večerní zkontrolovat. Kdo si udělá předsevzetí víc, brzo mu dojde elán a odpadne. 
Dále: Tvé předsevzetí ať je proveditelné. Jeden muž si velkoryse umiňoval: „Zahrnu svou ženu
pozorností“ - a nebylo z toho nic. Líp by byl udělal, kdyby si umínil: „Třikrát se kousnu do jazyka, než
promluvím, když žena začne šveholit něco, co mi jde na nervy.“ 
Pátá rada zní: ať je tvé předsevzetí rozumné. Musíš si dobře ujasnit a zdůvodnit, proč právě v tomto se
chceš cvičit, proč ti to stojí za námahu. 
A poslední rada: Ať je tvé předsevzetí radostné. Aby sis nehrál na mučedníčka, když ti to půjde ztuha.
Bez humoru se nezdokonalíš - leda se zmrzoutíš. 
A tak nic nedejme na posměšné anekdoty o novoročních předsevzetích, nic nedbejme na minulé
nezdary a novoroční předsevzetí si udělejme. Předsevzetí jedno, zcela konkrétní, kladné, proveditelné,
rozumově zdůvodněné a radostné. 
A jestli jsi tak zapomětlivý jako já, napiš si to raději na papírek a dej tam, kde to budeš mít denně na
očích. Nebo si aspoň připíchni někam symbol, který ti to bude stále připomínat. 
Už před půl tisíciletím napsal Tomáš Kempenský: 
 „Duchovní pokrok člověka se řídí podle předsevzetí. 
 Jestli upadá znovu do chyb i ten, kdo se hodně snaží, 
 jak bude dopadat ten, kdo se nesnaží o nic? 
 Kdyby ses zbavil jen jediné chyby ročně, 
 byl by z tebe brzo znamenitý člověk.“ 
Všichni jsme Z - začátečníci nového roku. Začněme chutě. Už teď, zde, začni přemýšlet, co budeš
letos dobrého a rozumného nacvičovat. 
Nakonec vám přeju se svatým Pavlem: 
 „Aby ve vás letos zesílil duchovní člověk, 
 abyste se zakořenili a upevnili v lásce; 
 abyste se učili stále hlouběji chápat, 
 která je šířka a hloubka Boží lásky; 
 abyste dosáhli plné míry Božích darů.“ 
 

CESTA NASTÁVAJÍCÍM ROKEM



Včera jsme se rozloučili se starým rokem a někoho z toho loučení možná ještě dnes brní hlava.
Někteří z vás dočkali příchodu nového roku osaměle a tiše. Ale teď jsme tu pospolu, abychom se
spojili ke společné modlitbě: 
 abychom byli v nastávajícím roce zdraví, 
 aby se nám dařila naše práce, 
 abychom se přiblížili Božímu království. 
Kde to Boží království je, že se mu máme přiblížit? 
 Kam až sahá přitažlivost slunce, mluví se o sluneční soustavě. 
 Kam až sahá Boží láska, jsou hranice Božího království. 
Božímu království se nepřibližujeme překonáváním dálek, ale vstupováním do stavebního plánu
Božího. 
Cesta křesťana nastávajícím rokem by se mohla vyjádřit asi takto: 
 pracovat podle Božího řádu jako spolupracovníci Stvořitele; 
 nést bolesti života jako spolupracovníci Vykupitele; 
učit se nově myslet ve světle Ducha svatého 
Netvrdí se v evangeliu, že je to cesta pohodlná, - je jen jedna a úzká, říká se nám. O takových kteří
jdou jinými, širokými cestami, jako utlačovatelé slabých, násilníci, zlostníci, lakomci, se praví s
rozhodností, že království Boží neuvidí. 
Kdo tedy uvidí Boží království? 
Snad lidé Dokonalí, Spravedliví, NEJlepší, NEJ..., NEJ...? 
Takoví také ne, protože takoví lidé žádní nejsou. 
 Boží království uvidí PETŘI, 
kteří zbaběle Ježíše zapírali, ale pak litovali a šli za ním. 
 Boží království uvidí PAVLOVÉ, 
kteří byli proti Ježíšovi, ale obrátili se a šli za ním. 
 Boží království uvidí MATOUŠOVÉ, 
kteří šidili jiné, ale nechali toho a šli za Ježíšem. 
 Boží království uvidí TOMÁŠOVÉ, 
kteří byli nevěřící, ale když se přesvědčili, šli za ním. 
 Boží království uvidí MAGDALENY, 
které žily povětrně, dokud nepoznaly, v čem je pravá láska. 
 Boží království uvidí VŠICHNI, 
kteří bloudí, ale vytrvale hledají dobro a krásu, 
VŠICHNI, kteří Boží slovo slyší, přemýšlejí o něm 
a učí se je zachovávat.

Přejme si tedy do nového roku, 
aby se nám tu v tomto roce spásy dobře naslouchalo slovu Božímu, 
abychom se tu chutě učili nově smýšlet, nově žít jako děti Království.

Anebo, jak to řekl svým ovečkám jeden moudrý a laskavý biskup: 
 Přejme si, aby ti darebáci v nás byli letos méně zlí, 
 a ti dokonalí v nás byli méně protivní.

Přímluvy

Na počátku nového roku prosme o pomoc a ochranu:



Za státníky a politiky celého světa: aby přestali toužit po světovládě, ale raději chtěli sloužit
potřebám lidstva.
Za nás všechny, abychom každý den života přijímali jako Boží dar a chutě si ho prožívali.
Za ty, kteří půjdou letošním rokem do důchodu: aby času odpočinku užili dlouho a pokojně.
Za lidi, kteří nás v uplynulém roce trápili a sužovali: aby poznali, co je to radost z dobrého
skutku.
Abychom neposuzovali své bližní podle jejich chyb, co nadělali, ale podle úsilí, s jakým se svými
chybami bojují.

Věčný Bože, náš osud je v tvých rukou. Věříme ti, doufáme v tebe, chceme se učit tě stále více znát a
milovat v Ježíši Kristu, našem Pánu.
  
 

NEDĚLE 2. PO NAROZENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní bohoslužba vyjadřuje vánoční poselství úvodem Janova evangelia: „Na počátku bylo Slovo, to
bylo u Boha, stalo se tělem, přebývalo mezi námi.“ Bůh není němý - on je Slovo, on oslovuje své
stvoření, i mne, člověka. 
Otevřme se k naslouchání slovu Božímu pokorným uznáním a vyznáním naší hluchoty.

Uvedení do čtení 
1. Sir 24,1-4.12-16 
 První čtení velebí Boží moudrost, která je viditelná ve všem stvoření. 
2. Ef 1,3-6.15-18 
 Začátek Pavlova listu Efezanům je hymnus - oslavná píseň na Boží dobrotu: Náš život není směsí
zmatených náhod,  hříčkou slepého osudu, když se vírou přimkneme k Bohu. 
3. Jan 1,1-18 
 Slavný prolog Janova evangelia se v dřívějších dobách čítával na závěr každé bohoslužby. Patří k
textům z evangelia,  které bychom měli znát nazpaměť, abychom o nich mohli přemýšlet. A je o čem
přemýšlet. 
 

ABYCHOM USLYŠELI SLOVO

„Na počátku bylo Slovo“ 
Hned první věta Janova evangelia je výpovědí radostnou a povzbudivou: Na začátku našeho světa
nebyl slepý chaos hmoty či energie, nebyla zmatená a bezcílná nahodilost, nebyla prázdnota, velké
Nic, - ale bylo Slovo. Tedy něco, co mluví, tedy Osoba.

„A vše povstalo skrze ně“, 
říká dále evangelium. Povstává, čili vývoj se tady děje cílevědomě. Vše má tedy svůj smysl, má cíl, i
když my to někde nevidíme a nechápeme. To je další radostné zjištění. 
A pak je tu výpověď, která by námi musela otřást, kdybychom ji uměli zcela domyslet a pochopit.



„Bylo pravé světlo, ... to přicházelo na svět. Svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního
přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ 
Co se to tu říká? Ve světě najdeme dvojí stopy: jednak stopy Stvořitele, který přichází jako světlo do
lidského života. I nám, i mně a tobě chce být světlem života. 
Ale v našem světě jsou mocně vtisknuty i stopy člověkova vzdoru, odmítnutí Boha: Člověk chce stále
sám vědět všechno líp než ostatní, než sám Bůh. Člověk chce mít sám vždycky pravdu. 
Člověk chce mít v rukou moc, chce jiným panovat a z této lidské hlouposti a zloby pramení trápení
světa: Hádky, spory, utlačování, války. Svět je plný zla, protože nepřijímá světlo Slova Božího. 
Jsou ovšem lidé, kteří říkají, že tohle vysvětlení, proč je na světě zlo, jsme si vymysleli my, kněží,
abychom tak propagovali své náboženství. 
Poslechněme si tedy, co bylo řečeno na mezinárodním vědeckém kongresu o budoucnosti naší
civilizace (Vídeň 1974). Dr. Ing. Gernot Eder, ne kněz, ne teolog, neváhal prohlásit, že „vše
nasvědčuje tomu, že lidská kultura na naší planetě sotva bude mít delší trvání, než 10.000 let, a blíží
se již k zániku. Od samých počátků lidstva, od doby kamenné, se totiž nijak nezměnila lidská
agresivita a krutost člověka vůči člověku. Jelikož v dnešním hustě obydleném světě nemá už člověk
před člověkem kam utéci, jako to mohl v době kamenné, nemá lidstvo šanci na přežití: - leda jen
tenkrát, když v sobě zvládne pud po násilí a krutosti. Tato šance se lidstvu nabídla už před dvěma
tisíciletími křesťanstvím, ale lidstvo ji zatím ve svém celku nevyužilo.“ 
To je hlas střízlivého vědce: Jedinou šancí lidstva na přežití je přijetí křesťanského principu: služby
místo panovačnosti, lásky místo nenávisti, milosrdenství místo krutosti. 
Vraťme se tedy pokojně k našemu evangeliu. Není nevědecké ani nerozumné, co tu slyšíme.

„Těm, kteří Slovo Boží přijali, dal Bůh moc stát se dítkami Božími.“ 
Je možné zvládnout zlo v našem světě, říká se tu. Není to nutné, aby v našich rodinách byly samé
hádky, v práci sobecké spory. Je možné překonat zlo. Nebojte se, já jsem přemohl svět, zlo - říká Pán
Ježíš. Mějte se jen mezi sebou rádi, jako mám rád já vás. A tím se vždy znovu Slovo stane ve vás
tělem a bude přebývat mezi vámi. 
Rozumíš? Bůh chce zachránit svět skrze tebe, skrze všechny, kdo jeho Slovo přijmou a stanou se
dětmi Božími. 
To je poselství Boží. A jak si je převedeme do svého denního života dnes, letos? 
Třebas v podobě modlitby, jak si ji jako novoroční předsevzetí zformuloval básník:

  „Bože, 
dej mi odvahu, abych nesl trpělivě věci, které změnit nemohu. 
Dej mi sílu, abych se snažil změnit k lepšímu co změnit mohu. 
A především mi dej moudrost, abych rozeznal jedno od druhého.“ 
Děti, jak vy můžete přispět, aby na světě přibývalo dobra? Ochotou, poslušností, sebekázní. Jestli
máte svůj památník, napište si tam tu modlitbu ve zkrácené podobě lidové moudrosti: 
Pomohu, co mohu 
a to, co nemohu, 
přenechám Bohu. 
 

VÁNOCE NESKONČILY

„Tak nám vánoce skončily, máme svátky za sebou,“ - říkáme si v tyto dny na potkání. 
Když se po vánocích reportéři ptali na ulici lidí: „Je po vánocích. Co byly pro vás vánoce, na co



myslíte prvně, když slyšíte slovo „vánoce“? - A jen čtrnáct ze sta se zmínilo o narození Ježíše Krista.
Většina tázaných mluvila o dárcích, dovolené, lyžování. A zbytek, ti mluvili o osamělosti a dlouhé
chvíli, nebo jak se všichni dohromady pohádají, když se jednou za rok sejdou. 
Co znamenají vánoce nám? 
Co by nám vánoce znamenat měly a mohly, to jsme slyšeli v evangeliu, ve čtení první kapitoly Janova
evangelia. 
Zastavme se ještě jednou, na konci svátků, u tohoto vánočního poselství. Snad se nám podaří teď, když
všechny slávy a zmatky vánočních dnů jsou už za námi, když vánoční světla pohasínají, jasnějším a
neoslněným zrakem lépe zahlédnout to světlo pravé, které přišlo na tento svět, aby osvítilo každého
člověka. Snad se nám podaří poznat, pochopit a přijmout ten pravý a ten nejvlastnější dar: Slovo, které
má moc učinit nás dětmi Božími. Snad se nám podaří pochopit, že vánoce nejsou jen svátek, který
skončí, ale skutečnost lidského života, která trvá a má sílu dát našemu životu trvalou naději. 
Na počátku bylo Slovo. 
Není tedy pravda, že na počátku našeho světa byla slepá náhoda uprostřed nekonečného chaosu. Není
pravda, že na počátku všeho je slepý Osud, kterému jsme bez vlastní vůle vydáni. 
Na počátku stvoření stojí moudré, inteligentní, živé Slovo Boží lásky, Slovo, které uvádí ve skutek,
zviditelňuje - realizuje Boží stvořitelské plány. 
A Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi. 
V určité hodině dějin, na určitém místě naší země, se Bůh Stvořitel stal člověkem, jedním z nás, ve
všem nám podobný, kromě hříchu. V Betlémě, v zemi Juda se to stalo, že Bůh, který přebývá ve světle
nedostupném, se zjevil uprostřed nás, v člověku. To je ten vlastní div vánoc. 
Teď už neplatí, jak říkali pohané: Bůh je na nebi a člověk je na zemi. Bůh je nedosažitelný, nelze ho
nalézt, uvidět. 
Teď už platí Boží slib: „Hle, já jsem s vámi stále, po všechny dny, až do skonání světa.“ 
Teď už platí, že Bůh je s námi, že Bůh je v nás, že pláče naše slzy, nese břemeno našeho života, umírá
naší lidskou smrtí. 
Teď už platí, že Bůh není jen tvůrčí Praenergie, Všemocný Stvořitel, ale že je také samým srdcem
světa, Středem, Smyslem světa a našeho života. 
Teď platí, že Boha můžeme na našem světě, v našem životě hledat a naleznout. 
Od nynějška mohou pastýři říct: „pojďme se podívat“ - a uvidí. Od nynějška mohou mudrci říkat:
„pojďme hledat“ - a naleznou. Nyní může Jan Křtitel ukázat prstem: „Toto je ten Beránek Boží!“ 
Vánoce tedy neskončily, 
protože toto vše se neodehrálo jen v betlémském chlévě. Toto vše se stále znovu děje všude tam, kde
hledající Bůh najde hledajícího člověka; kde Boží dítě, hledající příbytek, najde otevřené dveře
lidského srdce; - kde světlo, zářící z nebes, najde oči, které nespí, ale otvírají se, aby to světlo uviděly.
„Všem, kteří ho přijali, dal moc, stát se dětmi Božími.“ Všichni, kteří měli odvahu Ježíše do svého
života přijmout, všichni, kdo v něj uvěřili, udělali tu zkušenost, že ten Ježíš je Světlem a Cestou a
Pravdou jejich života. 
Pojďme na sklonku vánočních svátků prosit tohoto Krista, který byl na počátku, který je teď naším
lidským bratrem, abychom byli schopni jeho hlas uslyšet, jeho světlo zahlédnout, jeho nabídku lásky
přijmout, aby náš život byl stálými vánocemi.

Přímluvy

Tváří v tvář nelidskosti a krutosti světa prosíme Boha:

Aby vlády přestaly toužit po světovládě a raději usilovaly o lepší službu svému lidu.



Aby ti, kdo mají moc, nezneužívali ji k násilnostem, k nespravedlnosti a panovačnosti.
Abychom v rodinách zanechali únavného válčení o ovládnutí druhých a učili se snášenlivosti.
Abychom si odvykali zlost, hádavost a dávali přednost humoru a vlídnosti.
Abychom se v novém roce opravdově snažili žít podle evangelia - Slova Božího.

Bože, my křesťané známe prostředek, jak zachránit sebe i náš svět před sebezničením. Je to láska. Ať
skrze nás přichází na svět tvá láska, tvé Slovo, Ježíš Kristus, náš Pán.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní svátek Zjevení Páně nám říká, že Boží království je otevřeno všem národům světa. Jeho slova
mají - jak říkal papež Pavel II. - zaznít jako slova života všem lidem. Všechny lidi mají vést k plné
svobodě. My křesťané jsme si však vědomi, že často to světlo světu spíš zatemňujeme, než roznášíme.
Máme zač prosit Pána, který se zjevuje: 
Ježíši, náš Pane, ty světlo světa, smiluj se nad námi. 
Ježíši, náš Kriste, ty naděje národů, smiluj se nad námi. 
Ježíši, ty náš panem, ty budoucnosti lidstva, smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení 
1. Iz 60,1-6 
 Ve starozákonním čtení prorok hlásá, jak Bůh obnoví Sión. My v novém zákoně vidíme naplnění
tohoto proroctví v  příchodu Ježíše Krista, v jeho zjevení celému světu. 
2. Ef 3,2-3a.5-6 
 Co dnes čteme u svatého Pavla v listu Efezanům, to budilo údiv jeho současníků a je dodnes většinou
lidstva  nepochopené: Že totiž v Ježíši Kristu se všichni lidé stávají bratry. 
3. Mt 2,1-12 
 Také vyprávění evangelia hlásá, že v Kristu padají rozdíly mezi národy a rasami. Ježíš je tu, aby
zachránil všechny. 
 

NAJÍT SVÉHO VYKUPITEL

Co to dnes slaví křesťané po celém světě? Zjevení Páně - památku, že před dvěma tisíciletími vstoupil
Bůh do lidských dějin, - tak byste mně asi odpověděli. 
Ale dnešní svátek, (tak jako všechny svátky církve), - to je něco víc než vzpomínková slavnost na
dávnou událost: Zjevení Boží, to je událost, která stále trvá! Dnes se má zjevit sláva Boží nám, dnes
my máme hledat a najít svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli mudrci. 
Co se při dnešní slavnosti má dít, vyjadřuje pěkně dětská tříkrálová koleda, kterou jsme si s dětmi
říkávali při náboženství: 
   „Jak mudrci v dávný čas, 
   klaním se ti, Jezu, zas. 
   Nemám vzácných pokladů, 
   srdce dám ti v náhradu.“ 
Najít svého Vykupitele, to je úkol pro každého člověka, to je úkol pro lidstvo jako celek. 



A ono je to skutečně tak, že každý člověk po celý život hledá. Jenže každý jinak a proto ne každý
nalezne. 
Rakouský malíř Josef Fuhrich namaloval zvláštní betlém, kde jsou všichni hledači pohromadě: 
Jsou tam pastýři a mudrci, je tam i Herodes a Jidáš, také hledači. 
Především pastýři - těch je tam nejvíc: muži, ženy, mládež, děti. Prostí lidé, obyčejní. Žádní
filozofové, a přece ti nalézali Ježíše ve všech dobách, uvěřili v něj pevně a bez problémů a po celý
život šli za světlem víry. Mezi ně patří naše zbožné maminky a babičky, naši dědové, lidé věřící
srdcem. Patříme mezi ně i my? 
Potom mudrci - lidé vědy, filosofie a teologie. Einsteinové, Newtonové, Edisonové, Weizsackerové,
Mrázkové, kterým jejich hluboký vhled do tajů hmoty, vesmíru a života byl světlem k víře a k obdivu
moudrosti Stvořitele. To je cesta rozumu, vědecká cesta k poznání všeho jsoucna. 
Třetí skupinu těch, kteří hledají Ježíše, vede Herodes. Za ním jdou jemu podobní: Herodesové, kteří
znovu a znovu vymýšlejí plány, jak zabít Ježíše, jak vyhubit křesťanství. V betlému každého století
najdete takové Herodesy. 
A poslední skupinu těch, kdo hledají Ježíše, vede lidskými generacemi Jidáš. Nemusím vám ukazovat
prstem, kdo jsou ti Jidáši. Znáte je, jsou dobře k rozeznání: Co mi dáte a já vám zradím, koho chcete. 
Jak veliký chvost za kometou, tak táhnou davy za Ježíšem. - Pastýři a mudrci - vyznavači a
obdivovatelé, Herodesové zhoubci a Jidáši zrádci. 
Také letos je Zjevení Páně, také dnes hvězda svítí nad betlémem. V které skupině ses, bratře, našel,
poznal? Kam se zařadíš? Nabídněte dnes Dítěti Ježíši s mudrci zlato své lásky, kadidlo své vroucí
modlitby, myrhu svých životních hořkostí a trampot. 
Zkusme dnes při proměňování zas jednou povědět s vroucností dítěte tu modlitbičku moudrých a dětí:
„Jak mudrci v dávný čas, - klaním se ti, Jezu, zas. Vzácných nemám pokladů, srdce dám ti v náhradu.
Amen.“ 
 

BŮH SE ZJEVUJE I SKRÝVÁ

Chesterton napsal o smyslu vánoc zajímavou knihu: „Nesmrtelný člověk.“ 
První část má název: Člověk v jeskyni. - Druhá část se jmenuje: Bůh v jeskyni. 
První jeskyně je Altamira: Pravěký člověk maluje obrazy zvířat. 
Druhá jeskyně je betlémská: Bůh z člověka zvířecího dělá člověka lidského. Betlém nejen smířil, ale i
vyřešil všechny rozpory v člověku a kolem něj. 
V pravěkých jeskyních začínají pralidé pouť, jejímiž zastaveními jsou mýty, pohádky, umění, věda.
Začínají hledat kámen mudrců, elixír života, Krásu, Poznání. Máchovo: „Daleká cesta, marné volání“,
platilo o této cestě. 
Do temnot tohoto hledání zazářilo světlo: Oslní pastýře, ukazuje cestu králům. 
Pastýři nacházejí svého pastýře, králové svého krále, člověk sama sebe. 
O čem člověk jen snil, stává se tělem. Radostná zvěst je tak radostná, že se podobá pohádce, s tím
rozdílem, že je to skutečnost. 
Ovšem: Jedněm se to zdá příliš krásné, aby to mohlo být pravdivé. Druhým se to zdá být příliš prosté,
aby to mohlo být pravdivé. A tak většina lidí se sice ráda oddává kouzlu vánoc, ale spíš jen jako snu,
narkóze. 
Jen pastýři a mudrci dovedou přijmout veliký dar. 
Pastýři symbolizují prvek citový, cestu srdce. Je to cesta umělců a prostých lidí - našich maminek a
babiček. 
Mudrci reprezentují u jeslí lidi rozumové. Ti to mají těžší. Musí se vydat na dalekou cestu hledání,



překonat nebezpečné nástrahy, položit k nohám Dítěte své bohatství a pak teprve najdou a poznají. 
Velký Boží dar, který v sobě nese smíření rozporů, ten se tu v jeslích nejen zjevuje, ale také skrývá z
důvodů podobných těm v pohádkách, kdy princ se stává zahradníkem a princezna kuchařkou. Ježíš se
zjevuje, ale i skrývá jak v jeslích, tak na kříži. Nechce totiž, aby ho někdo přijal ze zištnosti nebo
strachu, - chce být přijat jen z lásky. 
A proto Bůh, když vstupuje do světa, odkládá své bohatství, svou moc i slávu a ponechává si jen
jedno, lásku skrytou v chudobě a pokoře. 
Přichází z nezměrné lásky. Ale poznat a pochopit to, dokáže jen ten, v jehož srdci se ozvěnou zrodí
také láska, protože jen láska lásku ocení. 
A v takové chvíli pak člověk u jesliček nejen slyší, ale hluboko v sobě procítí a prožije ono
nevýslovné, co je sláva na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. 
Jako Popelka s úctou zdvihla a pečlivě uschovala oříšek, který její pyšné sestry odhodily, a našla v
něm začátek svého štěstí, pojď i ty, a poklekni u jeslí: 
Pojďme, klaňme se jemu! 
(Podle G.K.Chestertona) 
 

BŮH SE CHCE ZJEVIT SKRZE NÁS

Bůh chce, aby ho člověk poznal. 
Patří to k základním lidským vlastnostem, že člověk se rád pochlubí svou prací: Podpisuje se na to, co
udělal, dává si své objevy patentovat. Na díle mnoha geniálních malířů však podpis chybí. Říkali prý,
že jejich podpisem je každý tah štětcem. 
Bůh Stvořitel je také takový geniální umělec. Jeho dílo - náš vesmír, náš svět - tu stojí ve své
složitosti a tajuplnosti tak obrovitý, že člověku už nestačí představivost, aby si představil autora,
tajuplného Stvořitele. 
A tak se Bůh lidem zjevuje, aby ho mohli poznat, milovat, poslouchat. To Boží zjevení světu je
předmětem našeho dnešního svátku. Jak se Bůh zjevuje? Ne ve svých nadlidských, nadkosmických
rozměrech - tak bychom ho my lidé nemohli pochopit. Přichází do lidského světa jako lidské dítě.

Lidé reagují různě. 
Jak se lidé vůči tomuto Božímu vstupu do světa chovají? 
Představitelem jedněch je Herodes. Herodesové neuvažují jinak než mocensky: Bojí se Božích
požadavků a přikázání, bojí se o svou moc, bojí se konkurence. Proto se zjevení polekají a ze strachu
sahají k násilí. - Násilím chtějí znemožnit Boží zjevení sobě a světu. 
Druhou skupinou těch, kteří zklamali tváří v tvář zjevení Boha ve světě, byli kupodivu kněží a
odborníci na náboženské vědy. Znají sice odbornou literaturu, poslouží přesnou informací, ale pro
sebe z toho nevyvodí důsledky žádné - do Betléma nejdou. To jsou předchůdci těch, kteří křesťanství
sice hlásají, ale podle něho nežijí. 
Až třetí, mudrci a pastýři, nezklamou. Nejsou sice odborníci na židovské náboženské otázky, ale co
uvidí, uslyší a poznají, za tím jdou věrně. 
Rozumíte poselství dnešního svátku? Náš svět, my křesťané, my všichni jsme ve stejném nebezpečí,
jako jeruzalémští kněží: Vykupitele známe, ale za ním nejdeme, podle něj nežijeme. 
Bůh se chce zjevovat skrze nás stále. 
Zjevení Páně, to není jen jedna událost kdysi v dějinách. Bůh se chce zjevovat světu stále skrze ty, co
v něj uvěřili. Hvězdou pohanů máme být my. Tak sviť světlo vaše před lidmi, ať vidí váš dobrý život a
velebí Boha - tak nám ten úkol narýsoval Pán Ježíš. Děláme to tak? 



Přišli za knězem snoubenci. Ženich katolík, ona bez vyznání. Chtějí se brát a ona se chce stát
katoličkou. „ Víte už něco o křesťanství?“ - ptá se kněz. „Pane faráři, já mám ráda tuhle Jirku a on je
fajn, tak si myslím, že i jeho náboženství je dobrá věc. Ale jinak o náboženství nevím nic - neměla
jsem dosud příležitost.“ - „A jak dlouho spolu chodíte?“ ptá se kněz. - „Dva roky“. Jirka pochopil tu
otázku jako výčitku a tak se bránil: „Víte, pane faráři, my jsme se o to několikrát pokoušeli, mluvit o
náboženství. Míla se mě často sama na ledacos ptala. Ale já jsem jí uměl povědět jenom takové věty,
co znám z katechizmu, a to pro ni bylo nesrozumitelné. Já jí to neumím vysvětlit, aby tomu
porozuměla.“ 
Ten Jirka dovedl zjevit své dívce krásu křesťanství svým chováním, ale ne slovy, kterým by dnešní
mladý člověk rozuměl. 
Bída dnešního světa je právě v tom, že většina dnešních křesťanů nedovede svou víru srozumitelně
ukázat ani chováním, ani vysvětlením. My věřící máme odbornou náboženskou řeč, která je
nezasvěcenci málo srozumitelná. Kolik je tam slov, vět, jaké v běžném životě neuslyšíte. A když
někdo vstoupí do našeho kostela při bohoslužbě, je mu stejně nesrozumitelná i naše liturgie,
bohoslužba. 
Mluvit o své víře tak prostě a srozumitelně, jak prostě a srozumitelně mluvil ke svým současníkům
Pán Ježíš, tomu se budeme muset ještě nějaký čas učit. Ale jedno už můžeme hned a teď: Jako ten
Jirka pěkně žít před lidmi a s lidmi, aby se v naší dobrotě ukazovala dobrota Boží, v naší vlídnosti
vlídnost Boží. 
Silnější může pomoci slabšímu, ale i slabší může podepřít silného. Každý člověk má své zlé chvíle
únavy, své slabé chvilky. Tak jdeme a podpíráme jeden druhého. 
Všichni jsme potřební pomoci. Všichni potřebují pomoci naší. Skrze nás se může zjevovat Boží
dobrota. 
Ať tedy nemáme vinu, že někdo z lidí kolem nás musel říci: „Neměl jsem žádnou příležitost poznat
křesťanství.“ 
Jak si to dnes zapamatujeme? 
Bůh se chce zjevit světu i skrze mne.

Přímluvy

Pán Ježíš žil na světě velmi krátce. Jen jediné generaci lidí, jen jedné malé zemi osobně zjevil slávu
Boha Otce. Pojďme ho prosit ať :

křesťané pochopí své poslání, že mají zjevovat světu, své generaci, dobrotu a lásku Boží.
se naučíme chápat věci víry bez komplikací, v biblické prostotě, a tak je také předávat dál.
jsme svědky víry především svým chováním, celou svou osobností.
nepropadáme vlažnosti ani malomyslnosti, ale uchováme si po celý život optimismus a ideály
mládí

Bože, dej, abychom měli otevřená srdce a vnímavé oko pro lidi, které kolem sebe potkáváme. Dej,
abychom byli vyslanci tvé lásky v dnešním světě po vzoru Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 



Dnešní památka Křtu Páně je součástí velikého svátku Zjevení: Boží hlas a Boží jas zveřejňuje Boží
synovství syna člověka Ježíše. 
A jak na to odpovídá Ježíš? Ve křtu pokání se pokorně staví po bok nám, hříšným lidem. 
Postavme se tedy v duchu vedle Ježíše do Jordánu, vyznejme v pokoře své hříchy a prosme za jejich
odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Iz 42,1-4.6-7 
 Když Izaiáš napsal píseň o Božím služebníku, byla to jen představa, tušení, naděje. My dnes víme, jak
se to proroctví  v Pánu Ježíši naplnilo. 
2. Sk 10,34-38 
 Co si Izaiáš mohl jen z daleka představovat, to Petr zažil na vlastní oči a podává nám o tom své
svědectví. 
3. Mt 3,13-17 
 Dnešní evangelium nám ukazuje, proč je třeba křtít a co se při křtu děje. Totéž, co při křtu Pána Ježíše
v Jordáně:  Otevírá se nebe a Boží hlas říká: „Toto je můj milovaný syn.“ 
 

MY JSME TAKÉ POKŘTĚNÍ

Dnes slavíme památku Křtu Páně. Kristovy jesličky, Kristův Kříž, to jsou pojmy, které zná každý
křesťan, ba každý člověk na světě. Ale Kristův křest v Jordáně je nám však celkem cizí událostí, s níž
si nevíme rady. 
A přece je to tak důležitá událost, že o ní píší všichni čtyři evangelisté. 
Důležitá především pro nás. Co znamená?

Ježíš po boku hříšníků. 
Ježíš se tu staví solidárně po bok lidí - hříšníků. Byl to přece křest pokání za hříchy. Zde vědomě začal
to, co později farizeové vyjádřili slovy: „jí s celníky a hříšníky“ - kamarádí se s těmi špatnými. 
Vyhlašuje se tím za Mesiáše, který „třtinu nalomenou nedolomí“, který slepé nezahubí, ale otevře jim
oči. 
To je první část dnešní radostné zvěsti: Bůh nesestoupil na svět proto, aby usedl na tribuně a díval se
povýšeně na naše hemžení, - on zaujal místo v parteru, v přízemí mezi námi.

Ježíš spojuje nebe i zemi. 
Druhou půli radostné zvěsti vyjadřuje evangelium slovy: „Když se modlil, nebesa se otevřela.“ Ježíš
zaujal místo dole, ale Otec zjevuje jeho slávu v nebi: „To je můj milý syn.“ 
Tak to s ním půjde dál: Ježíš přijme na sebe v pokoře hrůzu smrti -, ale zjeví se na něm sláva věčného
života. 
Rozumíš? V Ježíši se nebe a země spojuje, stává se jedno.

Jsme též děti Otce. 
A ještě něco: skrze křest Ježíšův se zalíbilo Otci i v nás, pokřtěných, a my jsme se na křtu stali milými
syny Otce. 
Zamysleme se dnes tedy i nad svým křtem. Je to veliký dar a málo o něm víme. 
Sepisoval se na faře protokol se snoubenci. Kněz se ptá snoubenky, kde byla pokřtěná: „Tož kde by“,
odpovídá snoubenka, „asi na národním výboře!“ 
To není ojedinělý případ křestního povědomí mladší generace. Křest je sice slovo populární; každou



chvíli se čte, že byla pokřtěna nová loď, že malé slůně bylo v zoologické zahradě pokřtěno na návrh
dětí Pepík. Národní výbory dělaly vítání občánků a někdo to také považuje za křest. Když se křtí v
ZOO slon, proč ne na MNV lidé! 
Proto kněz zve rodiče před křtem na přípravu, aby jim mohl povědět smysl křtu a základní
předpoklady křesťanské výchovy doma, v rodině. 
Poděkujme teď Bohu za to, že jsme pokřtění, prosme Boha, aby odplatil našim rodičům, že nás nechali
pokřtít. 
 

V TOBĚ MÁM ZALÍBENÍ

Svátek Křtu Páně uzavírá čas dětství a dospívání Pána Ježíše. Pokusme se ty události přehlédnout: 
Ježíš se narodil v Betlémě. Brzo nato přicházejí hvězdáři z východu a následuje útěk do Egypta. - Po
návratu z Egypta je hned vyprávění o křtu dospělého, asi třicetiletého Ježíše. 
Víc jak dvacet let leží mezi zprávou o dětství Ježíšově a jeho Křtem. Co se dělo v té době, o tom se
evangelisté nezmiňují ani slovem - jen Lukáš má zmínku o dvanáctiletém Ježíši v chrámě. Ale i od
této události do veřejného vystoupení je téměř dvacet let. 
Dvacet let je dost dlouhá doba, aby lidé zapomněli, co se v Ježíšově dětství stalo. 
A tak teď stojí Ježíš jako neznámý člověk v zástupu lidí před Janem, dnes bychom mohli říct ve frontě
u zpovědnice, a čeká na křest pokání. 
Je tam ve zvláštní společnosti: 
Ta fronta na Janův křest, to jsou veřejní hříšníci, lidé kteří se provinili proti společnosti a teď hledají
cestu zpět mezi slušné lidi. Mezi těmi Pán Ježíš vlastně nemá co dělat - on nic neprovedl. 
Stranou té fronty stojí pozorovatelé: farizeové a zákoníci. Ti se nepřišli napravit, ti se přišli posmívat
lidem a hádat se s Janem - oni spravedliví, - oni učení a vědoucí. 
A ten jediný, který v tom zástupu kolem Jordánu spravedlivý a vědoucí opravdu byl, ten čeká skromně
a trpělivě na Janův křest pokání - a nikdo o něm neví, nikdo ho nezná. 
Ale přece jen to není tak, jak to navenek vypadá. Vidí ho Jan a prohlašuje ho za spravedlivého. Vidí ho
Bůh Otec a prohlašuje ho za svého milovaného Syna. 
Jak to šlo s Ježíšem dál, to už evangelia popisují. Jak chodil a učil a dobře činil všem. Jak se stal
senzací doby - začali se za ním hrnout lidé. Jedni, aby je vyléčil z nemocí. Jiní z touhy po té senzaci.
A také takoví, kteří chtěli uslyšet, co říká. 
Ale Ježíš není politický propagandista. Nesnaží se využít popularitu. Prohlašuje, že nestojí o ty, co za
ním běhají, že stojí o ty, co ho následují. A tak davy kolem něj začínají řídnout - mnozí odcházejí za
jinými senzacemi a od Ježíše se odvracejí: Je moc náročný! - říkají. 
A Ježíš opravdu náročný je: 
- Kritizuje samolibé sobce, kteří říkají že si stačí sami. 
- Kritizuje učence, kteří se chovají, jako by měli spachtovanou všechnu moudrost. 
- Kritizuje státní úředníky a politiky, kteří místo aby sloužili lidem, slouží vlastnímu prospěchu. 
- Kritizuje hlasitě všechno, co je ve společnosti špatné. 
A tak se ti potrefení stávají Ježíšovými nepřáteli. 
Ježíš začíná být kdekomu nepohodlný a vy víte, jak to šlo dál: zrada přítele, inscenované soudní
přelíčení, kříž, konec. 
Konec? Ne. Na začátku Ježíšova působení byla ruka Otcova, která na něj ukazuje: Ty jsi můj milovaný
syn, v tobě mám zalíbení. A u toho, co má být koncem, stojí zase ruka Otcova, která jej provádí
lidskou smrtí do slávy Vzkříšení a života navěky: Bůh našel zalíbení v tomto Ježíši, který se zastával
slabých proti mocným, který říkal pravdu padni komu padni. Takový život se Bohu líbí. 



Co káže evangelium o křtu Páně nám? 
My jsme také při svém křtu byli neznámí, anonymní před Bohem - jako Ježíš u Jordánu. 
I nás každého oslovil Bůh osobně: ty jsi můj milovaný syn, dcera, v tobě mám své zalíbení. Jdi
životem a snaž se žít jako můj Syn Ježíš. 
A my se tu scházíme, abychom zde Ježíšovu evangeliu naslouchali a venku se učili podle něj žít. 
Kéž je naše snaha o následování Ježíše tak upřímná a opravdivá, abychom s ním prošli všemi úskalími
života, aby nás ruka Otcova provedla také branou smrti do světa náruče Stvořitelovy.

Přímluvy

Pán Ježíš nám dnes připomněl, že i my a naše děti jsme byli na křtu povoláni, abychom ukazovali
dobrotu Boží - každý svým slovem, skutkem. Prosme ho o pomoc :

Dej světu, který jsi stvořil, ducha milosrdné spravedlnosti.
Všem, kdo mají odpovědnost za lidské osudy, vnukej snahu o dorozumění a pochopení druhého.
Všem, kdo jsme pokřtěni jedním křtem, vnukej touhu po jednotě ve víře a lásce.
Dej, abychom krásu naší nedělní bohoslužby nehledali ve vnější slavnostnosti, ale v hluboké
účasti srdcem.
Dej, abychom pochopili, že křtem jsme se nezavázali ke konání mimořádných hrdinství, ale k
prosté a všednodenní službě svým bližním.
Vzbuď všem osamělým, nemocným a starým ochotné a upřímné přátele.
Všem bloudícím a hledajícím pravdu dej zahlédnout hvězdu mudrců, - aby je přivedla k poznání,
že hledají vlastně Tebe.

Pane Ježíši, Otci se v tobě zalíbilo. Pomoz nám, abychom se jako ty dali vést Duchem Otcovým a
došli tak s tebou Otcova zalíbení, - jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE PŘED POPELCEM -  MASOPUSTNÍ

UČÍME SE ŽIVOTU Z VÍRY

Masopustní neděle nám připomíná, že křesťanství je škola radostného života. 
Veselost ostatkových zábav je projevem radosti z toho, že žijeme, že neležíme v nemocnici, že se
máme čeho najíst, že můžeme doufat v lepší uspořádání občanských poměrů. 
Veselost, radost bohoslužby zde v kostele, ta  má kořeny hlubší. I ten, kdo není docela zdravý, zde
nalézá útěchu a radost z povědomí, že jsme všichni v otcovské ruce Boží, že zde dojdeme pomoci,
záchrany, spásy. 
Ale této důvěře v Boha se všichni musíme stále učit. Naši biskupové přikazují před začátkem postní
doby nám, kněžím: „Vneste ducha křesťanské obnovy do každé farnosti.“ 
Duchovní obnova farnosti. Vy starší se jistě pamatujete, jakou duchovní obnovou farností byly lidové
misie, které ve farnostech konávali bratří řeholníci. 
Ale než obnoví svou činnost bratří řeholníci, než si opraví své kláštery, než si vychovají řeholní
dorost, to bude ještě trvat. 
A obnovu duchovního života potřebují už teď všichni ti, kdo se v minulých letech báli jít do kostela,
ti, které rodiče nepustili do vyučování náboženství. Ti potřebují pomocnou ruku, aby se mohli zase
postupně zaučovat do lidského a křesťanského života. 
Když nemáme odborníky misionáře, pomozme si sami. Vyhlašuji proto letošní postní dobu za dobu
naší duchovní obnovy, za naše lidové misie. 
Ty dřívější misie trvaly zpravidla týden. Od neděle do neděle bylo každý den v kostele ráno i večer
hodinové kázání a kostel byl vždy naplněn. 
Dnes by to tímto způsobem nešlo. My si ten týden misijní obnovy rozložíme na celou postní dobu.
Začneme o první neděli postní, a budeme pokračovat i dvakrát v týdnu, ves středu a v pátek. V neděli
jdete do kostela tak jako tak - dělám si tedy letos nárok na dvě hodiny vašeho života týdně navíc - to
snad není tak moc. Týden má 144 hod. Dvě hodiny věnujte své duchovní formaci. 
Budu ovšem počítat s tím, že o tom. co uslyšíte v kostele, budete přemýšlet i mimo kostel. Jenom tak
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vám tento cyklus duchovního školení, 17 lekcí od příští neděle do slavnosti Vzkříšení, přinese pravý
duchovní užitek, znalost sebe sama, vykročení na správnou cestu života. 
Prosím vás, povězte o tom i těm, co tu s námi dnes nejsou. Povězte jim, že je srdečně zveme mezi nás
ke společné cestě k bližšímu poznání Pána Ježíše a jeho radostné zvěsti evangelia. 
A stařečkům a nemocným doma vyřiďte, že je prosím o pomoc. Aby se modlili za zdar tohoto díla,
abychom se všichni otevřeli Duchu svatému a jeho působení: Přijď, Duchu svatý a osvoboď nás
pravdou. A obnov tvář naší farnosti. 
 

SMÍCH JE ŘEČ NEBEŠŤANŮ

Chci vám dnes připomenout, že smích je řeč nebešťanů. 
Odložil kdesi pan farář takhle jednou knihu po čtení evangelia, rozhlédl se po kostele a povídá: „Milí
křesťané, dnes kázat nebudu, protože vám chci něco říci.“ - V kostele se ozvalo tu a tam potlačované
zasmání - ale smích rostl, nedal se zadržet.- Rozesmáli se všichni. Pan farář koukal udiveně na své
rozesmáté ovečky: „Co jsem to vlastně směšného řekl?“ - A pak se mu začala také roztahovat pusa od
ucha k uchu, když si uvědomil zrcadlový obraz toho, co řekl: Když lidem nemám co říci - tak kážu.
Když lidem mám co říct - nekážu. 
Věřím, že kázání může tak někdy vyznít. Že slavnostní věty kazatele nemají ke každodennímu životu
posluchačů žádný vztah, nic použitelného se tam nedovědí. 
Na začátku bohoslužby nám kázaly maškary - naši ministranti - a ti nám měli co říci: o tom, jak každý
nosíme v životě nějakou masku, abychom zakryli, jací jsme. A jak se předvádíme, jací nejsme. 
Člověk rád hraje divadlo - viz návaly na dramatické konzervatoře. Lidé se rádi zúčastňují maškarních
plesů, kde může být každý aspoň na chvíli takový, jaký by chtěl být pořád: mládenec mužným
Sandokanem, dívka princeznou.. 
Člověk se rád dělá větším, než je. To je důvod parádních uniforem králů a generálů, vysokých
církevních hodnostářů. Páv si zdobí ocas, lidé si zdobí břicho. 
Člověk se rád dělá větší a ještě větším. To je pozadí nejen vysokých podpatků, ale  i všelijakých titulů
a vyznamenání s důstojenstvím, kterými se rádi zdobí světští i církevní velikáni. Málokdo se vyzná ve
všech titulech, co si pro sebe vymysleli pokorní služebníci církve: Prelát, Tajný rada, Pronotář,
Papežský komoří, Excelence, Eminence, Arcijáhen - a jak že ještě. Je to tak nejen v církvi. Je to všude,
kde jsou lidé se svými lidskými křehkostmi a slabostmi. 
Znáte možná anekdotu, jak se mezi známými chválil jeden evangelík: „Já mám dědečka pastora. Má
titul superintendent a lidé ho oslovují „dvojctihodný pane“! 
Katolík na to povídá: „To nic není. To já mám strýčka kněze, má titul kardinál, a lidé ho oslovují Vaše
Eminence!“ 
Na to říká žid: „To nic není. To já mám starou tetu, a ta když někam přijde, lidé začnou spínat ruce a
říkat: Můj Bože!“ 
Smích - to je výsada našeho lidství. Zvíře může být veselé, ale rozesmát se neumí. Víme, že smích je
koření života a smějeme se rádi. 
Jenže veselých chvil je tak málo. Básník právem srovnal chvilky štěstí se zlatou muškou, která
neposedí, hned je pryč. Kdo chce štěstí honem ulovit - ten spíš uhoní sebe. 
- Naštěstí nám dal návod, jak ulovit štěstí, sám Pán Ježíš. Ten návod zní: 
  Udělej radost druhému, budeš ji mít také. 
- Naštěstí máme od Pána Ježíše i návod na získání radosti natrvalo, navždy. Ten návod zní: 
   Následuj Pána Ježíše ve všem svém smýšlení a jednání - přivede tě do věčné radosti v království
Otcově. 



Máme tedy my, křesťané, trvalý důvod k veselí a radosti. Můžeme jít životem se špetkou humoru,
který nás uchrání, abychom denní trampoty nebrali se zvířecí vážností. 
Ostatně Chesterton říká: „Náš nebeský Otec má také smysl pro humor. Dokladem toho je, že stvořil
člověka takového, jaký je.“ 
Starejme se tedy, aby tam, kde jsme, žijeme a pracujeme, byl smích doma. Smích je totiž řeč
nebešťanů. 
Máme proto důvod za dar smíchu dnes radostně poděkovat. 
 

SPOLUPRACOVNÍCI NA RADOSTI DRUHÝCH

Je masopustní neděle - která nás rok co rok nabádá, abychom své  denní pachtění nezapomínali solit
špetkou humoru. 
Co je to humor? „Humor je, když se přesto smějeme,“ řekl kterýsi moudrý člověk. Naznačil tak, že to
není nic samozřejmého. 
Není žádný problém, nasbírat v novinách zprávy o vraždách, násilích, lidských špatnostech. Celé
hodiny bych o tom mohl kázat. Ani v náboženských knihách se moc nezasměješ. U protestantů
zmrazil humor strohý kalvinismus, u katolíků zase jansenismus. 
A tak pro každou novou křesťanskou generaci nanovo nastává úkol, jak se učit tomuto daru radostného
srdce, prýštícího z důvěry v Boha a z moudré lásky k lidem. Učit se, řečeno se svatým Pavlem, jak
„být spolupracovníkem na radosti druhých.!“ 
Evangelium nám k tomuto učení ukazuje cestu. 
„Nedělejte si zbytečné starosti!“ zní rada Pána Ježíše. 
Tahle slova budí u mnohých lidí spontánní sympatie a u jiných zas rozhořčený odpor. „Těm mladým
se tak dost nechce dělat, ještě je pobízet, aby se o nic nestarali!“ - říkají. 
Jenže vy dobře víte, že Pánu Ježíši tu nejde o to, zda pracovat nebo nepracovat a nezodpovědně
lenošit. 
Pohleďte na ptactvo, na květiny,“ říká Pán. A kdo jste jen trochu ptactvo pozorovali, víte, že ptáci
nezahálejí nikdy. Ptactvo je pořád plné pohybu, aktivity - hledají potravu, stavějí hnízda. A květiny?
Jakou námahu musí vynaložit, aby pronikly klíčkem na povrch země, aby se dostaly ke slunci.
Kdepak, tohle evangelium není chvála lenosti. 
Je to chvála těch, kteří při své práci důvěřují v Boha. Je to chvála těch, kteří pochopili, že když udělali
vše, co sami udělat mohli, mají právo důvěřovat v Boží prozřetelnou péči. 
Rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím není v tom, že by se věřící pomodlil otčenáš a pak dal ruce
do klína. 
- Rozdíl je v tom, že věřící, když se v modlitbě svěřil do Boží ochrany, pustí se do své práce klidně,
bez stresu, bez strachu, bez úzkostlivosti. 
- Rozdíl je v tom, že věřící považuje za důležitější, aby kde může pomohl, než aby sháněl pro sebe
protekce a výhody. 
- Rozdíl je v tom, že věřící považuje za důležitější spokojený život, než nejnovější typ auta v garáži. 
- Rozdíl je v tom ... - ale nač to dál rozebírat: sám život ukazuje každému stále nové alternativy
života, věřícího ve spravedlnost a právo na radost. 
A tak se do té letošní postní kosmetiky pojďme pustit s jiskrou humoru a veselí. - Třebas v duchu
modlitby papeže Jana Pavla I.: 
„Bože, ujmi se našeho pokolení, které si už téměř odvyklo smát. Ujmi se lidí, kteří se berou smrtelně
vážně, že už nedovedou rozeznávat maličkost od věci podstatné. Pomoz lidem, kteří zveličují své
vlastní obtíže a tolik se zaměstnávají svým vlastním  JÁ. 



Rozšiř náš rozhled, dej nám důvěru a velkorysý pohled na celý svět. Dej nám stálou radost z tvé
dobroty. Amen.“

Přímluvy

Prosme společně našeho Pána:

Za ty, co mají pořád moc práce; aby neztráceli nervy, ale dovedli si práci rozdělit podle
důležitosti, a získat k ní spolupracovníky.
Za ty, co mají úzkostlivou a ustaranou povahu; aby se učili důvěřovat v Boží pomoc a v dobrotu
bližního, - vždyť všude na světě se najdou dobří lidé.
Za lidi bezradné a zoufalé, co nemohou najít smysl svého života, - aby našli laskavého přítele,
který se jich ujme a pomůže jim.
Za nás všechny, abychom dokázali žít podle zásad Božího království
Abychom se uměli smát chybám vlastním i chybám druhých, místo abychom se nad nimi
rozčilovali.
Abychom se uměli zastavit a odpočinout si.
Abychom před jednáním přemýšleli a před přemýšlením se pomodlili.
Abychom uměli vidět Pána v lidech, které potkáme.

Nebeský Otče, takto smýšlet a žít nás učí tvůj Syn, náš Pán Ježíš. Dej nám sílu a radost, abychom ho
takto denně následovali po celý svůj život, a žili s ním v tobě až na věky věků.

POPELEČNÍ STŘEDA

Uvedení do bohoslužby 
Popel je symbol pomíjivosti, zániku, smrti. Ale nás znamení popele dnes nevolá k myšlení na smrt.
Volá nás k nápravě života, k radostnému životu se Zmrtvýchvstalým Pánem. 
Pokornou lítostí teď spalme na popel všechny hříšné návyky, vše, co vede k duchovní smrti.

Uvedení do čtení 
1. Jl 2,12-18 
 Naše vůle k nápravě, to není záležitost pěkné pobožnosti v kostele. Poslouchejme, jak to říká prorok
Joel. 
2. 2 Kor 5,20-6,2 
 Ježíšův Duch je duch smíření, smíru. Toto smýšlení si máme sami přivlastnit a v Ježíšově jménu šířit
dál.  Poslechněme si, jak to zdůrazňuje svatý Pavel. 
3. Mt 6,1-6.16-18 
 Po starozákonním prorokovi a po apoštolu národů Pavlovi teď budeme naslouchat Pánu Ježíši, jaká
má být naše  postní modlitba, půst a almužna. 
 

POPEL A KŘÍŽ

Podle prastarého zvyku bude teď posvěcen popel a na závěr dnešní bohoslužby přijmete popelec. 



Popelem budu dělat na vaše čela kříž. Oboje je při tom důležité - i popel, i kříž. Popel jako znamení
smrti. Kříž jako znamení věčnosti, znamení života. Smrt a život, to oboje dohromady nám ukazuje v
plné realitě podstatu naší lidské existence. 
„Prach jsi a v prach se obrátíš“ - to je první jistota našeho života. Od svého narození jsme už doslova
umírající lidé, už máme nákazu smrti v sobě - a není tak důležité, jakým jménem bude ta smrt na
ohledacím listě naší mrtvoly označena. Bude to smrt - to připomíná prach popele v dnešním obřadu. 
Ale tento popel přijímáme ve znamení kříže. Neboť naše smrt je sice jistota, ale ne poslední jistota:
Právě na kříži zlomil Kristus moc smrti - a my dnes při popelci máme plně pochopit, co to znamená,
že jsme vykoupeni: že smrt Kristova nám umožnila, abychom nezůstali v smrti, ale prošli jí jako
velikonoční branou do vyšší dimenze své existence, kterou nazýváme životem věčným. 
Rozumíte, bratří, té radostné zvěsti? Často slyšíme o tom nebo onom ze známých - a svírá se nám při
tom srdce - : ten už je hotov; už nosí smrt v sobě. Jednou to bude vyřčeno i nad námi. Vzpomeneš-li si
pak na dnešní popelec, uklidníš se a řekneš si: Nevadí, protože nosím v sobě od křtu smrt i život.
Život, který je silnější, než smrt těla. 
Kříž je mocnější, než popel; 
Kristus je mocnější než smrt: za 40 dnů po popelci bude neděle Zmrtvýchvstání.

Přímluvy

Pojďme společně prosit Boha, abychom si letošní půst dobře promysleli a také uskutečnili.

Za naše kněze a biskupy; aby v návalu každodenních úkolů uměli vždy volit ty, které jsou
nejdůležitější.
Za celé lidstvo; aby znovu objevilo důležitost sebezáporu - postu - sebevlády.
Za děti a mládež; aby nepropadly alkoholu a drogám.
Za nás všechny; abychom této postní doby dobře využili k duchovní rehabilitaci.

Bože, ty víš, že nám jde snadno dělat věci zlé, ale k dobru že potřebujeme stálé povzbuzování, vždy
novou inspiraci, tvou milost pomáhající. Na počátku postu tě o ni prosíme skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 1. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Začínáme přípravu na velikonoce. Ta veliká událost velikonoční se už stala: Ježíš už za naši záchranu
nasadil život. 
Teď je na nás, abychom pro svou záchranu udělali něco i my: abychom se nechali vést Pánem ježíšem
k odmítání špatností, k dobrému životu. 
Litujme všeho, v čem jsme zlým pokušením podlehli a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Gn 2,7-9; 3,1-7 
 Hned první stránky bible podávají ve formě vyprávění zprávu o velikosti a bídě člověka: Boží dar
svobody obsahuje i  pokušení ke zlému. 
2. Řím 5,12-19 
 Teď poslouchejme, jak svatý Pavel vysvětluje, že hřích není jen soukromou záležitostí člověka. Kdo



hřeší, ubližuje  nejen sobě , ale i všem kolem sebe. 
3. Mt 4,1-11 
 Je pro nás úlevou slyšet, že nejen my máme pokušení ke zlému. Že je měl i Boží Syn. Je to výzva,
abychom se - jako  on - i my pokušení bránili a ubránili. 
 

HŘÍCH

S Adamem od pokušení ke hříchu 
„S člověkem Adamem od pokušení ke hříchu, s Ježíšem Kristem přes pokušení k vítězství.“ 
Tak nějak bychom mohli vyjádřit myšlenkové rozpětí dnešního slova Božího. 
O stáří starozákonního čtení svědčí motivy z prastarých, ještě předbiblických mýtů (např. strom
života, zahrada bohů, hadí démon, cherub a jiné), které se tu vyskytují. A přesto toto vyprávění není
mýtus. Zná jen jediného Hospodina, Boha. Nemá za cíl vysvětlení minulosti, ale vysvětlení událostí
přítomných: Jak se rodí v srdci člověka pokušení ke hříchu, a jakým způsobem to pokušení člověka
ovládne a vzniká hřích. 
Člověk Adam, který v pokušení podléhá, je tu opakem, protipólem člověka Ježíše, který v pokušení
obstojí.

Jak hřích vzniká 
Podoba různých pokušení, která na nás po celý život doléhají, je různorodá. Je to však vždy Bohem,
svědomím zakázané ovoce. Podstatou pokušení je pocit, že to zakázané je asi lepší, než to dovolené;
jestli nás Bůh nechce o něco hezkého připravit. 
A hřích vzniká, když člověk tomu pokušení přitaká a vydá se na cestu, ke které pokušení láká. Je to
vlastně projevení nedůvěry Bohu, odvrácení od Boha, hledání štěstí na jiných cestách, než jsou ty
Boží. 
A v tomhle je podstata každého, kteréhokoli hříchu. Snad nejlépe tu podstatu hříchu vyjádřil Pán Ježíš
v podobenství o marnotratném synu. Syn odchází z otcovského domu, protože uvěřil pokušení, že je
doma nepochopen, že všichni to s ním myslí lépe, než jeho otec doma, že všude jinde to bude lepší. 
To je cesta každého hříchu. Nevěřit Bohu, že to s námi myslí dobře, když nám tohle zakazuje a k
tamtomu nás volá. Myslet si, že my jsme chytřejší, když jdeme za jinými, kteří nabízejí onačejší
jablíčka než nám dal Bůh.

Co hřích působí 
Víme tedy už, jak se hřích rodí, jak vzniká. Zbývá ptát se, co hřích působí, když se zrodil. Jaké nese
ovoce. 
Hříšník přestává vidět vnitřní krásu duše člověka vedle sebe - třeba i vlastní manželky. Postupně
hloupne a otupuje. Jeho zájmy se zužují na hříšné návyky, praktiky. 
Hřích je jakási rakovina duše, která stravuje lidskou osobnost, vede ke chřadnutí tělesnému i
duševnímu. Působí, že člověk je podrážděný a mrzutý, stává se kořistí strachu až po sebevražedná
pokušení. 
Jednou větou: Hřích působí zakrnění člověka, vede k chátrání, ke smrti tělesné i duševní.

S Kristem od pokušení k vítězství 
Je na čase, abychom se od člověka Adama, který nám předvedl, jak se to s pokušením ke hříchu dělat
nemá, obrátili k člověku Ježíši, který nám v evangeliu ukazuje, jak se to v pokušení dělat má. 
Pán Ježíš odbývá pokušení rezolutním odmítnutím. Adam s Evou se nechají pokušitelem zlákat k
rozhovoru. A tak se jim začne zdát, že zakázané ovoce je nadmíru krásné, chutné, vonné. První



poučení zní: Nezahrávej si s pokušením. Hned na začátku je radikálně odmítni. 
Další ochranu proti pokušení ukazuje Pán Ježíš ve slovu Božím: „Nejen z chleba živ je člověk, ale z
každého slova, které vychází z Božích úst.“ Když se před námi objeví skluzavka pokušení,
pochybného kroku, začni myslit na to, co o podobných věcech řekl Pán Ježíš. A i když si zrovna na
pravý výrok nevzpomeneš, už to obrácení mysli k Pánu Ježíši tě podrží a od zlého kroku uchrání. 
Pozorujme dál. Pán Ježíš je pokoušen k nedůvěře v Boha. Má si vyzkoušet Otcovu ochotu něco pro
Syna udělat. 
Je to v podstatě stejné pokušení, jako u prarodičů: Začít pochybovat o Bohu, začít hledat pomoc u
jiného, než u Boha. 
Ježíš však zůstává pevný: Jen Bohu se budeš klanět, jen Bohu budeš sloužit. 
Ježíšovo vítězství nad hříchem je i vítězství naše. Po jeho vzoru, v jeho síle i my můžeme vítězit nad
pokušením ke hříchu. 
A to je radostná zvěst dnešního slova Božího: 
Ježíš Kristus pokušení ke hříchu nepodlehl. 
Ježíš Kristus i nám pomůže, i nás od hříchu osvobodí. 
 

RÁJ - POHÁDKA NEBO SKUTEČNOST

Hned na začátku Bible je vyprávění o ráji. Zní opravdu jako krásná pohádka. Svět šťastných lidí bez
starosti o zaměstnání, bez trablů a zamuchlaných situací, bez zlých lidí, všechno naopak než v našem
dnešním světě. Je to opravdu jen pohádka? Nebo někdy někde ráj na světě skutečně byl? 
Lidé na to odpovídají různě: Jedni říkají: „Jakpak by nebyl - vždyť známe jména prvních lidí, kteří v
ráji žili - Adama a Evy. Víme přesně, kde ten ráj byl - ve starém Babylóně mezi Eufratem a Tigridem
- ty řeky se v Bibli připomínají.“ - Tito lidé berou biblické vyprávění příliš doslovně. Tak to není. 
A jiní říkají: „Kdepak - ráj nebyl, první lidé nebyli. To je jen takové hezké vyprávění, hezká povídka.“
Ani ti druzí nemají pravdu; tak to také není. 
Myslím, že vy správnou odpověď jistě znáte: Když víme, že lidstvo vždycky na světě nebylo, pak
nějací první lidé být museli. Jejich jména ovšem neznáme. Ostatně oni sotva nějaká měli. „Adam“
není jméno, to je označení člověka: Muž. Jméno „Eva“ je označení ženy: Matka živých. 
A že nebyl ráj? Byl, a už mnohokrát a na mnoha místech. A také ještě sem tam někde kousek ráje je.
Až z vás, děti, budou dospělí lidé, doufám, že uděláte svůj svět víc podobným ráji, než jsme to
dokázali my. 
Ráj je všude, kde se lidé navzájem netrápí, nestraší, kde si lidé neubližují, pořád neporučníkují, kde
jsou na sebe hodní. 
Ráj má být vlastně na světě stále a všude. Tak to chtěl a tak to stále ještě chce Bůh. Dnešní vyprávění
z Bible nám vysvětluje, čím si lidé ráj kazí: Když se nechají svést hadem pokušitelem. Když si začnou
závidět. Když chtějí brát, co není jejich. Když se chtějí zmocnit místa druhého. Když chtějí být mocní
jako Bůh. 
Když jsem vyprávěl o ráji ve škole, rozčiloval se jeden chlapec: „Že ti první lidé byli tak hloupí!
Poslechli pokušení a všechno hezké tak zkazili.“ - Jenže rozčilovat se na ty staré lidi je zbytečné.
Moudřejší je dávat si pozor na sebe teď, abychom se nedali svést pokušením a nepokazili si pěkný
život teď. 
Kdykoli máš chuť, pokušení, udělat něco zlého, říct zlé slovo - rozhoduješ se pro ráj, nebo pro peklo!
To bychom si měli zapamatovat! A ještě toto: Když se rozhodneš pro dobro, rozhodneš se pro ráj! 
Teď si myslíš: prima - toto už mám rozhodnuté. Já už jsem se dávno rozhodl pro dobro, že budu
správným člověkem. To je hotové! 



Kdepak. Není to hotové. Kdyby stačilo na celý život, jednou se rozhodnout pro dobro, to by byl celý
svět pořád ještě rájem. 
Ono totiž pokušení ke zlému přichází stále znovu. Můžeš se rozhodnout nevím jak pevně pro dobro -
zas ti přijde nové pokušení něco zlého udělat, říct, špatně smýšlet. Nestačí se rozhodnout jednou za
život, nestačí jednou za rok, ba ani ne jednou za den. Snad tisíckrát každý den, stále znovu se
rozhodujeme mezi dobrem a zlem, mezi rájem a vyhnanstvím. 
Vyprávění o trojím, tedy opakovaném pokušení Krista je předobrazem této lidské situace. Vyprávění o
člověku Adamovi a ženě Evě je praobrazem pokušení, které nás nutí stále znovu se rozhodovat pro
dobro nebo zlo. 
Sami bychom se vždy rozhodnout pro dobro nedokázali. Sami bychom asi byli moc zlí. Ale když nám
pomůže vítěz nad Pokušitelem - Pán Ježíš, tak s ním dokážeme zvládnout zlá pokušení. Pojďme mu
povědět, že mu důvěřujeme. Vyznejme víru v něj společně. Pojďme ho o tu pomoc poprosit v
přímluvné modlitbě. 
 

VEDENÍ DĚTÍ KE KAJÍCNOSTI

Jak se převalí zima k jaru, začnou se maminky poptávat kněze: jak to bude letos s první svatou
zpovědí, jak to bude s prvním svatým přijímáním? 
A kněz musí vysvětlovat, že svátostná příprava je věcí rodičů a kněze - či katechetky. Vzdálenou,
všeobecnou přípravu dělají odmala rodiče doma. Když dobře položí základy, pak má katecheta
snadnou práci s přípravou dětí v kostele. 
Chci vám dnes povědět, v čem spočívá podíl rodičů při přípravě dětí ke svátostem. Má na ni právo
každé pokřtěné dítě, bez ohledu na to, jestli se učí náboženství jen doma nebo i ve škole. 
Je začátek postní doby, mluvme dnes o rodinné přípravě ke svátosti pokání. 
Spočívá v trojím: Jednak mají rodiče položit základy ke kajícímu smýšlení a jednání, - řečeno
srozumitelněji: k umění přiznat svou chybu. Za druhé mají rodiče dítěti pomáhat při výchově
svědomí. Za třetí v nich mají rozvíjet schopnost lítosti a předsevzetí.

Přiznat chybu 
Nejprve tedy máme dítě naučit, aby se přiznalo, když něco vyvede. 
Jistě znáte takové lidi, kteří za nic nedokážou přiznat, že udělali chybu. To se raději přede všemi
zesměšní paličatým hájením svého omylu, nebo se pokusí svalit vinu a zodpovědnost na někoho
jiného. Chcete-li zabránit, aby se z vašeho dítěte nestal také takový protivný člověk, musí dítě doma
zažít, že mýlit se je lidské. I tatínek - vševědoucí tatínek - se také někdy zmýlí a klidně to dozná:
spletl jsem se. Pak i dítě dokáže přiznat svou chybu. 
Ovšem dítě to má těžší než dospělý. Tam, kde rodiče za každou chybu tvrdě trestají, kde neznají
smilování a odpuštění, tam bude doznání nad dětské síly a dítě bude hledat východisko ve lži. A také
tam, kde se dítě cítí ohroženo, kde je stále rodiči i sourozenci zesměšňováno, ponižováno, kritizováno,
kde trpí komplexem méněcennosti, také tam nedokáže chybu doznat: Zapírá, lže, přetvařuje se.

Nepokřivit svědomí 
Jak uchránit děti dvojího úskalí: jednak od pocitu falešné hříšnosti a úzkostlivosti, jednak od pocitu
falešné spravedlnosti a dokonalosti? 
Především musíme my dospělí správně vědět, co je to hřích. Že hřích je odvolání víry v Boha,
pohrdnutí Božím řádem, odvrácením se od Boha samého. A to vše svobodným aktem vůle, svobodným
rozhodnutím. 



Jsou něčeho takového děti schopny? I psycholog i teolog i pedagog tu řeknou souhlasně: Ne, nejsou. 
Když si toto uvědomíme, budeme opatrní při mluvení s dětmi o hříchu a neuvrhneme je do pocitu
špatného svědomí a hříšnosti, který by jim zbytečně kalil mysl a komplikoval dětství. Často jsou tu
špatnými vychovateli starší sourozenci. Malý Honzík vypláznul na bratra, už školáka, jazyk: „Tak a
máš za to hřích a musíš se z toho zpovídat“ - dělá školák chytrého. „A co je to hřích? A jak se to
zpovídá?“ chce vědět Honzík. „Hřích je, když rozzlobíš Pána Boha. A zpovídat se musíš panu farářovi
a říct mu všechny hříchy.“ 
Honzík později jistě bude slyšet vše správně od kněze nebo od rodičů, ale pravděpodobně se v něm
přesto na celý život zabydlí tyto špatné a falešné představy od staršího bratra. 
Dětská provinění bychom neměli nazývat hříchy. Nikdy nestrašme děti trestem Boží ani zpovědí,
jinak jim naočkujeme nechuť ke zpovědi a bázeň před ní na celý život. Neřekli byste, kolik je
takových dospělých, kteří se po celý život nezbaví nechuti ke zpovědi a místo zdroje radosti jim trvale
zůstane zdrojem úzkosti. Proč? Sami to zpravidla nevědí, ale vždy byste našli kořeny ve špatné
průpravě v samém dětství. 
Dětské chyby nesmíme přehlížet ani podceňovat, máme od nich dětem pomáhat. Ale jsou to vše potíže
růstu, ne hříchy. Není to vina dětí, ale dětské nedospělosti, nevyzrálosti, že nevydrží být soustředěné
při modlitbě, v kostele, že neposlouchají rodiče. Dítě se musí někdy poprat, musí se někdy bránit.
Vždyť má za úkol uhájit si své místo na slunci, uplatnit se ve světě. Když dítěti řekneš, že zhřešilo a
Bůh je musí potrestat, moc jsi mu nepomohl. Naopak, pomohls mu jen zkomplikovat život. Místo
lásky k Bohu bude tak mít dítě leda z Boha strach. Strach v dospělosti překoná, lásce jsi je nenaučil a
ejhle, je tu další nevěřící.

Kajícnost ne ze strachu, ale z lásky 
Slovo hřích proto do dětského světa v prvním sedmiletí nepatří. Také ne slovo zavržení, peklo. A když
je děti někde uslyší a ptají se, upokoj je: děti se pekla bát nemusí; žádné děti v pekle nejsou. 
Bůh nechce být soudcem malých dětí. On děti dětmi stvořil a ví nejlépe, co jim dá práce, než se z nich
stanou velcí. Proto jim dětské škobrtání nezazlívá a netrestá je za ně. 
Ani není naším úkolem děti soudit, zopakujme si to, naším úkolem je být dětem něco jako trenér na
hřišti: pomáhat jim k lepším výkonům. Nestačí když pudy dítěte potlačujeme. Je nutno je cílevědomě
usměrňovat a rozvíjet tím, že s dětmi a před dětmi pěkně a správně žijeme. To je nejlepší pomoc pro
zdravý vývoj svědomí. 
Kde dají rodiče doma dětem tuto základní správnou průpravu, tam už nebude pro katechetu těžké, až
děti dospějí do přiměřeného věku, dát jim svátostnou průpravu tak, aby pro ně zpověď nebyla
strašákem ani nepříjemnou povinností, ale podáním láskyplné ruky Boží na pomoc slabému člověku;
skokem do rozevřené náruče Boha otce; velikonočním darem Zmrtvýchvstalého Ježíše svým přátelům.

Přímluvy

Kdybychom v našich pokušeních spoléhali jen sami na sebe, asi bychom špatně dopadli. Proto prosme
Pána Ježíše o pomoc:

Tebe trápila pokušení ke zlému, jako nás, Pane. Pomoz nám, abychom jako ty v pokušeních
zvítězili.
Tys měl také pokušení panovat a poroučet. Dej, ať se snažíme druhým raději pomáhat.
Často nás trápí pokušení k lenosti a neplnění povinností. Dej nám sílu, abychom se uměli ovládat.
Ty ses po čtyřicet dní v samotě cvičil v sebevládě. Dej, ať i my letošní postní dobu dobře
využijeme k cvičení sebevlády a pevné vůle.



Tys hledal zatoulané ovečky, očisťovals malomocné hříchem. Ať v této postní době uslyší tvé
volání i ti, kteří nechodí do kostela. A my všichni, hříšníci, ať najdeme cestu ke svátosti tvého
milosrdenství a odpuštění.

Pane Ježíši, dals nám dožít této postní doby. Chceme ji s radostí využít k cvičení sebevlády: abychom
dokázali zvládnout zlé sklony a zlá pokušení v síle tvého Ducha, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 2. POSTNÍ 
. 
Uvedení do bohoslužby 
Ta záře, kterou dnes máme zahlédnout s Petrem, Jakubem a Janem kolem postavy Pána Ježíše na hoře
Tábor, to je odlesk záře velikonoční, červánky jitra zmrtvýchvstání. 
Abychom při putování naším údolím pokušení nezemdleli, dobře dnes vyhlížejme oslaveného Pána a
volejme mu vstříc: 
Byls poslán.........

Uvedení do čtení 
1. Gn 12,1-4a 
 Starozákonní čtení nás zve, abychom jako Abraham vyšli z domáckého pohodlí a vydali se do
zaslíbené země - blíž k  Pánu Ježíši. 
2. 2 Tim 1,8b-10 
 Ten Timoteus, za kterého se svatý Pavel dnes tak naléhavě modlí, aby unesl denní obtíže, to jsem já a
ty, to jsme my  všichni, kdo usilujeme žít v pokoji a lásce Boží. 
3. Mt 17,1-9 
 Obě čtení nás připravovala k prožití evangelia: Abychom zaslechli hlas Otce, ukazujícího na Syna,
abychom nejen  dnes, ale pokaždé, když jsme na mši svaté, prožili něco podobného, jako apoštolé na
hoře Proměnění. 
 

UVIDĚT JEŽÍŠE KRISTA

Kdyby tu dnes s námi v kostele poslouchal evangelium nějaký cizinec - hind nebo budhista, asi by ho
to vrcholně zaujalo a vzrušeně by se domáhal vysvětlení: Co se tam vlastně stalo? 
My jsme křesťané, proto nás to nevzrušilo: O tom proměnění na hoře Tábor, to už jsme slyšeli, to
známe, víme. Naplňuje se tak na nás zkušenost, že člověk zná nejméně to, o čem si myslí, že už to zná
dobře. 
Protože jsme křesťané, známe křesťanství pramálo. Klidně bych se např. vsadil, že 90% nás zde
přítomných si ještě celý Nový zákon nepřečetlo. A víc: myslím, že mohu klidně vsadit i o to, že 90% z
vás si jej do smrti nepřečte. 
Dnešní čtení evangelia nám říká, že apoštolové byli také takoví, jako jsme my. Denně žili s Pánem
Ježíšem, ale už si na něj tak zvykli, že jej už ani pořádně neviděli, nevnímali. Tolikrát ho slyšeli kázat,
že už vše poslouchali na půl ucha. Čím víc kázání slyšeli, tím méně pozornosti jim věnovali. 
Musel přijít náraz, šok, aby ho zase uviděli. Pán se proto rozhodl, že to tak nenechá. Vzal je pryč z
jejich každodennosti, pryč od každodenních zvyklostí, na osamělé místo. Tam nebylo co dělat, za čím
chvátat, nebylo na co se dívat. Jen oni a Pán. A tu konečně jej začali nově vidět: Vidět ho tak, jak byl



vždy mezi nimi, kdyby si dali čas jej pozorovat. 
I my potřebujeme utéci z denního ruchu na osamělé místo, abychom uviděli Ježíše. Naše kostely nám
plní funkci pouště, hory osamění. Zde se máme alespoň na hodinu ztišit a zaposlouchat se do jeho
hlasu v evangeliu. Div proměnění Páně můžeme zažít i při dnešní mši v tichu proměňování. Při
svatém přijímání můžeme zblízka spatřit záři láskyplných očí Pána Ježíše. 
Stane se to? Jestli se ti po mši nebude chtít odtud - jako se nechtělo apoštolům z hory Tábor, pak
můžeš klidně odejít. Jestli zažiješ pocit, že je tu dobře, klidně se vrať k manželce, k dětem, k práci.
Protože ti byl kostel horou Proměnění a setkání. Máš blíž k Ježíšovi - budeš mít proto blíž i k bližním.
V prvním čtení jsme slyšeli slovo Boží k Abrahámovi: Vyjdi ze svého domu a budeš pramenem
požehnání. I my jsme synové Abrahámovi a ten Boží hlas zní dnes i nám: Vyjdi ze svého domu, staň
se mým apoštolem, jdi na pomoc svému bližnímu. 
Mladí lidé mohou tuto výzvu splnit tím, že se rozhodnou zvolit si apoštolát jako hlavní povolání.
Mohou se stát kněžími Kristovými, pramenem požehnání pro mnohé kolem sebe. V těchto dnech je
právě lhůta k podávání přihlášek ke studiu bohosloví. 
A co my ostatní - ženy, muži, děti, staří? Nejen někteří ke kněžství, my všichni, doslova všichni jsme
pozváni k apoštolátu Božího království při svém občanském povolání. Každý můžeme sloužit dobru
jiným způsobem, ale všichni se stejným cílem. 
Důvěřujme v Boha, že vzbudí v nás všech apoštolátní horlivost. Ale musíme napřed v sobě překonat -
jako apoštolové v dnešním evangeliu - bázeň, ono pralidské Pane, nejsem hoden, to není pro mne, to
se týká ostatních. 
Kdo se do služby dobra jednou dá, ať jakýmkoliv způsobem, ten zažije také dnešní radost ve službě
Kristově: Pane, dobře je nám s tebou. 
Prosme dnes společně, aby nikomu z nás nescházela ochota vyjít za hlasem Kristovým - do služby
Božího království. 
 

VEDENÍ DĚTÍ K JEŽÍŠI SVÁTOSTNÉMU

Ještě nám zní hlas Hospodinův jak ukazuje apoštolům Pána Ježíše v zářném oblaku: „To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte!“ I my máme za úkol ukázat našim dětem Pána Ježíše tak krásně,
aby si ho na celý život zamilovaly. 
Jak můžeme vést dítě už od malička ke Kristu svátostnému?

Návštěva kostela - svatostánek 
Děti vědí, že v neděli jdou dospělí do kostela, aby se tam setkali s Pánem Ježíšem. A chtějí
pochopitelně s sebou, chtějí být tam, kde dospělí. 
První návštěvy kostela je lépe vykonat s dítětem mimo dobu bohoslužby a po domácí přípravě. 
Postupně mu povíme, že Pán Ježíš chtěl, abychom s ním mohli být zvláštním způsobem ještě dřív, než
přijdeme do nebe. Proto navštěvujeme Pána Ježíše v kostele. Tam k nám mluví svým slovem, tam nás
zve ke společnému stolu, k Hostině. 
Když chceme navštívit dům Boží, musíme si napřed povědět, jak se tam slušně chovat: jak se tam
zdraví; - že tam lidé nemluví mezi sebou, jen s Pánem Bohem. 
Když děti znají správné chování v kostele, můžeme návštěvu kostela uskutečnit. Na svatostánek je
dobře upozornit až v kostele: „Náš Pán, Ježíš je zde; - pozdravíme ho.“ Tichým slovem a gestem ještě
upozorníme na symboly a znamení, jimiž církev obklopuje svátostnou přítomnost Páně: Věčné světlo,
květiny, svíce. 
Doma teprve uvolníme stavidla dětských otázek: „Ale já jsem tam Pána Ježíše neviděl! - „Já také ne,



odpoví maminka. „Ale on nás viděl. Svítilo tam věčné světlo a to je znamení, že tam byl.“
Nepovolujeme přitom uzdu materiálním představám. Neříkejme, že svatostánek je domeček, a v něm
Pán Ježíš bydlí. Lépe asi takto: „Ve svatostánku se uchovává svatý chléb Těla Páně.“

Příprava doma: příkladem a rozhovorem 
Jak vypadá rodinná výchova dítěte ke svatému přijímání? 
Začíná už tenkrát, když dítě smí prvně sedět doma u stolu s dospělými, když se učí chápat, jak je to
krásné, že jsou všichni pospolu a oslavují třeba něčí narozeniny. Kde dítě pochopí, co je to slavnostní
radostná hostina, co je to společenství, tam už zná základní pojmy pro pochopení Eucharistie: Hostina,
společenství s Kristem a bratry. 
Příklad rodičů, když jdou v neděli do kostela, když jdou s ostatními ke stolu Páně, jejich uctivé
chování a mluvení o svatém přijímání, to musí v normálním dítěti vzbudit správnou touhu po
svátostném Kristu. 
Vedle příkladu rodičů je tu záměrný rozhovor. Ale prosím vás, pozor! Jen ne nekonečné zbožné
přednášky a výklady. Lépe věta - dvě - vždy dobře promyšlené, třebas v neděli cestou do kostela.
Jindy uvážená odpověď na dětské otázky. Někdy lze i při mši několika slovy dítě na něco upozornit,
vzbudit jeho zájem a cestou z kostela nebo doma to dopovědět. Proto si v kostele nechávejte děti u
sebe.

Ani tvrdé požadavky, ani růžové představy! 
Na dvě nejčastější chyby vás chci upozornit, abyste jimi svému dítěti zbytečně nezkomplikovali život.
První je, že rodiče začnou mít na děti před prvním svatým přijímáním neúměrné požadavky: „Ke stolu
Páně smí jít jen ten, kdo je moc hodný. Takové děti, které zlobí, Pán Ježíš nemá rád.“ - Ale řekněte
mně upřímně: Je v silách dítěte, aby bylo stále hodné, vůbec nezlobilo? Takovou řečí se dosáhne jen
toho, že se v dítěti vyvolá strach za svatého přijímání, o to větší strach, když je někdo začne navíc
strašit svatokrádežným přijímáním hříšných dětí. To je špatná služba dítěti. Znáte možná také dospělé
lidi, a není jich málo, kteří se ani v dospělosti nedokázali zbavit úzkosti, která doprovází každé jejich
svaté přijímání a mnohdy způsobí, že při dospívání ke stolu Páně přestanou chodit. 
Druhá chyba je opačného ražení. Ve snaze probudit u dítěte těšení na svaté přijímání, malují mu tuto
událost zcela nerealisticky, - tak růžovými a nepravdivými barvami, že výsledkem je nakonec
zklamání dítěte. Sentimentální vypravování v něm vzbudilo zcela falešné představy a očekávání;
představy nebeského setkání s Kristem, jaké se na tomto světě neděje. 
Četl jsem kdesi takovou nafouklou promluvu k prvnímu svatému přijímání: „To je vrcholná událost v
náboženském životě dětí.“ To je nesmysl. Za vrcholem to už jde dolů, z kopce. první svaté přijímání
nemá být vrchol, ale začátek. Začátek eucharistického života, začátek cesty s Kristem do Království
Otcova. 
Tolik k rodinnému prostředí, které připravuje a uschopňuje dítě k účasti na svátostech. 
Pojďme proto prosit za dar činné víry a svědomitosti pro všechny rodiče pokřtěných dětí. 
 

NÁBOŽENSKÁ RUTINA

Právě jsme dočetli evangelium o proměnění Pána Ježíše. Co nás při naslouchání napadlo? Nač jsme
při tom mysleli? Čemu jsme se při tom naučili? Změní to ode dneška, od zítřka náš denní život? 
Na evangeliu je hrozné to, že mu člověk může stokrát naslouchat, a přece se neprobudí ze svého
duchovního spánku. 
Jak je to možné? O čem si člověk začne myslet, že to už dokonale zná, to zná zpravidla pramálo:



rodiče své děti, žena svého muže, muž svou ženu. Ani povahové chyby, ani různé krize nezabíjejí
lidské vztahy tak, jako zevšednění, návyk, rutina. 
Poněvadž jsme křesťané, máme o náboženství pramalý zájem: to už znám. Máme pramalý zájem o
bibli, o evangelia: to už znám, to už jsem slyšel mockrát. Většina z nás umře, aniž jsme si jedinkrát
přečetli celý Nový zákon. Jaký význam má pro nás dnešní evangelium o Proměnění? Slyšíme, že
apoštolové byli stejní, jako my, že byli také propadlí návyku, že i oni, ač žili denně s Pánem - nebo
právě proto, - ho neznali. Jako nám, i jim bylo třeba proměnění, zvláštního popudu, osvícení, zjevení,
aby ho nově uviděli. 
Evangelium není nějaká historka z minulosti. Je to i proroctví o tom, co se stává i dnes. V dnešním
evangeliu je předpověď, jak se budem chovat i my, co jsme zač i my. Co děláme špatně i my, aniž si
to často uvědomujeme. „Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí!“ - To je modlitba i za nás. 
Evangelium, to je život, který Bůh žije mezi lidmi: jak Bůh jedná s lidmi, jak lidi jednají s Bohem, jak
s Ním špatně zacházejí. 
Apoštolové byli na Pána navyklí. Viděli ho každý den. Jedli a pili s ním. Slyšeli bezpočet jeho řečí,
jeho kázání. A čím více ho slyšeli, tím méně ho poslouchali - vždyť oni ho už znají, to Pán mluví k
jiným, co ho ještě neznají! 
Pán tedy rozhodl, že to tak dál nenechá. Vzal si je stranou, do samoty, na horu, kde bylo víc ticho, než
je zde v našem kostele, kam si Pán Ježíš dnes přivedl vás. Tam se apoštolové uklidnili, ztišili. Nic se
tam nedělo, nic zvláštního nebylo k vidění, jen Pán stál před nimi. Tam tedy Ježíše uviděli, zadívali se
na něj. 
Také nás si sem vzal s sebou Pán Ježíš. Zde je naše Hora proměnění. I zde se před námi promění do
podoby chleba, svatého pokrmu. Ztišíme, zklidníme se dnes natolik, abychom Pána uslyšeli, - ten hlas,
který k nám mluví stále, ale my ho tak málokdy zaslechneme, tak málokdy si zapamatujeme, co jsme
zaslechli, tak málo podle uslyšeného jednáme?¨ 
Kdyby se dnes ten div s námi udál, ani nám by se odtud nechtělo domů. I nám by tu bylo dobře. 
Dojde dnes při svaté večeři k tomuto našemu setkání s Pánem? Bude to ve chvíli proměňování? Při
modlitbě otčenáše, při svatém přijímání? Setkáme se dnes s ním, srdce na srdci? 
Kéž bychom aspoň jednou zažili tento zázrak proměnění, jako apoštolové zažili na Hoře. To by pak
náš život měl jinou hodnotu. Novou natrvalo. 
Podle L. Evelyho

Přímluvy

Nebeský Otec chce, abychom byli všichni pomocníky při budování tvého království. Prosme ho:

Dej nám všem pevnou víru, jako měl Abraham.
Dej kněžím radost z toho, že jsou tví blízcí spolupracovníci.
Dej všem pokřtěným horlivost v apoštolské službě bratřím.
Dej ministrantům, lektorům a jáhnům, všem, kdo pracují ve farním společenství, radost z dobré
práce.
Dej těm, kdo řídí církev a naši diecézi, dary Ducha, zdraví a trpělivost.

Otče, dej, ať všichni jednou spatříme slávu tvého království, ve společenství Ježíše Krista, našeho
Pána.



NEDĚLE 3. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co nás v této postní době vede sem, do kostela? Kdyby se nás někdo takhle zeptal, jistě bychom bez
velkých rozpaků dovedli říct: Postní doba, to je jako čas generálního úklidu v domácnosti. Vyklízíme
zmetky, zátěže a odpadky svého života, snažíme se zkorigovat, správně zaměřit cíl svého života.
Ptáme se tu: Pane, co mám dělat? - A nasloucháme odpovědi ve slovu Božím. 
I dnes začneme postní bohoslužbu připomenutím svých nedostatků a prosbou za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Ex 17,3-7 
 Abychom mohli s porozuměním naslouchat vyprávění o živé vodě, o které si teď budeme číst,
připomeňme si, že za  každou živou vodou, tj. za každým životem, je Bůh. Ten Bůh, který své dary
dává i těm, kteří proti němu reptají. 
2. Řím 5,1-2.. 5-8 
 První čtení dokládalo věrnost Boží vyprávěním ze Starého zákona. Svatý Pavel dokládá věrnost Boží
na jednání Pána  Ježíše: I ten nasadil život za lidi, kteří proti Bohu reptají. 
3. Jan 4,5-42 
 I evangelium nás dnes vede k živé vodě: Ježíš je pro nás tím zdrojem živé vody, zdrojem Božího
života. 
 

CO JE TO KŘESTNÍ MILOST

Po řadu nedělí od Zjevení Páně jsme si četli Horské kázání. S podobným celkem se setkáváme dnes a
o dalších dvou postních nedělích. 
V dnešním evangeliu hledá Samaritánka, - to jsem já i ty - živou vodu: je jí pramen Kristova křtu. 
Příští neděli slepec - to jsem já i ty - hledá světlo: je jím křestní milost. 
A třetí neděli budeme jako mrtvý Lazar čekat, že Ježíš v nás oživí křestní milost. 
Třikrát za sebou o křtu. Proč? Protože se nikdo z nás na svůj křest nepamatuje - byli jsme pokřtěni
hned po narození. Většina z nás pokřtění prospala. Kdybychom si to pořádně nepřipomněli teď, když
už máme rozum, pak bychom mohli zaspat celý věčný život. Křestní milost by v nás zůstala spát a za
celý život by se neprobudila. 
O to nám tedy jde: Jsme sice pokřtění, ale nejsme v křesťanství dovychováni. Nejen vy malí, my
všichni jsme stále ještě dětmi Božími, učni křesťanského života, katechumeny. 
O živé vodě jsou všelijaké pohádky. Malé děti je poslouchají, ale nerozumí jim - berou je doslova. My
už víme, že ta živá voda je křestní voda - milost, kterou lidem nabídl Pán Ježíš. 
Slovo „milost“ slýcháme při pozdravení na začátku mše, když nám kněz přeje, aby s námi byla milost
našeho Pána Ježíše Krista. 
Dnes můžeme lépe pochopit, co to ta milost je: přivádí nás k Pánu Ježíši jako kompas. A nejen to,
dává nám sílu, táhne nás k němu jako magnet. V této milosti máme život věčný - Boží - , radost z
Božího přátelství. Tak veliká věc je křestní milost. 
Když je to tak, řekneš si: proč se tedy nesnaží všichni lidé tu milost získat? Proč se lidé za milostí
nehrnou, zvláště když se dává zadarmo! Však víme, jaká bývá tlačenice, kde se něco dává zadarmo.
Třeba jen prospekty na veletrhu. 
To je tak. Většina lidí uvažuje jako Samařanka. Ta také nejprve nebrala Pána Ježíše vážně: „Ani nemá,
čím by vodu nabral, a ještě vodu slibuje, a živou!“ A když pochopila, že on je víc než obyčejný člověk,



hned chce z této známosti něco vyzískat: Dej mi tu živou vodu, abych se už nikdy nemusela dřít s
taháním vody od studny. Rozhovor se Samařankou je v této chvíli - jak se říká: jeden o voze a druhý o
koze. Ježíš mluví o milosti, o vodě živé, a Samařanka o vodě obyčejné. 
Tak je to s mnoha lidmi. Jedni, když jim Ježíš nabízí milost, ohrnují nad tím nos: Co ten nám může
dát! Nemá ani vědro! Nechápou, že Ježíš je Bůh, že opravdu má živou vodu - milost. A jiní zase chtějí
mít jen a jen pohodlí. Chtějí, aby je Kristova milost zbavila starostí, námahy. Myslí si, že milost, to je
pohodlný život v nicnedělání. 
My víme, že tohle milost není. Milost je dar Kristův, pramen věčného života, který nám dává radost z
života pozemského a vše, co potřebujeme na cestě do věčného Kristova království. 
Veliký dar Kristův je milost. Proto jsme sem za ním dnes přišli, aby nám svůj veliký dar - svou milost
- mohl dát, křestní věčný život v nás posílit. Jako samaritská žena, když pochopila, koho má před
sebou, obraťme se k němu i my s radostnou důvěrou a vyznejme: Věřím v Boha.... 
 

SAMOMLUVA A ROZHOVOR

Ne každý rozhovor je opravdu rozhovor. Někdy jsou to dva monology - samomluvy - vedle sebe.
Každý mluví o svém, já o voze, on o koze, jak se říká. 
Nezdálo se vám dnes při naslouchání evangeliu, že na tom tak byl Pán Ježíš při rozhovoru se
Samaritánkou? Žena hovořila o svých zájmech - o rozporu mezi Židy a Samaritány, o tom, co je to za
námahu, každodenně se tahat s vodou z této studny, o naději, že už brzo přijde Mesiáš. 
A Pán Ježíš zatím mluví o živé vodě věčného života, o modlitbě v Duchu a pravdě. - Není tento
rozhovor typický i pro náš dnešní hovor s Ježíšem? - On a jeho církev mluví o Bohu, o milosti, o
obrácení, - a my mluvíme o výhodách a nevýhodách našeho všedního života. 
Ale pak došlo v rozhovoru se Samaritánkou k náhlé změně - porozumění. Pán mluví se soucitem o
jejích trápeních s mužskými, a žena pochopí, kdo je ten, co s ní mluví. On zná základní problémy
jejího života, její hříchy, a nezavrhuje ji, ukazuje jí láskyplně cestu z jejích malérů. To musí být ten
čekaný mesiáš! 
A teď se ptej ty, já: Znám já vůbec, co je základní problém mého života? Vím já vůbec, proč bývám
rozladěný, smutný, bez nálady? Stojím o to, aby někdo - byť by to byl i sám Pán Ježíš - ukázal tak
přímo, bez obalu, prstem na největší problém mého života? Aby někdo pojmenoval správným jménem
mé neklidy, mou nejistotu, můj strach, mou úzkost, která mne občas celého rozechvěje? 
Jaký je základní, nejhlubší problém mého života? 
Dnešní evangelium nám říká: Nemusíš se bát! Když se s Pánem Ježíšem posadíš na okraj studně,
nemusíš se bát zdviženého prstu, pohoršlivého zamračení, odsouzení. Ježíš je ten, který nesoudí,
neodsuzuje. Ježíš osvobozuje. Ježíš uzdravuje v samém kořeni tvé bytosti. Ježíš tiší žízeň. 
Přeji vám všem zážitek samaritánské ženy u studny. Abyste při svátosti smíření, ve chvíli svatého
přijímání, při modlitbě, zažili setkání s Ježíšem lékařem, Mistrem, Přítelem, který ti podává
záchrannou ruku. Jako té Samaritánce. 
Samaritánka se po tomto setkání s Ježíšem stala jeho apoštolkou: Pojďte se podívat, je zde někdo, kdo
mi řekl, co všechno jsem udělala. Je zde někdo, kdo mi vyjevil všechny mé viny s takovou láskou, že
jsem nikdy nebyla tak šťastná. 
Pojďte se podívat! Pojďte a zkuste to také! Možná, že vám prokáže stejné dobro jako mně. 
Pojďme všichni k Ježíšovi! 
 

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL



Jak v dnešní situaci vychovávat děti v radostné lidi, plné zdravé sebedůvěry, chuti do života a tvůrčí
fantazie? Jak vychovávat děti v radostné křesťany, kteří v životě nebudou trpět osamělostí, protože
poznali a získali nejlepšího přítele na cestu životem, Pána Ježíše? 
Vychovat z dítěte křesťana neznamená vtloukat mu do hlavy katechizmové otázky stránku za
stránkou. Křesťan nemusí mít v hlavě žádnou komplikovanou myšlenkovou stavbu věroučného
systému. Stačí poznat lásku Ježíše Krista a naučit se mít ho rádi. Vždyť v Ježíšově živé osobě je
shrnuto vše. 
Vychovatelé už dnes dobře vědí, že je to naopak, než líčí fantazie autorů dobrodružných románů o
dětech vychovaných zvířátky v lese: Bez výchovy zůstává lidské dítě tvorem podobným víc zvířeti než
člověku. Bez výchovy by se člověk podobal ostatním živočichům: žil by převážně životem pudů a
instinktů. Ztrácel by smysl pro duchovní a kulturní hodnoty. Náznaky tohoto vývoje můžeme
pozorovat u části dnešní mládeže. Takový život bez víry je chudý a plochý, jednotvárný a nezajímavý.
Proto se mnozí mladí tak nudí, ač jsou obklopeni spoustou zábavných a rozptylujících prostředků. A
aby tu nudu zahnali, dělají násilnosti, přepadají lidi, omamují se drogami. Je potřebí náboženské
výchovy, aby naše děti byly uchráněny životního zcestí, aby poznaly smysl života a jeho cíl v radosti
Boží. 
Je tedy třeba mluvit o tom, jak dítěti pomáhat, aby si vytvořilo živou představu dobrého Boha Otce, a
jak postupovat při poznávání Syna. Nejprve, kdo je Pán Ježíš. - Pak vypravovat, co nám pověděl a
nakonec vést dítě k setkání s Ježíšem eucharistickým v kostele. 
Mnoho pozornosti je třeba věnovat základním otázkám správné výchovy. Někomu se možná zdá, že
těch řečí o správné výchově našich dětí je zbytečně mnoho. Kdosi mínil, že naši rodiče se s námi
takhle nepiplali a také jsme vyrostli. Nedejme se tím mýlit. Za prvé ten kdosi houbec pamatuje, jak ho
jeho maminka učila pořádku, když mu byly dva - tři roky. A naše maminky měly v mnohém vrozený
mateřský a vychovatelský cit, který už dnešní děvčata tak zřetelně nemají. Musí se proto s
výchovnými zásadami seznamovat a osvojovat si je. 
Jsou i takoví lidé mezi námi, kteří výchovu k lásce a svědomitosti považují za změkčilost, která by
dítěti v dospělém životě mohla škodit. 
Profesor Robert Konečný popisuje případ, jak osudně těžké následky má taková výchova (ABC
rodinné výchovy I. str. 98): „Rodiče zcela nepřístupní jakékoli radě vedli chlapce k záměrnému
sobectví se zdůvodněním, že život je boj, který se s nikým nemazlí, že vítězí ten, kdo je bezohlednější.
Učili hocha nic nepůjčit, nic nedarovat, bránit si své věci, odmítat i žert druhých jako útok na sebe. Z
hocha se stal člověk  bezohledný, který se ani trochu nenaučil soucitu. Tloukl nakonec i rodiče, kteří
ho té tvrdosti naučili. Byl nevěrný ženě, nestaral se o děti. A když se dostal pro svou sobeckou
bezohlednost do těžší životní situace, nedovedl ji vyřešit jinak, než sebevraždou.“ 
Seznamovat se se správnými vychovatelskými zásadami je nezbytné. Ovšem, každou zásadu nutno v
jednotlivých případech uplatňovat s rozumem a rozvahou, zda a nakolik je vhodné ji právě zde použít. 
Uveďme si příklad. Při hovoru o výchově k sebekázni a k pevné vůli se mluví o potřebě umět snést
bolest, nemoc, být statečný. Je to tak správné. Ale jsou situace, kdy i statečný chlapec a šikovná
holčička mají právo na své slzy, jimiž se nejlíp odreaguje úlek z rozbitého kolena nebo zadřené třísky.
Příliš tvrdá a sparťánská výchova je stejně nesprávná a škodlivá jako změkčilost a slabošství. Je třeba
citlivě najít ten pravý střed a pomoci vhodně dítěti k vývoji správným směrem. Dá to přemýšlení a
znovu nám to připomíná výrok, že dobrý vychovatel víc o dítěti přemýšlí, než mu poroučí. 
Kdosi jiný řekl: „Je vlastně jen jedno velké umění vychovatelské: Žádat rozumné věci rozumnou
formou.“ 
Zároveň si připomeňme, že všechny ty vychovatelské zásady, jak jsme si tu hlásali, nejsou vlastně nic
nového. Už u Komenského tři sta let před námi zjistíte, že znal výchovné zásady, které nám dnes
znovu objevuje a vědecky zdůvodňuje hloubková psychologie. Poslechněte si aspoň několik myšlenek



z jeho „Vševýchovy“: „Pokud jde o to, že se má s výchovou začít hned od dětství, je třeba obšírnějšího
dokazování vzhledem k netečnosti a hlouposti některých rodičů, kteří povolují dětem v prvních letech
všechno, soudíce, že děti budou k výchově schopnější, jakmile dospějí. Nechť vědí, že tak ztrácejí
příležitost, která se už nevrátí. Jak rozestřel strom své větve, když byl maličký, tak je podržuje až do
konce.“ 
A Komenský také už věděl a zdůrazňoval, že i když základy výchovy jsou položeny do 3 - 5 let, přesto
platí, že výchova člověka nekončí školou, nekončí dosažením dospělosti. Trvá po celý život a končí až
smrtí. Duševní růst člověka, růst víry, naděje a lásky k Bohu a bližnímu, to je proces, který je esencí,
tím nejvyšším, čím se život projevuje. Vždyť k tomu je člověk stvořen a proto žije, aby Boha stále
hlouběji poznával, stále více ho miloval a stále radostněji mu sloužil. 
Dej to Pán Bůh nám všem, abychom to dokázali.

Přímluvy

Je to veliká a krásná věc, když my, místní církev, sjednoceni v Duchu svatém, takto stojíme před
Bohem a společně prosíme:

Dej, aby svět hledal a našel a poznal, - co je ku pokoji.
Učiň z nás lidi živé tvým životem - pokojné tvým pokojem.
Ať naše děti poznají Pána Ježíše jako svého nejlepšího Přítele a učitele správného jednání.
Ať všichni pokřtění se stanou skutečnými křesťany.
Ať je nám nedělní shromáždění v kostele zdrojem klidu a síly pro celý pracovní týden.
Ať si naše děti oblíbí chrám jako dům rodinného společenství Boha s lidmi.

Dej nám, Bože, ať se tu příští neděli zase sejdeme v pokojné pospolitosti k načerpání milosti a elánu, -
ať denně žijeme v duchu evangelia Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 4. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Postní doba je pro křesťana víc než zápas s mlsností. Je to vlastně zápas o svobodu - jak proti otročení
nerozumnému tělu, tak proti otročení sobeckému duchu. 
Vítězit v tom zápasu, třebas i maličko, to je vždy radost: „Veselme se, neboť váš zármutek se promění
v radost“ - tak začíná první verš dnešní bohoslužby. 
My však nejprve vyznejme s pokorou své prohry a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Sam 16,1b.6-7.10-13a 
Teď budeme naslouchat jedné z prvních zmínek Písma svatého o Betlémě. Odtamtud byl vybrán
David za krále nad  Izraelem. Podobně byl každý z nás vybrán za dítě Boží. - Také tu uslyšíme, podle
jakých měřítek Bůh soudí člověka -  podle čeho bude soudit i nás. 
2. Ef 5,8-14 
Teď nás svatý Pavel chce povzbudit, abychom si pořádně posvítili na starého pohana a hříšníka v sobě.
3. Jan 9,1-41 
Komu se vám špatně stojí, zůstaňte dnes klidně sedět i při čtení evangelia - jako sedíme při pašijích.



Budeme  naslouchat dlouhému a krásnému vyprávění, jak Pán Ježíš dává slepým světlo víry, zatímco
ti, co mají oči zdravé, se  chovají jako slepí. 
 

CESTY KE SVĚTLU

Nejraději bych se teď s vámi dal do rozhovoru a zeptal se vás, jak jste porozuměli tomu vypravování,
co jsme právě slyšeli. 
Proč je asi Jan napsal? Jistě ne proto, aby nás na pět minut pobavil, ale proto, že se tu jedná nějakým
způsobem o každého z nás. A že na ně tedy máme každý osobně odpovědět. 
Nejlepší odpovědí by nepochybně byla odpověď slepce z vyprávění: „Pane, já ti věřím.“ Jestli jste v
svém srdci dali duto odpověď, pak evangelista u vás dosáhl toho, co dosáhnout chtěl. 
Ale vy se tu se mnou nedáte do debaty, to není v našich chrámech zvykem. A tak jen připojím sám, co
zaujalo v tom vyprávění mne. 
Byla tam vznesena otázka:

Kdo je vinen neštěstím toho člověka - on nebo jeho rodiče?“ 
Zde kladou učedníci otázku po příčině a smyslu utrpení, otázku tak starou, jak staré je myslící lidstvo. 
Učedníci na to mají zřejmě stejně jednoduchý názor, jako farizeové: Každý člověk dostává to, co si
zaslouží - utrpení je tedy trest za hřích. 
Pán Ježíš toto řešení odmítá. On se neptá po příčině utrpení, on se ptá po jeho smyslu: Co se z něj dá
vyzískat k dobru, jak proti němu účinně bojovat. 
Toto je veliká životní moudrost, kterou můžeme i my vytěžit z dnešního evangelia. Poznání, že 
   zlo ve světě se nedá vysvětlit. 
   ale dá se proti němu bojovat. 
Nelamme si proto ani my hlavu zbytečným mudrováním, ptaním proč právě já musím toto trpět, proč
právě mně se toto stalo, proč je na světě tolik zla? Odpověď nenajdeš. 
Lámej si proto raději hlavu otázkou, jak proti zlu bojovat, jak bránit sebe i jiné. 
A pak je tu druhá tajemná záležitost člověka:

Tajemství víry a nevěry, duchovní slepoty. 
Proč jeden uvěří v Boha, druhý neuvěří, jeden chápe, druhý nechápe, jeden je vidoucí, druhý slepý? 
Tělesně slepému Ježíš vrací zrak. Jde tu však o víc, než jen o tělesné vidění - ti farizeové mají oči
dobré. A přesto ne farizeové, ale ten slepý vidí teď Ježíše. Hlouběji, než jen očima: Uvěřil, že je to
Boží prorok - Mesiáš. Slepý se dal přivést ke světlu víry a drží se jí s prostou a přímočarou logikou,
která obrací chytračení nevěřících vniveč. 
Farizeové, ti co mají oči v pořádku, se v tom vyprávění jeví jako nevidoucí, zaslepení. Je to hotová
komedie, co tu provozují, aby se vyvlekli z nutnosti uvěřit v Ježíše. Jednají podle pravidla: Nechceme,
aby to byla pravda, proto to není pravda. Taková je logika nevěry, tenkrát jako dnes. 
Kdeco vytáhnou na pomoc: zesměšňování, osobní urážky, ponižování toho věřícího člověka,
vyhrožování a zastrašování. Když ani to nepomůže, nastoupí teror: „Vyhnali ho ven.“ 
A jak se ti farizeové obrnili svým věděním! Všimli jste si, jak jejich stálý refrén zní: my víme, že..., je
nám známo, že..., je dokázáno, že... Tady lze vidět, jaká choroba jejich duchovní slepotu zaviňuje:
Samolibá pýcha, chorobná vševědoucnost.

Jaký závěr z toho všeho plyne pro nás? 
Učme se znát meze svého vědění, buďme skromní. Mějme na očích nejen co známe, ale i co neznáme.
Svatý Augustin už ve 4. století věděl a říkal, že potoky Boží milosti netekou do kopců lidské pýchy,



ale stékají do údolí lidské pokory. 
Učme se znát míru lidské slepoty od narození, abychom toužili po Ježíšově světle a hledali je. S vírou
v Ježíše, ve světle jeho učení, budeme moci i v dnešním světě dobře lidsky žít a dobře lidsky umřít. 
Povstaňme tedy a probuďme v sobě víru slepce z evangelia apoštolským vyznáním: Věřím v Boha... 
 

KŘTÍT DĚTI ?

Vzpomeňte si na evangelium minulé neděle. Žena Samaritánka u studny prosí o živou vodu - a uvěří v
Krista. Dnes slepý prohlédl nejen očima, ale i srdcem, a uvěřil v Ježíše. A ještě do třetice - příští
neděli: mrtvému člověku Lazarovi se vrací znovu život. 
Po tři postní neděle za sebou se nám hlásá na třech výmluvných událostech, co se s námi děje na křtu: 
Vláha křestní živé vody v nás probouzí život, který nehyne smrtí tělesnou. Křestní milost je světlem, v
němž přes naši lidskou slepotu vidíme Ježíše a trefíme za ním. Při křtu nás Ježíš vyrve smrti, jako
Lazara z hrobu. 
Narození dítěte je příležitostí pro manžele, aby se začali zajímat o otázky, na které dosud neměli čas,
které je dosud nezaujaly. Teď tu je před nimi nová situace: budeme mít dítě. Co z něj vychováme, jak
je povedeme? Dáme je pokřtít? Co mu odpovíme, až se nás začne ptát? 
Jenže na takové věci myslí málokteří manželé, když čekají dítě, - pokud nemají dobré přátele, kteří je
na to upozorní. Najdou-li ve vás, věřící přátele a pomocníky, pak je naděje, že nová životní situace
bude pro ně východiskem nového hlubšího chápání života. Můžete jim povědět, jak vy jste došli víry,
co vám víra dává pro život. Můžete jim půjčit knihu, která vás zaujala, příručku o křesťanské výchově.
Můžete v nich probudit důvěru k nám kněžím, vzít je s sebou, když jdete na faru, a seznámit nás
navzájem, abych je mohl pozvat k rozhovoru a připravit je na novou životní úlohu - úlohu rodičů a
vychovatelů. 
To je požadavek, který vzešel z koncilu: abychom tu nestáli pasivně, ale společně napomáhali k
hlubšímu chápání svátostí. Aby křest nebyl jen formalitou, rodinnou slavností, ale začátkem života
milosti jak pro dítě - křtěnce, tak pro rodiče; příležitostí k navázání kontaktů ve farním společenství;
příležitostí k upevnění mladé rodiny ve víře. 
Kdykoli máte příležitost zúčastnit se udílení svátosti křtu, nenechte si ujít tuto vzácnou chvíli zrodu
nových dětí Božích z pramene křestní vody a z Ducha svatého. 
Obnovme v sobě i dnes radost z toho, že i my - jak to říká básník v křestní písni: „z milosrdenství
Otcova jsme údy těla Kristova, a putujeme s Ním za Božím královstvím.“ 
A odnesme si domů předsevzetí: chceme v sobě křestní znovuzrození denně obnovovat tím, že se
stavíme proti zlu v každé podobě. Chceme pomáhat známým, přátelům, aby správně prožili křest ve
své rodině, aby se jim nový život jejich dítěte stal příležitostí k prohloubení jejich života z víry.

Přímluvy

Pán Ježíš působí ve svých svátostech viditelně mezi námi. Prosme ho:

Za všechny pokřtěné lidi; ať žijí jako křesťané.
Za všechny děti, které se v našem křesťanském společenství rodí; ať jim není odepřena milost
křtu.
Za všechny mladé manžele; aby přijali děti jako dar.
Aby nezapomněli, že to nejsou jen děti jejich, ale že to jsou i děti Boží.
Za Kristovu církev, aby byla učitelkou lásky a pokoje.



Za kněze, aby hlásali evangelium srozumitelně.
Za nás všechny, abychom měli oči otevřené pro nouzi bližního.
Za nemocné, aby své obtíže uměli obětovat za své blízké.

Pane Ježíši, dej nám radostné srdce při postní přípravě na velikonoce. Oživ v nás křestní milost, aby
lidé na nás viděli tvou krásu a dobrotu, - jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 5. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní bohoslužba nás už připravuje na velikonoční prožití smrti Pána Ježíše. Ale nejde tu jen o jeho
smrt - vždyť smrt čeká i na každého z nás. Jde tu o Ježíšovo zmrtvýchvstání. Čeká zmrtvýchvstání
také tebe -mne? 
Přimkněme se k Pánu Ježíši, vítězi nad smrtí. 
Byls poslán ....

Uvedení do čtení 
1. Ez 37,12-14 
Už starozákonní čtení vyjadřuje velikou víru: Bůh nenechá propadnout nicotě, co sám stvořil, co si
vyvolil. 
2. Řím 8,8-11 
Doba svatopostní nám měla pomoci, aby i o nás mohla platit slova svatého Pavla k Římanům. 
3. Jan 11,1-45 
Co říká Pán Ježíš v evangeliu slyšíme na každém pohřbu: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mne věří,
bude žít i  kdyby umřel.“ 
I při mém a tvém pohřbu ta slova zaznějí. Poslouchejme tedy, v jaké situaci je Pán Ježíš řekl.
Zamysleme se nad nimi  tak trochu pohledem od svého hrobu. 
 

VĚŘIT VÍC JEŽÍŠI , NEŽ SOBĚ

V tomto evangeliu vždy naši pozornost zcela upoutá událost vzkříšení Lazara. 
Ale v dnešním evangeliu jsou i jiné důležité věci, a na ty se většinou zapomene. 
Je tam také, jak i chytří lidé někdy zhloupnou, a jak i správná odpověď může být někdy špatná. 
Podívejme se ještě jednou na tu událost. 
Nejprve: Učedníky si Pán Ježíš vybral jistě šikovné. Také Lazarovy sestry nebyly hloupé. A přece,
všimněte si, že vzali na vědomí jen půlku toho, co řekl Pán Ježíš. Slyšeli jen to, co se jim líbilo: „Tato
nemoc není k smrti.“ Na druhou půlku, že skrze ni má být Pán Ježíš oslaven, na tu už nedbali. A tak se
jim stalo, že neporozuměli ničemu. 
Takoví „moc šikovní“ lidé jsou i mezi námi a musíme si dávat pozor, abychom my sami nebyli také
takoví: Ani pořádně nevyslechnou, co kdo říká, a už odpovídají - samozřejmě na něco jiného. Takoví
vědí přesně, jak co bude zítra, i za rok. Myslí, že všechno vědí a všemu rozumí, a tak nerozumí
nakonec ničemu a teprve už ne tomu, co od nich chce Bůh. 
Jaké poučení si z toho máme vzít? - Napřed poslouchej, co říká tvůj bližní. Napřed bedlivě uvažuj, co
chce Bůh, abys neupadl do mylných závěrů. Pak teprve odpovídej, jednej. 



Pojďme dál. Podíváme se, co se přihodilo Martě. Také byla nějak moc chytrá. Začala Pánu Ježíši
vyčítat, že přišel pozdě: Pane, můj bratr nemusel umřít, kdyby ses neopozdil! 
Pán Ježíš jí odpovídá, že její bratr vstane. Ale Marta nečeká na jeho vysvětlení - hned přesně odříká,
co se o tom naučila nazpaměť z „katechizmu“ v chrámové škole: „Vím, že vstane při vzkříšení v
poslední den!“ 
I takových lidí, jako Marta, je dnes mnoho. Na všechno vysypou hned přesnou odpověď, všechno vědí
přesně podle formulek. 
Jenže život podle vůle Boží, to je víc než odříkávat naučené odpovědi, i když jsou sebepřesnější. Život
chce stále znovu o všem přemýšlet. 
Podívejme se také na ty ostatní, kteří Pána Ježíše svým vševědectvím docela rozčílili. Jak šel Pán
Ježíš ke hrobu, židé ho kritizovali: když s ním byl kamarád, nemohl mu pospíšit na pomoc? Jiné
vzkřísil, tohoto nechal umřít - pěkný kamarád! 
Takoví velechytří žijí i mezi námi. Na všechno mají „svůj názor“, a ten je jim svatý. Všemu rozumějí
líp než všichni ostatní. Nebyla by to chyba, kdyby ten jejich názor byl opravdu lepší, kdyby to nebyla
jen ješitnost. 
Kritika, pochybování, to je nezbytné. Je to cesta k objevům, cesta k poznání. Ale k ničemu to nevede u
toho, kdo svůj první nápad považuje už za správnou odpověď. 
Co tedy Pán Ježíš po nás chce? - To co po Martě. Abychom nevěřili ani sobě ani lidem, ale abychom
důvěřovali jemu, že to myslí dobře. Abychom v něj pevně věřili. Pevně věřili! To se lehko řekne, když
se třeba modlíme. Ale mít pevnou důvěru den co den, být kliďas, nebát se, důvěřovat - to už je těžší. 
Pojďme teď s Martou a Marií vstříc Pánu Ježíši: Vyznejme svou víru v něj a prosme, abychom méně
věřili sobě a víc jemu. 
 

PROŽÍVAT PAŠIJE

Vyprávění v Janově evangeliu o smrti a životě Ježíšova přítele Lazara nás má připravit na prožívání
pašijí, - utrpení a smrti a novém životě Ježíšově, jak si o něm budeme rozjímat v pašijovém týdnu. 
A protože ve dnech, kdy se čtou pašije, nebývá mnoho času na důkladnější kázání, povězme si už dnes,
jak prožívat pašije a pašijový týden.

Proč se k tomuto utrpení stále vracíme? 
Po čtyři dny budeme naslouchat pašijím - vyprávění o utrpení a smrti Pána Ježíše, jak je zapsali čtyři
evangelisté. 
Proč máme stále znovu pohlížet do jedné zmučené tváře, která byla před 2000 roky zpolíčkována a
zbita? 
Je přece dnes dost trápení, všude kolem nás, možná hrozivějšího, než bylo relativně krátké trápení
Pána Ježíše. 
Jsou v naší generaci jednotlivci, kteří prožili celá léta ve vězeních za nejhrůznějších podmínek a s
nejrafinovanějším mučením. Nemocný, který umírá na rakovinu dlouhou, měsíce trvající nemocí, že
nemůže ani žít ani zemřít, v ukrutných bolestech od rána do noci, bez vyhlídky na vyléčení, před
sebou jen bolestný konec, kdožví jestli ten nezkusí víc, než protrpěl Pán Ježíš v tom jednom dni. 
Anebo si srovnejme tragédii jednoho člověka jednoho dne o Velkém pátku roku 33 s tragédií celých
národů, bezpočtu lidí a rodin, které jsou vyháněny ze svých domovů po statisících, a nikdo jim není
ochoten dát přístřeší nové. 
Nedivme se, že jsou lidé, kteří říkají, že dnes existují ve světě hroznější utrpení, hroznější umírání,
než bylo umírání Pána Ježíše na Golgotě.



Proč se k němu stále vracíme, proč je dokonce slavíme? 
Ano, je to tak, velikonoční týden je oslava blaženého utrpení Ježíše Krista! Copak lze utrpení slavit? -
Copak se nemá jen olitovávat, oplakávat? 
Toto už naznačuje, že se tu nejedná o kult násilí, mučení, o zálibu v prožívání trápení a bolestí. 
Ježíšovo utrpení a smrt v sobě totiž skrývá tajemství, veliké tajemství, které dává všemu utrpení světa
smysl. Od něj padá záře a světlo i do našich životních trampot. 
Ježíšovo utrpení je utrpení „z lásky“, utrpení „pro nás“. Tak si to říkáme při modlitbě růžence: který
se pro nás krví potil, který pro nás nesl těžký kříž, který byl pro nás ukřižován. 
Proto pohlížíme na toto utrpení vděčně: prolomilo nám, lidem nesvatým a hříšným, cestu do Božího
náručí, cestu domů k věčné Lásce. Tento průlom, pascha, to je podstata velikonočního slavení, ne
trápení samo jako takové. 
Naše velikonoční oslava blaženého utrpení Ježíšova se děje hned dvojím způsobem.

Jednak každý sám, osobně. 
Jdeme s Pánem Ježíšem křížovou cestou, nasloucháme líčení evangelisty při pašijích. Je nám líto Pána
Ježíše. Ptáme se, čím jsem já osobně přispěl k jeho utrpení, co za mne musel napravovat, konat, abych
já uvěřil v opravdovost jeho lásky, abych si ho vděčně zamiloval.

Liturgické slavení pašijí: 
Liturgie pašijového týdne jde hlouběji. Neptá se jen, co se v těch dnech s Pánem Ježíšem dělo, co
vytrpěl, ale ptá se především, 
 - jaký má Golgota smysl, 
 - proč se to všechno stalo, 
 - co znamená Kristovo utrpení a smrt pro nás lidi dnešní doby. 
A odpověď zní: 
 Pán Ježíš nám dal příklad lásky věrné a vytrvalé, 
 příklad pokory a obětavosti. 
 My na to odpovídáme vděčně: „Klaníme se ti, Pane Ježíši, 
 a dobrořečíme ti, protože skrze svůj kříž jsi vykoupil náš svět.“ 
Liturgie nám ukazuje, jak Pán Ježíš nám chtěl podat důkaz, že žije v Otci, proto se svátostně
zviditelnil jako Zmrtvýchvstalý, Žijící. Proto se svátostně zpřítomnil v Eucharistii, Pokrmu lásky,
abychom mohli být s apoštoly spolu s ním, a to nejen teď, zde, v životě tělesném, ale i za smrtí v
náručí Otcově. 
Říká se, že po ovoci se pozná, co je dobré a co nanicovaté. Jaké je ovoce pašijí? 
 ovocem Ježíšovy smrti je náš život, 
 ovocem Ježíšova trápení je naše radost, 
 ovocem Ježíšova osamění na kříži je naše společenství, communio kolem stolu večeřadla. 
To je smysl pašijí. Pojďme za něj poděkovat. 
 

LIDSKÝ BRATR A BOŽÍ SYN

Co jsme právě slyšeli ve čtení evangelia je pro církev tak závažné, že se k tomu znovu vrací ve
zvláštní prefaci dnešní neděle. Za chvíli ji budeme slyšet. Zpívá se tam, že se sluší Boha chválit a
děkovat mu za Pána Ježíše, který 
jako pravý člověk oplakával smrt svého přítele a projevil se tak jako náš lidský bratr, 
jako Syn Boží vzkřísil Lazara z hrobu a nás volá ze smrti k životu.



Lidský bratr 
Vypravování o vzkříšení Lazara nám názorně ukazuje, co chtělo říct už vánoční poselství: Slovo tělem
stalo se, Bůh se stal člověkem. Ježíš je člověk. Člověk jako my. Zná jako my zármutek z rozloučení,
trápí se nad smrtí milého člověka. Nestydí se za slzy, je otřesen. Otřesen smrtí přítele, ale i blížící se
smrtí vlastní, kterou mu tento hrob připomněl: Za pár dní bude mrtev i on. Evangelium říká, že se Pán
Ježíš nad hrobem Lazara zachvěl. (Starý překlad měl méně srozumitelné: „rozhorlil se“). 
Pán Ježíš tedy ví, jak nám je, když prožíváme své těžké chvilky, když pohřbíváme své přátele nebo
své naděje. Ví, jak nám je, cítí s námi. To si máme dnes uvědomit tak hluboce, abychom si na to
vzpomněli ve chvíli zlé a úzkostné: Když se v takové chvíli pokoušíme modlit, voláme k někomu, kdo
ví, jak nám je. Voláme k lidskému bratru, který také prožil co my, a víc.

Posel Boží všemoci 
Tedy Ježíš, jako soucitný přítel. To je krásné povědomí, ale samo by nám to pomohlo jen trochu,
vlastně moc málo. Jenže Ježíš je víc: Je i Boží Syn a dokáže víc, než stát v kruhu přátel kolem hrobu v
soucitné účasti. Boží Syn vysvobozuje z té smrti, ze zármutku, ztrátu obrací v radost.. 
Vyprávění evangelia není jen popisem nějaké dávné ojedinělé události, záznamem kázání první
církve. Je to víc. Je to znamení pro nás: Smrt věřícího není koncem všeho, ale průlomem k novému
bytí s Kristem v Otci. 
To je znamení nesmírně odvážné, to je smělé tvrzení. Ale tak to Pán Ježíš dnes říká každému, kdo
chce slyšet: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mne uvěří, bude žít, i když už zemřel.“ 
Kdo z nás toto slovo Boží uslyší a přijme, uvěří mu, na toho padne už dnes kus velikonočního jasu:
„Nemusím se báti zlého, neboť ty se mnou jsi“ - tak to dopředu pochopil a vyjádřil žalmista. To se
stane refrénem i našich písní, odpovědí i našeho srdce. Odpovědí na všechny trampoty, co nám dnešek
hodí pod nohy, co nám zítřek uchystá. 
„Nemusím se báti...“ Nemuset se v životě bát, to je veliká věc. Právě tenhle dar nám Pán Ježíš chce
dát, za něj se tak dojemně modlí nad hrobem Lazarovým: „Otče, já vím, že mne vždy slyšíš. Ale pro ty
zde tě prosím, aby i oni poznali, žes mne vpravdě poslal.“ 
Pojďme se nyní vyznáním své víry přihlásit mezi ty, za které se Pán Ježíš nemodlil nadarmo.

Přímluvy

Boží Duch i dnes oživuje. Proto prosme s důvěrou:

Bože, přiveď mocné našeho světa k pochopení, že jejich úkolem není zabíjet a ničit, ale chránit
život.
Nám dej výmluvnost, abychom uměli o své víře hovořit tam, kde lidé upřímně víru hledají.
Ať umíme o své víře mlčet tam, kde ji nechápou a chtějí nás jen zesměšnit a ponížit.
Ať se dobře připravíme k duchovnímu slavení velikonoc.
Studentům, kteří se připravují na zkoušky, dej světlo poznání.
Požehnej naší zemi, ať vydá dobrou úrodu.
Naši zemřelí, kteří uvěřili v tvého Syna, ať s ním dojdou slávy zmrtvýchvstání.

Pane Ježíši, ty nám nabízíš víc, než jsi dal Lazarovi: život, který nekončí navěky, vždyť tvá je všechna
moc, tvé jsou všechny časy na věky věků.



KVĚTNÁ NEDĚLE

Uvedení do bohoslužby 
Dnes doprovázíme Pána do Jeruzaléma, máváme mu vstříc ratolestmi, prohlašujeme ho za našeho
Krále: Mt 21,1-11.

Uvedení do čtení 
1. Iz 50,4-7 
V Izaiášově písni o poslušném služebníku Božím vidíme právem zobrazení životní služby Ježíše
Krista. 
2. Flp 2,6-11 
Jak bychom si naprogramovali svůj život, kdyby nám k tomu někdo dal možnost? Pán Ježíš tu
možnost měl. A  poslouchejme, jak jí použil. 
3. Mt 26,14-66 
 Nyní se posadíme a budeme naslouchat pašijím, evangeliu o umučení Páně. Jak hluboký je protiklad
mezi  slavnostním průvodem při vjezdu Krista jako Krále do Jeruzaléma - a mezi druhým průvodem -
na Golgotu - průvodem  křížové cesty. Máme si tu uvědomit základní zákony záchrany člověka: Světu
nepomohou parádní průvody, proslovy a  oslavy, ale obětavá služba člověku - obětování se za druhé. I
v našich rukou je možnost spolupráce na díle vykoupení,  na záchraně světa. My bychom si raději s
Ježíšem hned kralovali - ale cesta k triumfu je cesta křížová. Pojďme jej  tedy na jeho křížové cestě
následovat. 
 

DOSLOV PO PAŠIJÍCH

Kdo za to může? Kdo je vinen? Kdo zavinil kříž? Kdo může za Kalvárii? Za to, že je Ježíš odmítán,
posmíván, neuznáván? Pilát? Ale ten přece říkal: Nevinen jsem smrtí tohoto spravedlivého! Židé? Ti
se odvolávali na Zákon: My zákon máme a podle Zákona má umřít! 
Jidáš? Ten si možná myslel: Donutím ho tak, aby se projevil jako Boží Syn. On váhá. Donutím ho, aby
ukázal, kdo je. A já na tom ještě vydělám! 
Kolik bychom to našli omluv a ospravedlnění! Kolik z nich se odráží v našich myšlenkách nebo
způsobech našeho jednání! 
Ještě že Velký pátek nechce, abychom hledali viníka. Vini jsme totiž všichni, nejen ti lidé minulosti,
ale i my, lidé dneška! 
My jsme tu proto, abychom vděčně poděkovali tomu, který vzal na sebe, co my jsme měli nést.
Abychom záležitost jeho srdce učinili věcí svých vlastních srdcí. 
Pán Ježíš nemyslel na sebe; myslel na svou matku, na svého učedníka a v nich na celou církev, i na
nás. Myslel na lotra, který umíral vedle něho a kterému v jeho beznaději dal nepochopitelnou jistotu.
Myslel na ty, kdo ho přivedli na kříž. I dnes chce Ježíš skrze nás myslit na mnohé, na naše současníky,
na náš svět. 
Pojďme tedy prosit za náš současný svět, za bloudící bratry.

ZELENÝ ČTVRTEK

Uvedení do bohoslužby 



Dnes je Zelený čtvrtek a církev nás zve do večerního Jeruzaléma. Nejprve s Pánem Ježíšem do
večeřadla, potom do Getsemanské zahrady. 
Otevřme svá srdce, aby nám tato chvíle mluvila o veliké lásce Ježíšově, se kterou nám před svou smrtí
dává svůj dar na památku - Eucharistii - a ustanovuje, aby kněžské ruce nám tento dar pro všechny
časy připravovaly. 
Náš chrám je dnes Večeřadlem. Zde je stůl: kolem něho my, učedníci, s Ježíšem a apoštoly. Zde je
chléb a víno. 
„S velikou toužebností jsem si přál jísti tohoto Beránka s vámi, prve, než bych trpěl“, ta slova říká
dnes Pán také nám: „Vezměte a jezte, toto jest Tělo mé“ - tak zve dnes Pán mne a tebe. 
Než přijmeme pozvání Pána Ježíše k posvátné večeři, k Hodům lásky, sluší se, abychom si v duchu
této lásky navzájem odpustili. Vyznejme před Bohem i před lidmi své hříchy a litujme jich s pokorou:
Vyznávám se...

Uvedení do čtení 
1. Ex 12,1-8.11-14 
Pro izraelity tvořila rodinná večeře a pojídání beránka hlavní část oslavy vysvobození z Egypta. V této
chvíli se stává  Pán Ježíš také Beránkem, obětovaným za vysvobození světa. I k nám přichází Pán
Ježíš jako Beránek - Záchrance. 
2. 1 Kor 11,23-26 
Svatý Pavel nám zvěstuje tajemství Beránka Božího, učí nás, jak slavit večeři Páně. 
3. Jan 13,1-15 
V evangeliu nám Pán Ježíš názorně ukazuje, co patří nezbytně ke křesťanské zbožnosti: nespočívá jen
v nábožných  modlitbách, ale především v ochotě sloužit druhým. 
 

ABYCHOM BYLI OTEVŘENÍ PRO DRUHÉ

„Chápete, co jsem vám dnes učinil?“ - ptá se nás v evangeliu Pán Ježíš. „Já jsem vám umýval nohy, já
jsem vám přišel sloužit v lásce, dělejte to také tak. Zanechávám vám svou lásku v eucharistii.
Přijímejte ji, a neste ji dál.“ 
Máme Ježíšovu lásku přenášet dál, na své bližní, - to je odkaz Pána Ježíše. 
Nám často dobrá vůle pochybí, ale většinou pořádně nevidíme, jak a v čem bychom mohli bližním
sloužit. Žebráci už ode dveří ke dveřím nechodí. Slepí stařečkové nestojí stále na rozích našich cest,
abychom je mohli převádět přes silnici, jak se o tom psávalo v čítankách, a tak náš plán dobrých
skutků zůstává často nenaplněn. 
Člověk se musí učit vidět možnosti, jak se přiblížit k druhému, člověk musí hledat, jak být k pomoci
bez dotěrnosti, jak posloužit. 
Pokusme se představit si jak se k bližním přátelsky přiblížit: 
Začátek lásky je, být k druhému pozorný: Brát lidi kolem sebe vážně. Ptát se, co jim prospívá, co jim
udělá radost. 
Být přátelský: blížit se k druhému vlídně - s úsměvem. 
Být otevřený. Přečasto jsme uzavření jako škeble. Uzavření do svých osobních starostí, zájmů. Je
třeba se otevřít pro druhého, zajímat se o něj, jaké starosti má on? 
Mít pochopení pro druhého. Neposuzovat ho podle svých názorů a měřítek, ale podle jeho měřítek.
Vidět ho z jeho zorného úhlu. Hledat jeho dobré stránky. 
Být ohleduplný. Mít ohled na situaci druhého. 
Přát druhému dobro. Opanovat svou závist, nepřejícnost, přát mu, aby se měl dobře. 



Uznávat druhého jako důležitou osobnost. Zbavit se konkurenčního postoje.

Když jsme takto zbystřili svůj pohled na druhého, může dojít ke sloužení: 
Můžeme druhého oslovit. Naslouchat mu. Mít pro něj čas. 
Mluvit s ním - místo o něm za jeho zády. 
Dohodnout se s druhým, ne se s ním znepřátelit. 
Učit se spolu žít, místo žít vedle sebe. Snášet se, uznat a ocenit, co je na druhém dobrého. Chtít raději
pochválit, než kritizovat. 
Toto vše se nám určitě podaří, když se o to budeme usilovně a vážně pokoušet. Hůř nám to půjde tam,
kde je třeba někomu odpustit; kde je třeba uvěřit chybujícímu, že se může změnit k dobrému, kde je
na místě cítit s bližním, místo abychom se od něj odvrátili. 
Snažme se uplatňovat svou lásku mezi svými nejbližšími. Tam se nám to vrátí - za lásku bude nám od
nich oplaceno láskou. Ale cvičme se v laskavosti i k těm, od nichž nic dobrého nemáme k čekání. To
je pak už ta zcela nezištná láska Kristova.

Přímluvy

Pán Ježíš chce, abychom si navzájem v lásce sloužili. Prosme ho o pomoc, abychom to dokázali.

Dej, ať se lidé na celém světě od tebe naučí, že sloužit v lásce je víc, než panovat.
Dej všem lidem touhu po svornosti a po pokojném soužití.
Přiveď k sobě křesťany, kteří ani dnes nenajdou cestu k tvé Hostině lásky - k svatému přijímání.
Dej nám všem, kdo se tvého stolu zúčastníme, vzájemnou úctu a porozumění.

Bože, náš Otče, v těchto dnech budeme mít před očima životní oběť tvého Syna Ježíše. Kéž se od něj
učíme, jak sloužit bližním v lásce, jak vnášet pokoj tam, kde žijeme, skrze Krista, našeho Pána.
  

GETSEMANSKÁ ADORACE NA ZELENÝ ČTVRTEK

Po modlitbě po svatém přijímání jdeme do „Getsemanské zahrady“ (k bočnímu oltáři). Světla
zhasnou. 
Cestou zpíváme č. 702 Ať Srdci Ježíšovu, jedna sloka.

I. DÍK: Pán se připravuje pro nás trpět 
„Potom vyšel Ježíš a odebral se na horu Olivetskou. Jeho učedníci šli za ním“ - říká stručně
evangelista Lukáš. 
Jsme teď s Pánem Ježíšem v Getsemanské zahradě. Kolem šumí staleté olivy. Pán Ježíš se rozhlíží.
Pod ním leží v měsíčním světle Jeruzalém. Za branami leží Betlém, daleko za obzorem spí Nazaret.
Nic neruší ticho noci. Nikdo mu už nekřičí v ústrety pozdrav, nikdo se nedožaduje jeho pomoci. V
měsíčním světle zapadly tváře přátel. Dnes naposled viděl Ježíš zapadat slunce. Ještě teď smí udělat
volně krok, pohyb rukou, ale zítra v tuto hodinu už nebude mezi živými, přestože je mlád 33 let. Je
divotvůrcem, ale dnes v noci bude spoután, zítra popraven - jakoby žádné moci neměl. Je hlasatelem
pravdy, ale ode dneška mu bude údělem slyšet samou lež. Před ním je tma. Zrada přítele, pouta, rány,
nenávist a smrt. Spasitelovo srdce se rozbušilo. Cítí, jak se taví v mdlobě a nejistotě: mohl se ještě
vrátit zpět, prchnout mezi své příznivce do galilejských hor, kde by byl bezpečný. Ale neutíká. Jde
hlouběji do zahrady na místo, kde napůl zemřel úzkostí a kde poprvé proleje svou krev. Kde pocítí, jak
chutná polibek zrady, jak hrozné je zůstat osamělý. 



Můj statečný Pane! Děkujeme ti, žes pro nás zapomněl na sebe. Vždyť to známe dobře, jak se chvěje
tělo, jak se rozpouští v mdlobě srdce, stojíme-li před neodvratným utrpením - i když je to jen těžká
operace. 
Tys odhodlaně přijal všechno naše trápení na sebe. Nauč nás odhodlaně přijímat nemoci, zklamání,
neštěstí a křivdy. Nauč nás statečně, bez kličkování nést kříž denních starostí. 
Chvíle tichého rozjímání, pak 2. sloka písně.

II. SMÍR: Pán zakouší smrtelná muka 
„Otče můj, je-li možno, ať odejde tento kalich ode mne“. 
Nejprve prožívá muka jeho tělo. Vidí v duchu každý zlý pohled, úšklebek úst, slyší svištění biče,
temné rány kladiv, cítí rány pěstí, hmatá drsné dřevo kříže, předvídá, jak bude zápasit o dech, jak se
bude dusit, zmítat v křečích, až tělo v naprosté bezmoci strne ve smrtící poloze. „Otče, je-li možno!
Odejmi to!“ A co prožívá tvá duše, která neznala hřích? Nyní má na sebe vzít všechen lidský hřích,
aby všichni darebáci, vrazi, tyrani, vyznavači peněz, moci a rozkoše, všichni zločinci se mohli kajícně
napravit. Pane můj, rozhoduješ se vzít na sebe toto břímě. Ty sám. Kdyby tu alespoň byl někdo, kdo
by byl při tobě! Copak tu nejsou tvoji učedníci? Jsou, ale všichni spí. - „Ani jednu hodinu jste nemohli
bdít se mnou?“ 
Vím, Pane, komu platí tato tvá výčitka. Nám všem, kteří jsme tvými učedníky a kteří spíme, duchovně
spíme. 
 V tuto chvíli tě chceme odprosit. 
za tisíce katolíků, kteří na křtu slíbili odříci se hříchů a později zašlapali tvé zásady do bláta. 
Chceme tě odprosit 
 za ty, jejichž tvář se potáhla ledovým chladem lhostejnosti k tvé lásce. 
Chceme tě odprosit 
 za ty, kteří slíbili na křtu věrnost tvé víře a nyní se za ni stydí. 
Chceme tě odprosit 
 za rodiče, kteří zapomněli, že pečovat o děti znamená víc, než krmit jejich bříška, že  znamená
pečovat o jejich duše. 
Chceme tě odprosit 
 za mladé chlapce a dívky, kteří bloudí životem jako vraky, s vyloupenou, zabitou duší. 
Odprošujeme tě za celý náš rozervaný, ubohý svět: za naše válkami 
 zpustošené století, za zločiny vládců i hříchy občanů. 
Chceme tě odprosit 
 i za vlastní hříchy a nesplněná předsevzetí, kterými jsme ti tuto temnou hodinu učinili ještě temnější. 
Pane, probuď nás! Otevři nám oči, abychom pomáhali i druhým probudit se ze spánku tuposti,
lhostejnosti a hříchu. 
Chvíle ticha. 3 x Svatý Bože, svatý silný -č. 315 nebo 3. sloku 702

III. PROSBY: Pán se podřizuje nebeskému Otci 
„Otče můj, nemůže-li mne tento kalich minouti a já jej musím vypít, staň se vůle tvá!.“ 
Chvěješ se, Pane. Příšerné pokušení stojí před tvým zrakem. Ty že chceš být Vykupitelem lidí?
Podívej se na ty lidi! Copak oni o tvé vykoupení stojí? Opiem nazvou tvé učení, k smíchu jim bude tvé
úsilí pomoci jim. Řeknou, že si stačí sami. Prohlásí, žes vůbec neexistoval. Za ně chceš zemřít, utratit
svůj mladý život zbytečně? 
Po čele stéká zvolna krev. Krůpěj po krůpěji. A z tvých úst vycházejí slova, kterými vítězíš nad
pokušením: „Otče, staň se vůle tvá.“ 
Je dobojováno. Tato slova zajišťují naše vykoupení. 



Na zemi ležíš vysílen a my se k tobě blížíme, abychom tě políbili. 
V tvém životě víme o třech polibcích. Za několik chvil přistoupí k tobě Jidáš, aby tě polibkem zradil.
Maří Magdalena políbila tvé nohy. To byl polibek lítosti. Třetí polibek, kdo by o něm pochyboval, je
polibek tvé matky, když tě sňali z kříže. To je polibek lásky. Kterým polibkem tě políbíme my?
Polibkem zrádce? Ne, tak jsme neklesli. Polibkem lásky? To také ne. Jak tě tedy políbíme? Polibkem
Magdaleny, která lituje a prosí. 
Pane Ježíši, pohleď, jsme u tebe, my, tví lidští bratří. Co tě děsilo až do krvavého potu, byl náš hřích,
náš nevděk. Prosíme tě, až zase v budoucnu budeme klesat pokušením, utrpením, únavou v denních
úkolech, pomoz, aby i naše rty dovedly zašeptat: Ne jak já chci, ale jak ty. Nauč nás důvěřovat, že i
kdyby se nám vše hroutilo pod rukuma, byť bychom z trápení nevycházeli, že náš život bude mít přece
jednou dobrý konec a že můžeme všechnu starost přenechat Otci, jenž stojí u kormidla našeho života.
Jakos podřídil svou vůli Otci v zahradě Getsemanské, podřiď i naši vůli Otci v slzavé zahradě této
země. 
Amen. 
Chvíle ticha. Nakonec píseň. 
(Podle Josefa Bradáče)

VELKÝ PÁTEK

Dnes je náš chrám Golgotou. Před naším duchovním zrakem je kříž, znamení naší viny, znamení
našeho osvobození. Kolem tohoto kříže se dnes shromažďujeme, před ním v duchu padáme na tvář.

Uvedení do pašijí 
Pašije, evangelium o umučení Páně to není jen líčení, co udělali lidé Pánu Ježíši kdysi dávno. Je to i o
tom, jak se chováš k Pánu Ježíši ty, já, dnešní lidstvo. 
Kdo se poznáš v Petrovi, který se k Pánu Ježíši okázale hlásil, když byl populární, módní, ale dnes se
zapřísahá, že není jeho učedník? 
Kdo se poznáš v Pilátovi, který si myje alibisticky ruce, chce zůstat neutrální? 
Kdo patříš do komparsu miliónových zástupů, kterým je vše jedno a jdou, kam vítr fouká? 
Pak jsou tu ještě kati, kteří si neopomenou také plivnout a kopnout, když je do koho. 
Kdo z nás se najde v Jidášovi, ve Veronice, kdo v Šimonovi Cyrenském, kdo v Janovi, kdo má místo
po boku bolestné matky Marie? 
Velké drama světa se hraje - a bude se hrát - až do konce věků. Moje úloha v něm může být jen jedna. 
Která to je? 
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BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ

Uvedení do bohoslužby 
Začíná Veliká Noc. Je to noc Kristova vzkříšení. Je to noc našeho vykoupení. Je to noc našeho
omilostnění. Vpravdě blažená, veliká noc! 
Vzkříšení nám církev připodobňuje obrazem světla: světíme oheň, velikonoční svíci, zpíváme
chvalozpěv na Světlo Kristovo. 
Naše vykoupení nám církev zpřítomňuje obrazem křestní vody, kterou dnes žehnáme. 
Naše omilostnění se naplňuje ve svatém přijímání. Proto i dnešní liturgie vrcholí v hostině Beránkově,
ke které jsme všichni pozváni. 
Na celém světě jsou křesťané pospolu, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo Vzkříšení. 
Připojme se k nim s vírou, že Ježíšovo vzkříšení je také naše vzkříšení.

Uvedení do čtení 
Slyšeli jsme chvalozpěv na Zmrtvýchvstalého Pána. Teď se posaďme a zaposlouchejme, co vše Bůh
od nejstarších dob pro svůj vyvolený lid vykonal. 
 

KDYBY VELIKONOCE KONČILY VELKÝM PÁTKEM

Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a spěšným
pohřbem? 
To by pak nebylo nic z toho, co tvoří dějiny křesťanství za 2000 let. Nebylo by ani církve Kristovy.
Nečetli bychom si v evangeliích. Neslavili bychom Eucharistii. Ježíšův hrob by byl dávno
zapomenutý. Ježíšovo jméno by bylo hvězdičkou dávných věků lidstva, jako jméno Platóna nebo
Ovidia, a znal by je jen málokdo. 
Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není zde, byl vzkříšen!“ 
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Kdyby tato věta evangelia nebyla pravdivá, byli bychom my křesťané ubožáci, kteří se honí za
nějakým neexistujícím fantómem. Ba celé lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, že moc zla smí mít
konečné slovo nad dobrem. Že pravda nakonec prohrává. Že mocní světa se mohou beztrestně radovat
z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých poddaných. 
Avšak život Kristův Velkým pátkem nekončí. Je noc vzkříšení, je záře prázdného hrobu: 
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ 
Kristus už vstal z mrtvých - jako první ze zesnulých! 
Kristus už sedí po pravici Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé! 
Svědkové, kterým se Pán ukázal, už dosvědčují: „My jsme Pána už viděli! Naše srdce zase zahořelo,
když nám vysvětloval smysl Písma. Ježíš vstal z mrtvých! 
Proto i my dnes právem radostně zpíváme: „Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz!“ Zpíváme si
radostně, přestože náš život je ještě uprostřed temnot lidí, kteří nepřijali světlo Ježíšova evangelia.
Přestože jdeme životem ve stínu smrti, která nás ohrožuje. 
Přesto právem slavíme Ježíše Živého, vycházející Slunce naděje. Proto dnes budeme s pravou radostí
a porozuměním volat po proměňování slova: 
„Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme 
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!“

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Vítězný život Vzkříšeného Pána Ježíše buď s vámi se všemi! 
„Bratří, odpusťme si navzájem, obejměme se, vždyť jsou dnes velikonoce, tak veliký, tak radostný,
tak nový svátek!“ 
Tak k nám dnes volá starobylá církevní liturgie. Přivítejme tedy dnes mezi sebou Vítěze, Pána Ježíše,
a volejme mu radostně vstříc: 
• Tys zvítězil nad úklady zlých lidí, Pane! Smiluj se nad námi! 
• Tys zlomil nadvládu smrti, Kriste! Smiluj se nad námi! 
• Tys otevřel cestu ke svobodě a k životu, Pane! Smiluj se nad námi! 
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a uveď nás do svého života.

Uvedení do čtení 
1. Sk 10,34a.37-43 
Teď k nám bude mluvit muž, který vzkříšeného Pána viděl na vlastní oči - svatý Petr. Ve Skutcích se
nám zachovala tři jeho kázání. Poslouchejte, s jakou jistotou mluví. 
2. Kol 3,1-4 
Protože Kristus žije novým životem, volá svatý Pavel k novému životu i nás. 
3. Jan 20,1-9 
Z vyprávění Janova evangelia vyznívá, jak učedníci zmrtvýchvstání svého Mistra nečekali, jak jím
byli šokováni. 
 

PŘEŽÍT SVOU SMRT

 „Stále jen chci si zpívat, 



 stále jen chci si zpívat, že Pán zde mezi námi je. 
Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde: 
Pán Ježíš povstal z mrtvých - my s ním žít budeme.“ 
Oblíbená píseň naší mládeže vyjadřuje ústřední myšlenku celých velikonoc: Pán Ježíš vstal z mrtvých,
je živ, je s námi a my s ním budeme žít na věky. 
Velikonoce, to je otevření veliké naděje pro lidstvo. Je to otevření naděje, že člověk přežije svou
hříšnost, - že přežijeme svou smrt. 
„Přežil svou smrt!“ - To byl jednou senzační titulek v novinách. Psalo se tam, jak člověk - klinicky už
mrtvý - byl vrácen životu dýcháním z úst do úst, masáží srdce. Také v evangeliu se píše o Lazarovi,
příteli Pána Ježíše, že přežil svou smrt. 
Myslí se to takhle i o Pánu Ježíši, když se mluví o jeho vzkříšení z mrtvých? Myslí se to tak i o našem
životě s Ježíšem za tělesnou smrtí? 
Ne! Zde se jedná o něco jiného. Ten člověk, co přežil svou smrt po masáži srdce, ten za čas zase
zemřel, a docela a konečně. Lazar z evangelia také za čas umřel znovu a konečně. 
Ale vzkříšený Ježíš žije už stále a stále bude žít. Už mu nepřibývají vrásky, netvoří se mu žlučové
kameny. Žije jinak. Nad časem, nad zákony všeho živého. Žije definitivně, trvá jako Bytí, trvá jako
Energie, trvá jako základ Života. 
Vím, že všechna tahle slova moc nevysvětlují. I když mi sebepozorněji nasloucháte, s těmihle
představami si věčnost nevysvětlíme. Ježíšovo bytí je mimo naši zkušenost, mimo dosah našich
představ. Proto jsme v nebezpečí zkratkového úsudku: Co si nedovedu představit, to je nesmysl, to
není, to neexistuje. Mnozí takhle přišli o víru. 
My však máme právě o velikonocích příležitost naučit se důvěřovat. Naučit se věřit Tomu, který je
dál, než dohlédnou naše dalekohledy; blíž než dohlédnou naše drobnohledy; který je mimo dosah
našich rozumových zkušeností. O velikonocích máme příležitost navzdory všemu nepochopitelnému
uvěřit slovům písně, že 
   „i my, vyjdouce ze hrobu. 
   mít budem jeho podobu.“ 
Je taková víra proti zdravému rozumu? Je nerozumná? Dřív, dokud si lidé představovali svět
primitivně, materialisticky, si to tak někteří mysleli. Ale teď už víme, že víra v Boha - Věčné jsoucno
- Věčné bytí, že tato víra proti zdravému rozumu není. 
My si dnes už uvědomujeme, že vše kolem nás je rozdělené na různé stupně bytí - a ty stupně bytí jsou
od sebe nepředstavitelně vzdálené. 
Dovede si na příklad atom představit sama sebe jako součást drahokamu, jako součást tatranských
štítů? 
Dovede si kámen představit, že existuje něco jako tahle květina? 
Dovede si tahle květina představit, že tu na ni kouká myslící bytost, člověk - já? 
Stejně tak nesnadno si dokáže člověk představit sebe jako součást Jsoucna, Universa - Boha. 
Vidíte tu cestu? Atomy se skládají na organizovanou hmotu. Hmota se skládá do vyšších forem bytí,
rostlin a živočichů. Od zvířete jde organizace hmoty k člověku. Od člověka jednotlivce jde organizace
hmoty ke společenství lidí v lásce. A tato láska je tak vysoká, tak dokonalá Energie, že neumírá s
hmotou těla, že se vrací a sjednocuje se svým Zdrojem, o kterém prakticky nic nevíme, ale kterému
jsme dali jméno Bůh. 
Podařilo se mi tímhle mluvením předat vám víru ve věčný život - dokázat vám, že existuje
dokonalejší forma bytí, než živočišná, než tělesná? To jsem se ani nechtěl pokusit, vím že to nejde. 
Tohle my nemůžeme pochopit, ale tohle my můžeme uvěřit, tj. přijmout víru jako danou skutečnost. 
Je možné uvěřit v Krista kosmického! 
Je možno uvěřit v Krista věčně žijícího! 



Jeden atomový vědec napsal, že lásku chápe jako energii silového pole v nadmaterielní formě jsoucna.
- Proč ne? 
Jiný atomový vědec, ruský profesor Dubinin, řekl, že došel o vzniku života na zemi k přesvědčení: 
„že základní stavební látky živých organismů samy od sebe oživnout nemohly. Že tu bylo ještě
potřeba nějakého impulzu.“ A tento impulz byl - dobře poslouchejte - jen jediný a jen jednou. Tak to
říká pan profesor. - Proč ne? Já, vy, my křesťané tenhle ojedinělý impuls dávno známe, z bible, - tam
se tomu říká stvoření. Je to přesně totéž, co objevil pan profesor Dubinin. 
Já nejsem vědec - a většina z vás také nejste vědci a tak si můžeme jen klidně říct: vida, naše
starodávná víra v Boha Stvořitele už je tedy vědou objevena, rehabilitována. Fyzikové říkají Velký
třesk, biologové Impuls života. Proč ne? 
My, co jsme si víru zachovali i když nebyla módní, můžeme si dnes s radostí opakovat, že slavit po
křesťansku velikonoce znamená: 
Uvěřit, že můj život má smysl, dobrý cíl. 
Uvěřit, že můj život bude pokračovat ve vyšší formě, ve vyšším společenství. 
Uvěřit, že už teď s tímto věčným životem, - s vyšším společenstvím, navazují spojení, kdykoliv
smýšlím a jednám podle zásad lásky. Protože láska je Gravitační Síla Absolutního Bytí, jak říkal pan
profesor. Nebo jak to říkáme my, křesťané, láska je ovzduší nebe. 
Přeji vám všem velikonoční radost z hlubšího uvěření v Ježíše Krista. 
Přeji vám všem velikonoční radost z hlubšího zakořenění v Ježíšovu Duchu lásky. 
Přeji vám všem jásavou velikonoční radost: 
„Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde: 
Pán Ježíš povstal z mrtvých - my s ním žít budeme!“ 
 

ZKOUŠKA VÍRY

Slavíme dnes největší svátek církevního roku. První křesťanský svátek vůbec. Liturgie nás vybízí:
„Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ 
A o čem nám vypravuje evangelium? - Jen o prázdném hrobě! Anděl sice ženy ujišťuje, že Ježíš vstal
z mrtvých, - ale jako důkaz ukazuje jen prázdné místo, kam ho položili. 
Ano. Je to pravda. Náš největší svátek je svátkem víry. Nemáme před sebou Zmrtvýchvstalého, nýbrž
jen prázdný hrob a svědectví těch, kteří jej viděli. 
A tak je to v pořádku. Neboť naše náboženství je náboženství víry. Krista jsme neviděli, ale věříme, že
žije. 
Jen naše náboženství je věcí víry? Ne, i věda a technika a celý náš život je vlastně věcí víry. 
Kdo z nás viděl atom? Nikdo. My jen věříme, že je. Věříme to těm, kteří nám říkají, že je. Kdo z nás
by poznal atom, i kdyby ho uviděl v nějakém obřím mikroskopu? Nikdo. Zas by to jen musel věřit.
Kdo z nás viděl let do vesmíru? Řeknete snad, já - ale budete myslet obrazovku svého televizoru. To
věříme lidem a přístrojům, věříme rozumně, ale jen věříme. Sami jsme u toho nebyli. 
Tak je většina našeho života založena na víře. Až na těch pár věcí a událostí, které nás bezprostředně
obklopují. Ale to je jen nepatrný kousek jsoucna. My však žijeme s celým dnešním světem - a to
všechno je víra, neboť všude jsme nebyli, ale dáváme se informovat tiskem, rádiem, televizí. A těm
informacím věříme. 
A tak i dnešní liturgie nám dnes otevírá jakýsi televizor a ukazuje nám, co se stalo v neděli po
ukřižování Páně. Přišly ženy k hrobu - aby aspoň ještě něco udělaly pro Ježíše a hrob nacházejí
prázdný. A jakýsi tajemný mladík jim říká, že Ježíš vstal. My víme, jak to pokračovalo. Ženy běžely k
apoštolům a Petr a Jan se šli přesvědčit. Petr pak uviděl Ježíše, uviděla ho i Maří Magdaléna, pak



všichni apoštolové. 
A Církev nám k tomu dává i komentář. 
Co nám ten komentář říká? 
Ježíš Kristus se stal člověkem jako my, jedním z nás. Proto i jej potkalo nepochopení, zášť a nenávist,
které jej nakonec přibily na kříž a přivedly do hrobu. 
Ale Kristův hrob je prázdný. Kristus vstal - a tím zvítězil nad veškerou nenávistí, nad smrtí. 
Proto kdo v Něj věří, má jistotu, že jeho potíže a nesnáze, ba ani jeho smrt a hrob nebudou tím
posledním v jeho životě, nebudou triumfovat. Triumfovat bude láska, radost, život. 
Jeden anglický učenec, který psal o životě a smrti Kristově, si zajel do Palestiny, aby všechna místa
Ježíšova života viděl na vlastní oči. Byl v Jeruzalémě právě o velikonocích. Všechna posvátná místa
byla přístupna poutníkům, ovšem bylo jich mnoho a času málo, tak se hodně spěchalo. V chrámu
Božího hrobu, tedy v chrámě postaveném nad Kristovým hrobem, byl nával největší. Zvláště proto, že
do vlastního Kristova hrobu se vešlo jen několik lidí. Před naším učencem byl nějaký slepý starý
sedlák z Makedonie. Oděn byl uboze a podle nohou soudil učenec, že asi většinu cesty do Jeruzaléma
šel pěšky. U kamene v Kristově hrobě se vrhl na kolena a začal kámen píď vedle pídě ohmatávat. Ruce
se mu přitom třásly a z očí mu kanuly slzy. Průvodci pobízeli ke spěchu, ale sedlák nebyl od
prázdného Kristova hrobu k odtržení. Proč? Protože tady na tom prázdném kameni ohmatával a
vychutnával důkaz, že jeho slepota zase pomine, že jeho chudý, tvrdý a bolestný život se jednou
rozvije v ještě větší štěstí, než si jeho utýrané srdce dovede přát a vysnít. 
Něco podobného můžeme dnes v liturgii prožít i my. Můžeme se dotknout Živého Pána,
eucharistického Hosta. 
 

ZÁRODEK NOVÉ SKUTEČN0STI

„Smál jsem se v kostele“ - musí na sebe někdy žalovat příliš živé děti, které nedokáží zůstat po celou
mši pozorní. Dnes ale máme všichni právo smát se v kostele. Smát se z hloubi veliké radosti nad tím,
co nám dnešní velikonoční neděle hlásá: 
  „Jsme znovuzrozeni! 
  Jsme vykoupeni! 
  Dostali jsme nový život v Kristu!“ 
Co znamenají všechna tato veliká a sváteční slova, která k nám mluví, ba která přímo křičí z
velikonoční liturgie? Pokusme si udělat obraznou představu, co se to vlastně dělo mezi nebem a zemí
po Ježíšově smrti: 
Zatímco na opuštěné Golgotě několik mužů sundávalo Ježíšovo mrtvé tělo z kříže, 
zatímco několik žen nahonem obstarávalo masti k pomazání Ježíšova těla, 
zatímco Ježíšovi vyznavači a učedníci se skryli ze strachu, aby nebyli také zatčeni a popraveni, 
zatímco židovští předáci si ulehčeně oddechli, že mají případ Ježíšův z krku, 
zatímco židovský národ pustil Ježíše z mysli a chystal se na svátky, 
zatímco se tyto celkem nedůležité věci dály na zemi, začaly se dít v jádru všeho stvoření, v nitru
Stvořitele, věci veliké: plánování nového Stvoření, Druhého tvůrčího činu Božího. 
Východiskem k němu byla smrt Ježíšova. Ježíše, tuto podanou ruku Boží, odmítl národ vyvolený.
Odmítl ho ten národ, který měl být odrazovým můstkem, nositelem Ježíšova Zjevení, že Otec žádá po
lidech v podstatě jen jediné: aby lidé byli na sebe hodní. Aby se měli rádi. 
Vyvolený národ to odmítl. Přikázání takové lásky připadalo Židům směšné, ba pro národ zhoubné:
„Kam by to vedlo, kdybychom měli být na všechny lidi hodní!“ Přestali tak být vyvoleným národem z
vlastní vůle, z vlastního rozhodnutí. 



A co udělá Stvořitel, Božský Plánovač? Zavrhne ten národ a s ním celé lidstvo? 
Nezavrhne. Naopak. 
Když nechce být hlasatelem Boží lásky jeden národ, obrátí se Stvořitel k celému lidstvu, ke každému
člověku. 
Vzniká tu nové Stvoření, nový tvůrčí akt. Proč asi? 
Po lidsku řečeno, on totiž Stvořitel uviděl teď člověka nově, zblízka: Očima svého Syna ho viděl.
Rukama svého Syna se dotýkal člověka zblízka, tak, jak je každý jedinečný, ale ubohý. 
Jak vypadá ta nová smlouva Stvořitele s člověkem? Budu s vámi a vy budete se mnou. Láska mého
Syna nás bude spojovat. 
To, co tu dnes slavíme, je tedy nový začátek vykoupeného člověka s Bohem: 
„V prvý den nového týdne, než slunce vyšlo“, začal Bůh své nové stvoření. 
Jak to Bůh dělal? Nejprve vytrhl svého Syna Ježíše ze smrti a povolal ho jako prvního ze všech do
nového, nekonečného, věčného života. A živý Syn začíná vyzařovat ducha své lásky. Začíná se
prosazovat ve svět lidí, tak jako ranní slunce se prodírá mraky - a kde se prodere, tam zemi ozařuje a
zahřívá. 
To je tedy historie velikonoc. Nechce být jen vypravována, chce být prožívána. 
Poslyšte děti!  Kde my teď na konci druhého tisíciletí najdeme živého Ježíše? Tam všude je živý Ježíš
přítomen, kde se lidé mají mezi sebou rádi: 
kde jsou lidé radostní a veselí, 
kde mrtvé lidské duše ožívají, 
kde bezmocní pomáhají, němí mluví, kde slepí vidí nové možnosti, 
kde se pasivní a nepohybliví dostávají do pohybu, 
kde úzkostliví nabudou sebedůvěru, kde ti, co se pořád vymlouvají, si vemluví odvahu, 
kde ti, co se schovávají, se nechají vidět, 
kde přicházejí do našeho společenství ti, co jinak nechodí. 
Všude tam se zviditelňuje, že Ježíš vstal z mrtvých a teď křísí z mrtvých i nás! Všude tam se šíří
velikonoční křesťanská radost. 
Velikonoční křesťanská radost není povrchní veselí naivních lidí, kteří bídu světa nechápou. Je to
radost těch, kteří navzdory všemu zlu mají naději, protože věří. Je to radost těch, kteří na Kristu
poznali, že na konci všeho není NIC, ale smysl a dobrý cíl. Velikonoce jsou zmrtvýchvstáním lásky.
Kdo tuto víru v Krista zmrtvýchvstalého přijme, tomu vstoupí do života i velikonoční radost. 
My křesťané máme právo mít víc, než lidskou jistotu: my máme křesťanskou naději. 
Povstaňme ke společnému velikonočnímu radostnému Krédu.

Přímluvy

Slyšeli jsme zvěst o zmrtvýchvstání našeho Pána. V této radosti ho prosme:

Za  jeho církev: Aby na ní lidé viděli radost ze živého Pána - a velikonční naději.
Za papeže, biskupy a všechny, kdo mu v církvi slouží: Aby v důvěře v něj přemohli všechnu
bázeň a úzkostlivost.
Za nemocné, trpící a nespravedlivě pronásledované: Aby jim vítězství Kristovo dodalo novou
naději, že všeho zla je jen do času.
Za naše sourozence, rodiče a přátele: Abychom jim dělali radost, jak se na učedníky Kristovy
sluší.
Za děti, které dorostly věku prvního svatého přijímání: Aby jim rodiče umožnili poznat Pána
Ježíše a najít v něm přítele a vzor pro celý život.



Pane, náš Bože, svátky velikonoční zítra skončí. Prosíme tě, dej nám radost, která neskončí nikdy, ale
potrvá až za naši smrt - až navěky, skrze Krista, našeho Pána.
  

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ

Průvodní slovo: 
Ke krásným a prastarým velikonočním zvykům patří i žehnání pokrmů. Zde vykonáváte vy, ženy, své
laické kněžství, zde se symbolicky zviditelňuje vaše celoroční služba rodině: Přinášíte z pokrmů, které
těm svým po celý rok připravujete, pečivo: beránka nebo mazanec. Také vařená vejce, aby v symbolu
těchto pokrmů byla dnes, o největším svátku v roce, vaše služba živitelky zde v chrámě uznána a
posvěcena. 
Doma, až zasednete k svátečnímu stolu, po společné modlitbě rozdělíte na tolik dílů vajíčko a
mazanec, kolik je členů rodiny - je to symbol vaší rodinné pospolitosti a jednoty, vzájemné lásky.

Modleme se: 
Oči všech doufají v tebe, Hospodine, požehnej + tyto pokrmy a buď s námi v našich domovech, až je
budeme společně pojídat. Ať roste v našich domovech vzájemná láska, ať je tam doma veselá mysl,
pohoda a ochota k vzájemné pomoci. Ať je tam, Pane, stále s námi tvůj Duch, jenž žiješ a kraluješ na
věky věku.

Slavnostní požehnání na závěr 
Pán s vámi! 
Povstaňte a přijměte požehnání na cestu k domovu. 
Všemohoucí Bůh, který nás naplnil velikonoční radostí, ať vás chrání ode všeho zlého a ať vám žehná.
Všemohoucí Bůh, který nás obnovil vzkříšením svého Syna, ať vám dá věčný život s ním a ať vám
žehná. 
Všemohoucí Bůh, který utrpení svého Syna proměnil ve slávu, ať promění i vaše zármutky v radost a
ať vám žehná. 
Ať na vás sestoupí požehnání všemohoucího Boha Otce, Syna i Ducha svatého a zůstane s vámi stále. 
Jděte ve jménu Páně, Aleluja, Aleluja.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jeden den na prožití velikonoční radosti nestačí. Znovu se dnes v pondělí shromažďujeme kolem
oltáře. Vždyť velikonoční radost v nás má působit stále. Stále chce zůstat s námi živý Pán svým
slovem, svými svátostmi. 
Pozdravme vítěze z Golgoty společným voláním: 
• Ty jsi vítězem nad pokušením a hříchem, Pane. Smiluj se nad námi! 
• Ty jsi vítěz nad utrpením a beznadějí, Kriste. Smiluj se nad námi! 
• Ty jsi zvítězil nad smrtí a peklem, Pane. Smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
1. Sk 2,14-.22.32 



Jako včera, i teď k nám bude mluvit o Zmrtvýchvstalém Pánu jeden z účastníků těchto událostí -
apoštol Petr. 
Uslyšíme jak apoštol vysvětluje lidem - i nám - co znamenají velikonoční události. 
2. 1 Kor 15,1-8 
Druhé čtení - z listu Korinťanům - je vzácné tím, že je to vůbec nejstarší zpráva o Vzkříšeném Pánu. 
3. Lk 24,13-35 
 Při naslouchání evangeliu uvažujeme, zda se nepoznáme v učednících, kteří utíkají pryč od problémů,
od Ježíše. Neutíkáme také my někdy od životních rozhodnutí? 
 

RADOST Z POZNÁNÍ KRISTA

Při naslouchání dnešnímu evangeliu cítíme, že je to vlastně o každém z nás. 
Ježíšovi učedníci utíkají z Jeruzaléma. Uvěřili v Ježíše, šli za ním - ale národ ho odvrhl. Byl prohlášen
za nepřítele lidu, popraven jako zločinec. Něco takového se přece opravdovému Mesiáši - Vykupiteli
nemělo stát. Je konec krásného snu, utíkají od něj pryč. 
Pravda, dnes ráno přinesly ženy nějaké povídačky o tom, že vstal - ale dejte nám s tím už jednou
pokoj, my nechceme ještě jednou naletět. Proto raději pryč z Jeruzaléma, domů, zas k tomu svému
obyčejnému životu. 
Ale jak tak jdou, kdosi se k nim přidává. Nemají z toho radost, netouží teď po žádné společnosti. Ale
cizinec jakoby neviděl jejich rozmrzelost a nechuť. Přidává se k nim, zdraví je a začíná se vyptávat,
odkud jdou a kam - a proč jsou tak smutní. 
To už je trochu moc. Zrovna vybuchnou: Copak tys spadl z měsíce, tys tady nebyl v tyto dny, kdy se to
všechno dálo? Ale cizinec jakoby opravdu o ničem nevěděl, ptá se: A copak to bylo. 
To ti dva už nevydrží. Vykřikují jeden přes druhého: No přece to všechno s Ježíšem! Ten ti dovedl
kázat a jak pomáhal všem! Jaké dělal zázraky! - No zkrátka, my jsme myslili, že je to Mesiáš! A zatím
je teď konec. Naši velekněží a starší jej odsoudili, ukřižovali. - A tak jdem domů. 
A cizinec se usměje a řekne: Vy jste pořád stejní. Říkáte, jak pěkně Kristus kázal a zatím jste ho tak
špatně poslouchali. Cožpak vám nevysvětloval, že se na něm musí splnit všechno, co předpovídali
proroci? A co předpovídali? Že na sebe vezme lidské hříchy a přibije je na dřevo kříže, a tak nás
vykoupí! Vždyť právě to všechno, co se v posledních dnech stalo a před čím utíkáte, to nejlépe
dokazuje, že Ježíš je Mesiáš. 
Ti dva poslouchají. Ano, mluvíval tak Ježíš, ale oni to všechno pouštěli po větru, protože se to
nehodilo do jejich představ. Ale teď, teď je jim jasné, že se mýlili. 
Však už je tu známé rozcestí a jejich městečko. Slunce už je nad západem. Cizinec jim podává ruku a
chce se loučit. Ne, ani nápad, nenechají ho přece odejít, bylo jim všem tak dobře. Musí s nimi, kam by
také teď večer šel. 
A hned shánějí pohoštění. Moc toho není, ale kousek chleba a trochu vína se přece najde. A tak
zasedají s cizincem ke stolu. On jako host se musí pomodlit a dělit chléb. A on se modlí modlitbu díků
a bere a láme chléb - a v tom si najednou uvědomují: Vždyť je to On, je to Ježíš, cožpak s Ním
málokrát seděli u stolu? Cožpak nevědí, jak on se modlil a jak při poslední večeři lámal chléb! Ano,
není nejmenších pochyb, podle těch známých gest jej bezpečně poznali a už se k němu vrhají. 
Ale On v té chvíli mizí.  P r o č ?  Protože už je zbytečný. Už vědí, že žije, že je Mesiáš. Už se zbavili
roztrpčenosti a smutku. Už jásají, že zase našli svého Ježíše a svou víru v něj a nyní už ji na věky
neztratí. 
Rychle se vracejí do Jeruzaléma, aby to všechno pověděli i ostatním a cestou se diví: Že jsme ho
nepoznali hned, už cestou - vždyť se nám tak krásně poslouchalo a cítili jsme se v srdci tak hezky. Že



nám to nebylo jasné hned! 
Tak učedníci. Jak my? 
Také jsme někdy v srdci pocítili to štěstí, co ti dva z Emauz? Třeba po zpovědi nebo po svatém
přijímání; někdy doma ve chvilce pohody a štěstí; - když se nám podařilo něco dobrého udělat nebo
někomu udělat radost. Takových chvil si musíme vážit. A musíme jimi posilovat svou víru, neboť
právě tyto chvilky štěstí nám ukazují, kam nás vlastně víra vede a co nám chce dát: takové štěstí
navždycky a natrvalo! 
Kéž i při dnešním setkání s Ježíšem zahoří naše srdce radostí: Náš Pán žije, je tu s námi, žije na věky a
my s ním. 
 

JAK POZNÁŠ KRISTA

Dnešní vyprávění evangelia, jak učedníci utíkali do Emauz, je nám blízké. Mluví o tom, co i my v
různých podobách prožíváme. 
Kdo z nás nezažil, jako ti učedníci, zhroucení krásných představ o klidné a krásné budoucnosti? 
Kdo nezažil smutek a prázdnotu, když náhle zemřel někdo moc milý a blízký? 
Kdo neprožil pokušení utéci od všeho, když se zdálo, že vše naráz ztratilo smysl? 
Dnešní evangelium chce však víc, než vzbudit v nás sympatie pro ty dva smutné učedníky. Chce nás
jejich cestou přivést od představy dávného mrtvého Krista k živému setkání s ním a k radostnému
uvěření. 
Sledujme tedy pozorně, jak to s nimi bylo. Nejprve o něm mluvili a mluvili. Věděli o něm dost, a tak o
něm zaujatě debatují. Ale to jim nepomohlo. 
Pak přestali mluvit a začali mu naslouchat. A tu už hořelo jejich srdce radostí. 
Ale teprve u společného stolu jej poznali, uvěřili. Otevřely se jim oči, když s ním lámali chleba. 
To je i naše cesta. Co se toho o křesťanství, o Kristu, namluví a napíše. Co jsme se my sami od dětství
o náboženství nahovořili, nadebatovali: revolucionář, filozof, génius. Ale k čemu jsou všechny ty řeči.
Svět k víře neobrátily a neobrátí. 
Je třeba přestat mluvit a začít naslouchat. 
Naslouchat, když se při bohoslužbě přečítá a hlásá jeho slovo. 
Naslouchat, když si doma otevřeš Písmo a přečteš slyšícím zrakem třeba jen jeden z výroků
Ježíšových. 
Jestli se naučíme místo nářků, když je zle, pomodlit se: „Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá“ - a
pak otevřít Písmo - budeme umět vyváznout z mnoha životních beznadějí. 
Naše Emauzská událost nekončí nasloucháním Kristu. Vrcholí u společného stolu. Teprve když začal
lámat chléb a podávat jim, otevřely se jim oči a oni najednou viděli, věděli, že Ježíš žije, že je s nimi. 
I dnes můžeme takto najít Ježíše Krista ve společném shromáždění křesťanů, zde v chrámě. Zde
uslyšíš jeho slovo a tvé srdce pro něj zahoří. Zde, při účasti na lámání chleba u stolu Páně se ti otevřou
oči a ty pochopíš: Kristus žije, je tu s námi. 
Nenechme si proto ujít nedělní bohoslužbu, neodkládejme  účast na stolu Páně na později, až jako
budem zbožnější a hodnější a pevnější ve víře. 
Přijď a naslouchej, vezmi a jez! Učedníci jej tak poznali. I ty jej tak poznáš. 
 

KVADRAGESIMA RADOSTI

Na Popeleční středu nás církev zvala k 40 dennímu postu, k sebezáporu s Kristem trpícím. Dnes nás



zve k 40 denní radosti s Kristem zmrtvýchvstalým. 
Teoreticky by člověk řekl, že když jsou dvě údobí - radosti a kajícnosti, že víc zpopulární, intenzívněji
se bude prožívat to radostné. Zatím však dějinný vývoj šel právě naopak: kdekdo zná postní
kvadragesimu, ale kvadragesimu radosti si ani neuvědomí. 
Umíme se vůbec velikonočně rozveselit, prožít s Kristem to: vyhráli jsme! Pochopit, že velkopáteční
porážka je předzvěstí velikonočního vítězství? Snad proto ta postní doba víc zpopulárněla, že je
člověku vůbec snadněji truchlit s truchlícími, než rozveselit se s tím, kdo má radost. Naše, od přírody
většinou pesimistická přirozenost se do tragických událostí vžije bez obtíží, v trápení druhého
nalézáme totiž obdobu trápení vlastního: litujeme na cestě křížové Krista, ale vidíme v něm trápení
své vlastní, litujeme jeho, ale litujeme vlastně sebe a proto jsou naše slzní váčky vždy pohotově k
rozplakání - nad sebou - při příležitosti utrpení bližního. 
Ale rozradovat se ze štěstí bližního, nechat se bez zábran strhnout radostí druhého, to nazval kdosi
nejtěžší askezí - sebezáporem. Moderní poustevník Charles de Foulcault tuhle potíž neznal. Říká:
Když se mému Pánu vede dobře, jak bych já mohl být smutný? Jak bych mohl truchlit nad svým
trápeníčkem tváří v tvář jeho velké radosti? Smutný křesťan má raději sebe než Krista! 
A sám Ježíš to cítil asi také tak: „Kdybyste mě milovali, radovali byste se,“ řekl. 
Ale netrapme se příliš nad tím, že jsme studení patroni, že neprožíváme první den Zmrtvýchvstání
opojeni radostí: vždyť sami apoštolové potřebovali 40 dní, než se rozehřáli, než jim došlo, co se
velikého událo. I my máme celé čtyřicetidenní radosti, abychom si s nimi zvykli na nový způsob jeho
přítomnosti mezi námi, abychom se naučili jako oni poznávat ho v každém bližním: v zahradníkovi, v
pocestném, v člověku na břehu jezera. A až jej takhle budeme poznávat, pak teprve bude naše radost
úplná a nikdo nám ji nebude moci vzít. 
A to je mé velikonoční přání vám, mé duchovní rodině: abyste Krista vítěze také vy dnes poznali při
lámání chleba zde na oltáři a aby se z toho vaše srdce zaradovalo radostí, kterou vám nikdo a nic
nevezme! 
Když se mému Pánu vede dobře, jak bych já mohl být smutný! 
 

ROZHOVOR MEZI HÁDÁNÍM A MLČENÍM

Známý teolog Karl Rahner přirovnal víru ve zmrtvýchvstalého Pána Ježíše k zapálené šňůře doutnáku:
Vidíme jiskření, jak oheň postupuje šňůrou, ale nevidíme oheň. Vidíme, jak víra v Ježíše
Zmrtvýchvstalého postupuje od člověka ke člověku, ale nevidíme Krista, nevidíme cíl, ke kterému jde.
Jenže když řeknu: „Vidíme jiskření, jak se víra zažehuje od člověka k člověku,“ - to dnes zní trochu
neskutečně. Víra se přenáší rozhovorem, mluvením, a my o své víře v Krista moc mluvit neumíme.
My patříme ještě ke generaci, která v dobách nadbytku kněží nabyla přesvědčení, že mluvit o
náboženství je věcí kněží. My se ještě tak umíme o náboženství pohádat, když nás někdo vydráždí. Ale
obyčejně o něm mlčíme. 
Z dnešního evangelia je vidět, jaký mistr náboženského rozhovoru byl Pán Ježíš. 
Nepotřebuje k tomu kostel, synagógu - na silnici vyvolá náboženský hovor. A neudělá z toho
náboženskou přednášku, kázání, je to opravdový živý rozhovor: Pán Ježíš se ptá, oni odpovídají, a pak
zase naopak, oni se ptají, on vysvětluje. 
Je to úkol nás všech, naučit se takhle přirozeně mluvit o své víře s lidmi, kteří se o to zajímají. 
Ono je to s tím naším mlčením a mluvením podobně jako tomu bývá v rodinách. Mlčení v rodině je
zlé, když je výrazem povýšenosti: „S tebou nemá cenu se vůbec o něčem bavit!“ To je mlčení, které
křičí svou ošklivostí. 
Mlčení je dobré, když je to znamení ohleduplnosti: Kdybych ti to pověděl, mrzelo by tě to. 



Mlčení je dobré i tehdy, když je znamením souladu, pohody, porozumění beze slov. 
A mluvení o víře? Možná si teď myslíš: Co bych si já hrál na faráře! Jsou tu přece kněží. Když chce
někdo mluvit o náboženství, však ví, kde je fara, ať se tam jde zeptat. 
Jenže mnoho far je prázdných, bez kněze. A i tam, kde kněz je, lidé za ním nepůjdou, a právě ti lidé
ne, co by to nejvíc potřebovali. Kněz je od lidí izolován. Nedostane se s lidmi do styku krom kostela.
Však víte, jak je to i zde, u nás: máte tu kněze, ale nepřijdete se zeptat na nic, jak je rok dlouhý, a jistě
máte otázky a problémy. Není tu mezi námi živý kontakt. 
A tak jen od vás mají možnost uslyšet něco o víře lidé, co nechodí do kostela. Nemusí to být vždy
kázání ústy. Častěji to bude jen tvé chování, co osloví lidi kolem tebe. Kdosi o tom řekl: „To, co jsi a
jak se chováš, překřikuje to, co říkáš.“ Krista, Krále pokoje, hlásá každý náš pokojný a laskavý čin,
každý náš úsměv. 
A kdy je čas, aby zaznělo i naše slovo? 
Tenkrát, když se ten druhý přímo ptá, nebo když jeví zájem. Třebas otázku nevyslovil, ale ty cítíš, že
visí ve vzduchu. 
Tvá odpověď nesmí být vyhlášením: Já to vím nejlíp, já vím vše přesně! Ať je to jen osobní svědectví
o tvé zkušenosti, ať je to projev osobního názoru: Já to chápu takhle, tak to vidím. 
Je-li tvá víra živá, pak tvé svědectví probudí pozornost. Jsi-li dobrý a úctyhodný člověk, pak tvá víra
zapálí hrudku prachu v bližním - doutnák hoří dál. To je zkušenost učedníků z dnešního evangelia:
„Zda nehořelo v nás srdce, když jsme mu naslouchali, jak nám vysvětloval Písma!“ 
To je tedy poslání každého z nás, kdo v sobě neseme jiskru živé víry v Krista: máme zapalovat
studená, vyschlá, mrzutá srdce živou jiskrou naší živé víry. 
Pojďme tedy společně prosit, abychom jako křesťanští zapalovači srdcí dobře fungovali. 
 

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

Letos jsem zas po letech dostal velikonoční pohlednici s velikonočním zajíčkem. Před časem bývaly
hojné a oblíbené. Pak vymizely, asi proto, že víc lidí je považovalo za kýč, jako já. Musel jsem
prodělat kus života, musel jsem ledacos zažít, abych pochopil, jak je zajíček symbolem lidské situace. 
Dnes už symboliku zajíčka chápu. Malý tvoreček ve velkém světě. Žádné velezuby, žádné tesáky,
žádné zbraně. Kolem samí obři. Má jen malý rodný pelíšek pod mezí, má ochranné zbarvení, které mu
pomáhá, aby byl nenápadný a snad tak ušel očím zlých obrů - myslivců, lovců, psů s vyceněnými
zuby. A tak je zajíčkovým údělem ve světě bázeň a útěk. 
Křesťan je ve světě bezbranný jako ten zajíček. I jemu zbývá jen útěk před puškami a zuby mocných,
útěk do pelíšku Boží náruče. 
Ale i zde se křesťan setkává s obry: Jsou tu světci, jsou tu nesmírné mravní požadavky: milovat
nepřátele, trpělivě nést denní kříže, nebát se těch, co zabíjejí tělo... 
Bázlivý křesťánek si medituje: Ano, svatí to vše dokázali a ještě dnes dokážou, ale nejsou oni z
nějakého jiného těsta, neměli jiné nervy, jinou náturu? Co vystáli mučedníci, misionáři - a já -  já jdu
k zubaři teprv až mě doženou kruté bolesti; kouřit nepřestanu, dokud mě neohrozí infarkt - já Kristovy
požadavky plnit nesvedu! 
Ale tohle neměl zajíček říkat: nesvedu. Vždyť přece jen dokáže jít k zubaři, dokáže přestat  kouřit,
dohnán vyšší mocí. 
A v životě křesťana nám pomáhá také vyšší moc: moc Boží. Kdyby té nebylo, nebylo by svatých,
nebylo by hrdinů, nebylo by ani spolehlivých dobrých lidí. 
Co dělá křesťana bázlivým zajíčkem, není, že má málo sil, ale že má málo víry! 
I ti nejslavnější mučedníci církve cítili bolest, báli se jí, byli před ní bázliví zajíci. 



Nejdramatičtější doklad ze životů svatých, co znám, je vyprávění ze života svaté Felicity. Měla před
porodem, když ji udavači vyzradili, a když byla zatčena. A v noci před popravou - měla být v cirku
předhozena šelmám druhý den při hrách - v noci před popravou v bolestech rodila ve vězení. Dozorci
se jí vysmívali: Vidíš, teď tu křičíš bolestí a to jenom rodíš. Co teprv budeš dělat zítra, až budeš stát
před šelmami! Vzdej se své víry raději hned, nevydržíš, vzdáš se stejně zítra! A Felicita jim odpovídá:
Vy nic nechápete. Teď tu trpím jen já sama, bázlivá ženská, jak bych nekřičela. Ale zítra to bude něco
jiného: zítra bude za mne trpět Ježíš - on bude ve mně statečný, proto se zítřka nebojím! 
A konec konců, nejen slavní mučedníci se báli bolestí, i Pán Ježíš se jí bál. I jeho lidství se vzpíralo:
Otče, je-li možno, odejmi tento kalich ode mne! - Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň! 
A to je jádro našeho velikonočního radostného poselství, to je recept pro bázlivé zajíčky, jak přežít ve
světě obrů, jak obstát před zuby honících psů: Rozběhnout se také, jako Felicita, jako Pán Ježíš sám,
do náruče Boží: Otče, tvá vůle se staň, tobě důvěřuji, tobě se svěřuji. 
„Zdaž nemusel Kristus toto trpět a tak vejít do své slávy?“ I naše lidská bázeň se tak stane součástí
vykupitelského utrpení Kristova, přispěje k záchraně světa pro Boží království. 
A tak si dnes, bratří, znovu naplňme srdce radostným povědomím: 
Nemusíme se bát, Kristus už přemohl zlo, už přemohl i naši smrt.

Přímluvy

Pojďme teď společně prosit Zmrtvýchvstalého Pána Ježíše:

Za církev Kristovu; aby dobře hlásala světu velikonoční radost.
Za naši farní rodinu; aby se upevnila ve svornosti a lásce.
Ať my odpouštíme druhým tak, jako tys, Pane, odpustil Petrovi.
Ať hledáme bloudícího bližního tak, jako tys hledal své učedníky.
Ať si nikdy nemyslíme, že nesmiřitelnost má něco společného s křesťanskou spravedlností.
Ať o tvých slovech stále přemýšlíme.

Bože,  prosíme tě: až tyto radostné svátky pominou, a nastanou nám všední starosti, dej, ať v nás
zůstává pevná velikonoční víra, že pravda a láska vždy nakonec zvítězí nad zlem a nenávistí mocí
Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE  2. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Je už týden po velikonočních svátcích - jsme už zase v kole všednodenních povinností, obyčejných
starostí. Ale teď, po zážitku velikonoc, má to vše být přece jen trochu jinačí - snadnější, lehčí,
radostnější. Vždyť zmrtvýchvstalý, živý Pán je s námi dál, po celý rok, ve svém evangeliu, ve
svátostném pokrmu eucharistie. 
Obraťme se k němu tedy o pomoc s celým srdcem.

Uvedení do čtení 
l. Sk 2,42-47 
Pro první generaci křesťanů znamenalo uvěření, že Ježíš žije, opravdovou změnu celého života.
Poslouchejte zprávu, jak žili - a srovnávejme s naším životem. 



2. 1 Petr 1,3-9 
V listu svatého Petra se obráží všechna vroucnost a všechen zápal prvotní víry. Poslouchejme pozorně
- vždyť je psán i nám. 
3. Jan 20,19-31 
Evangelium nám teď bude svědčit, že apoštolové nebyli lidé lehkověrní. Těžko se propracovávali k
víře, že Pán Ježíš žije. Co přivedlo k uvěření v Pána Ježíše tebe? 
 

O NEVĚŘÍCÍCH TOMÁŠÍCH

Kdybych se vás zeptal, o čem dnes bylo evangelium, jistě byste bez rozpaků odpověděli: O nevěřícím
Tomášovi. 
Nevěřící Tomáš. Vlastně bychom mu tenhle trochu ponižující titul dávat neměli. Copak se nechoval
přesně tak, jak se chováme my všichni? 
Tomáš nechtěl vlastně nic víc, než se dostalo ostatním apoštolům. Jim se Pán Ježíš ukázal. Tomáš ho
chtěl také vidět, dřív než uvěří. To my máme vždy chtít také: nebýt lehkověrní, nenalítnout hned
každému, chtít se o všem přesvědčit. Slepá víra není naším ideálem. 
Tomáš nakonec Pána Ježíše přece uviděl, směl si na něj i sáhnout. Ale my jsme jej neviděli, není tedy
naše víra slepá? - Právě dík Tomášovi máme dobré důvody, abychom v Pána Ježíše věřili. Když
takový skeptik a kritický duch jako on, uvěřil, my můžeme uvěřit také. 
A ostatně, člověk nemůže všechno vidět sám. Na mnoho věcí věříme, i když jsme je neviděli. Věříme
svědkům, které považujeme za hodnověrné. Kdo z vás viděl Ameriku, kdo delfína, a přece by bylo k
smíchu, kdyby někdo řekl, že nevěří, že jsou delfíni, protože je neviděl. Tomášova chyba byla, že
nechtěl věřit svým přátelům, hodnověrným svědkům. Chtěl jen vidět na vlastní oči. 
Tam kde není dobrá vůle, nestačí k věření ani vidět na vlastní oči. Farizeové Ježíše viděli, viděli jeho
zázraky, slyšeli jeho učení a přece nevěřili. Nechtěli věřit. 
Ale i my musíme mít možnost nějak „uvidět“ Pána Ježíše, abychom v něj mohli uvěřit z celého srdce.
Musíme mít možnost setkat se s ním. 
A kde jinde bychom se s ním mohli setkat, než na stejném místě jako tenkrát, to jest zde ve večeřadle,
zde uprostřed jeho učedníků, v jejich společnosti. I dnes je tu mezi námi. Sám přece slíbil: Kde se dva
nebo tři shromáždí v mém jménu, jsem uprostřed nich. Tu jej můžeme uvidět - srdcem uviděti - i my.
Uvidět a uvěřit v něj jako Tomáš. 
Jak vlastně Tomáš uvěřil? Kdy asi Tomáš opravdu uvěřil, že je to Pán Ježíš? Myslím, že když Pán
začal mluvit o odpuštění. 
Když spolu dvě strany bojují na život a na smrt, pak ti, co vyhrají, propadnou mnohdy pomstychtivosti
a mstí se těm, kterých se dřív báli. Kdyby ten, co přišel do večeřadla, ukazoval nevím jaké rány, kdyby
nechal Tomáše, aby si na ně sáhl - přece by Tomáš neuvěřil, že je to jeho Pán a Bůh, kdyby začal
křičet na Petra, že zradil, kdyby začal od sebe vyhánět ty, co spali v Getsemanské zahradě, kdyby
hrozil vězením těm, co utíkali do Emauz, kdyby vykázal z večeřadla ty, kteří se báli a přestali mu
důvěřovat. Jenže ten příchozí nepřišel jako soudce, jako kat: „Pokoj vám“, říkal. „Tak už se nebojte“,
říkal. „Je vám odpuštěno a vy také odpouštějte. A komu odpustíte vy, tomu odpustím i já.“ Podle toho
poznal Tomáš Ježíše bezpečně, podle toho jej poznali i ostatní. 
A podle toho se pozná dodnes, zda je v tobě, ve mně, v nás, duch Pána Ježíše: jsme-li milosrdní,
trpěliví; - když se nemstíme, když umíme odpouštět. 
Chápete ten úkol? My sami jsme už uvěřili. Aby i jiní mohli uvěřit a uvidět srdcem Krista v našem
společenství, musí být mezi námi jeho duch porozumění, mírumilovnosti, smířlivosti, lásky. 
Pojďme tedy s Tomášem vyznat svou víru: Pán můj a Bůh můj jsi ty! 



Pojďme poděkovat, že nám Pán Ježíš odpustil naši bázlivost a naši malověrnost. A pojďme slíbit, že i
my budeme také jiným odpouštět. 
 

BŮH JE VELIKÝ

Čtyřicetidenní po Zmrtvýchvstání se také nazývá kvadragesimou radosti. Dnes si všimněme, co naši
radost brzdí, abychom to znali a mohli se tomu bránit. 
Kristus nás chce naučit, jak bude mezi námi dál, stále, jak se bude zjevovat, abychom ho poznali a
radovali se. Už od současníků víme, že není lehké jej poznat: 
30 let žil a pracoval doma, modlil se, pomáhal, - a nepoznali ani příbuzní, že je Mesiáš. 
Potom šel kázat: tři roky není málo na poznání a nepoznali jej, nevěděli, kdo je. 
Po zmrtvýchvstání se zjevuje těm, co jej měli nejraději, co ho milovali - Magdaléně, učedníkům - a
nepoznali jej. 
Čím to je, že je to tak obtížné? - My si totiž děláme o Bohu  předčasně hotové představy. A on je
jinačí; větší než lidské srdce, než lidská představivost. 
Kdyby našim představám odpovídal, kdybychom jej snadno poznali, nebyl by to Bůh, ale náš vynález,
výmysl. 
Podívejte se aspoň na několik takových předčasných představ lidských. 
Možná, že i vám se už někdy zdálo, že se to vykoupení docela nepovedlo. Podle mne, měl Pán Ježíš
odstranit, načisto znemožnit hřích a zlo. Jenže on nechal na lidech zdali zhřeší, ale hřích odpustil. -
Lidé hřeší - Bůh odpouští; Bůh je veliký - lidé malí. Mohou růst. 
Nebo: tu neděli ráno nehledali Ježíše živého, - hledali jeho tělo. Proto byli zděšeni, že je někdo ukradl.
Byli by jej balzamovali, voněli, dávali kytičky, věnce, putovali ke hrobu - postavili mu pomník. 
Ročně putují statisíce poutníků do Jeruzaléma, půl miliónu do Říma k hrobu svatého Petra. S hroby si
jaksi rady víme. Ale Ježíš k nám přichází živý. S Ježíšem živým mezi námi si moc dobře rady nevíme.
Lidské zklamání nad jeho nanebevstoupením dosud doznívá: O kolik teplých místeček víc by mohlo
být zde na zemi, kdyby Pán tak zbytečně nepospíchal do nebe, kdyby jeho království bylo víc z tohoto
světa. Kolik radovských, ředitelských, prelátských, ministerských, kanovnických a jakých ještě titulů
mohlo být víc k disposici. 
Ale Ježíš k nám přichází živý. Chce kralovat v lidských srdcích. Nevadí, že nemůžeme putovat k jeho
hrobu do Jeruzaléma, k hrobu Petrovu do Říma. Stačí vykročit s láskou zde v kostele k oltáři. Vyjít
vstříc Ježíši svátostnému. Následovat hlas jeho evangelia. 
Tak maličko stačí! Povstat při svatém přijímání ze svého místa, udělat pár kroků k oltáři - a setkáš se
s živým Kristem. 
Děláš to maličko? Uděláš to dnes? Vykročíš s láskou vstříc živému Pánu? Bratří, Bůh je ve své lásce
veliký! Radujme se z toho! 
 

KOMU ODPUSTÍTE, BUDE ODPUŠTĚNO

Právě jsme slyšeli první slova Ježíšova k apoštolům po zmrtvýchvstání: „Přijměte Ducha svatého.
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ My ta
slova právem považujeme jako předání moci odpouštět hříchy ve svátosti smíření. Ale ona jsou
výzvou nejen apoštolům, nejen kněžím, ale všem,  kdo přijmou Ducha svatého. A k čemu jsou
výzvou? V dějinách církve nikdy nechybělo těch, kteří sis to vykládali jako moc soudcovskou -
oprávnění soudit své bližní, osvobodit nebo odsoudit. A podobně si i Pána Boha rádi představujeme



jako soudce nad živými a mrtvými, který také vynáší rozsudky, osvobozuje nebo navěky odsuzuje. 
Je to správná představa o Bohu? Není. Právě taková představa vyrábí ateisty, neboť ateistou se musí
stát člověk, který sezná, že on sám je mírnější než Bůh, kterého má milovat. A leda zvrhlému člověku
by se líbila představa, že milióny lidí se řítí navěky do záhuby, protože byli nachytáni při nějakém
provinění. Kristus přece jasně prohlásil: „Otec nesoudí nikoho“ (Jan 5,12) a také řekl: „Já nesoudím
nikoho“ (Jan 8,15), protože Otec neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět zachránil“
(Jan 3,17). 
Kdo nás tedy bude soudit? Pán Ježíš to říká jasně: „Kdo má slova slyší a nezachovává je, toho já
nesoudím, neboť jsem nepřišel svět soudit, ale spasit. Kdo mnou pohrdá, má svého soudce: To slovo,
které jsem mluvil a které on nepřijal, to ho odsoudí v poslední den“ (Jan 12,47-48). Vidíte, tak to tedy
je: každý jsme soudcem sám sobě. 
Je velmi potřebné, abychom se zbavili lidové představy o Bohu, že on je trestajícím soudcem. Copak
je v lidských silách opravdu milovat takového Boha, který je vševědoucí a nesmiřitelný mstitel? Tohle
není podoba Boží, jak nám jej představují evangelia! 
Tam stojí: „Milujte i své nepřátele a dobře čiňte těm, kteří vás pronásledují.“ My lidé těžko dokážeme
tento příkaz plnit, ale Bůh to dokáže - ten dělá, co říká. Ten opravdu miluje i ty, kteří ho pronásledují
a odmítají. 
Kdyby Bůh byl soudcem, kdyby každému přiřkl, co si zaslouží, pak by ho mohl nahradit počítací stroj.
Bůh však nechce být spravedlivý - on chce nás ospravedlnit. Bůh se nespokojí jen s registrováním
našich dobrých a špatných činů. Bůh chce učinit z hříšníků světce, z nespravedlivých spravedlivé, ze
zlých svaté. 
Představa Boha spravedlivého, který dobré odměňuje a zlé chutě trestá, zavádí lidi do ďábelského
bludného kruhu zásady: Jak ty mně, tak já tobě. To však je morálka kramářská, morálka opičí, to není
morálka dětí toho Boha, který „nechává slunce svítit na dobré i na zlé a déšť sesílá na spravedlivé i
nespravedlivé.“ 
Bůh neodsuzuje nikoho. Zatratí se člověk sám. Kdo odmítá lásku Boží, kdo ji nemá a nechce mít, ten
zůstane bez ní navěky. Poslední soud, to není velké rozdílení cen a metálů. To prostě každý půjde tam,
kam chtěl, kam ho srdce táhlo, kam toužil. Zatracenci jsou ti, kteří Boha nemilují, o něj nestojí, od něj
se odvracení. To, že je Bůh nenutí k sobě, a nebude nutit, to není z pomstychtivosti. - Těch zatracenců
je Bohu Otci líto, ale respektuje svobodu, kterou jim dal a nenutí je milovat, nenutí je odpouštět. 
Obrazem situace zatracence je podobenství o nemilosrdném služebníku: Pán jemu odpustil miliónový
dluh, jen tak, z lásky, - ale on nečinil podobně. Dal uvěznit bližního pro pakatel. 
V pekle je ten, kdo neumí mít rád. Nikoho, nic rád. To peklo nestvořil trestající Bůh, to peklo si tvoří
člověk bez lásky. 
Náš Bůh je láska, nic než láska. Zve nás, abychom jej napodobovali: „Přijměte Ducha svatého: komu
hříchy odpustíte, budou odpuštěny...“ 
Pojďme teď společně o tohoto ducha Boží milosrdné lásky Otce prosit. 
 

ABY DĚTI ŠLY S NÁMI KE ZPOVĚDI

Bylo velikonoční zpovídání v kterési farnosti. Před kostelem se kněz potká s rodinkou: Tatínek
rozčilený, maminka smutná, dcera ubrečená: „Nechtěla s námi ke zpovědi! - Musel jsem jí vrazit pár
facek - jinak by nešla,“ - vysvětluje otec. 
Jak velikou věcí je pro náš život svatá zpověď, to my starší víme. Že je to jarní úklid v srdci - že tu
odhazujeme smetí a zmetky. - Že se orientujeme na správný směr života. 
My starší víme, že zpověď člověku nenahradí občanské náhražky, které si musejí zavádět nekřesťané,



aby zaplnili prázdno po zpovědi: všelijaké veřejné kádrování nebo psychoterapeutické rozhovory v
lékařské ordinaci. 
Máme na to příklad Petra a Jidáše: - Oba Ježíše zradili, oba toho litovali, oba to oplakávali. Ale pak je
tu rozdíl. 
Jidáš se vyznal před lidmi - veleradou - a ti se mu vysmáli. 
Petr se vyznal před apoštoly a Ježíšem - a ten mu odpustil, v lásce ho přijal: Petře - máš mě rád? 
My starší tohle víme a ke svaté zpovědi jdeme rádi. Máme tuto životní zkušenost předat i svým
dětem. - Jenže po zlém, fackami, to nejde. Jak na to, abychom naučili děti radosti z obrácení,
napravení, za pomoci svátostné zpovědi? 
Jak mohou rodiče naučit své děti, aby uměly rozeznávat, co je dobré, a co je zlé? Jak naučit děti, aby
dovedly zlé pokušení energicky odmítnout? 
Dobře vychovat děti, to je úkol nesnadný, to ví každý. I v Dikobrazu o tom tuhle psali: „Výroba
zmetků není jen výsadou průmyslu. Prvotřídního zmetka lze vyrobit i špatnou výchovou v rodinách.“ 
Výchova se daří jen tam, kde je trpělivá láska obou rodičů a kde rodiče vědí, jak na to. Měl pravdu
zkušený vychovatel, když říkal: „Když děti zlobí, patří nařezat. Ale tátovi - protože špatně
vychovává.“ 
Všichni rodiče chtějí pomoci dětem do života co nejlépe. - Jedni tím, že se jim snaží zajistit dobré
vzdělání. Jiní se jim snaží nashromáždit co nejvíc majetku. My, křesťané, víme, že to vše nestačí,
když se v dětech nevychová dobrý charakter. 
Vy na to myslíte a chcete své děti připravit do života dobře a všestranně. Jak tedy na to? 
Vychováváte především svým příkladem. Slavný zpěvák Abbé Duval vypravoval reportérům o svém
dětství: „Bylo nás devět dětí a rodiče - zemědělci - neměli moc času se s námi zabývat. Ale každý
večer jsme se společně modlili. Vždy někdo z nás směl říkat modlitby, které jsme znali. Sestra jednou
při modlitbě zrychlovala a polykala slabiky, ale tatínek řekl: „Začni znovu - s Pánem Bohem se nesmí
mluvit  chvatně“ - a já si to do dneška pamatuji. Rodiče se pak před spaním modlili ještě sami. A když
jsem viděl, jak tatínek pokleká pokorně před Bohem, myslil jsem si: „Bůh musí být velice mocný,
když náš tatínek, takový silák, před ním pokleká. A musí být s tatínkem dobrý přítel, když s ním
tatínek mluví v pracovních šatech.“ Když jsme se modlili s maminkou, nikdy nepřerušila modlitbu
napomínáním, když jsme nějak rušili. Ba ani tenkrát, když kočka převrhla hrnec u plotny. A já jsem si
myslel: „Pán Bůh musí být moc důležitý, když při hovoru s ním maminka nedbá na nic, ani na kočku.“
A tak mi chování mého otce a maminky povědělo    o Bohu víc, než později katechismus ve škole.“ 
Jednou z příležitostí, jak zavést s dětmi nenásilně rozhovor o víře, jsou svátky svatých, svátky
církevního roku, nedělní bohoslužby v kostele. To je příležitost, jak živě s dětmi prožívat pravdy víry,
život Pána Ježíše. 
Děti prožívají svátky teprve tehdy, když to, co se slavilo v kostele, má předehru a dohru i doma. Proto
koncil nazývá rodinu „domácí církev“. 
„Nemám na děti čas,“ vymlouvá se leckdo. Ale každý člověk má času stejně: 24 hodin denně. Rozdíl
je jen v tom, k čemu toho času přednostně použijeme, co považujeme za důležité. Věnovat kus toho
času dětem, to je čas vždycky dobře investovaný. 
Vy jste to, kdo má první formovat svědomí dítěte. Vy vštěpujete dítěti první zkušenost, že se vyplácí
jednat dobře. Že jednat správně je radost. Jednat špatně je bolest. 
Maminčina pochvala, že si dítě před jídlem umylo ruce, že si uklidilo hračky, že si při návratu domů
očistilo boty, že zavřelo  dveře, pochvala za tisíc dobrých drobností denně, ta vychovává v dítěti
hluboké vědomí, že je dobré jednat dobře. 
Jen na základě zkušenosti, že dobrý čin je oceněn a pochválen, rozezná dítě bez potíží, že když
maminka jednou řekne NE, má to jistě svůj důvod a je dobré ochotně poslechnout. 
Boj mezi dobrem a zlem je trvalý stav každého dítěte, i sebelépe vychovaného. I když je mu



vštěpována radost z dobra, přece je tu stále zvědavost, která nutká vyzkoušet i to druhé. A tak tu musí
být stále na pomoc nesmlouvavá autorita rodičů, kteří důsledně dobré chválí a zlé pokárají a
potrestají. 
Pohodlnější je zavírat oči, dětské chyby nevidět, aby měl rodič klid, „aby se nemusel zlobit“. - Zlobit
se nemusíš, ba ani nemáš. Dětská lajdáctví tě nemají rozzlobit, je to přece v jejich věku něco docela
normálního, - ale vidět je máš, máš je pokárat. 
Velkou pomůckou pro výchovu svědomí je večerní modlitba se vzpomínáním, co dítě udělalo
špatného, co je třeba napravit a jak to uděláme zítra lépe. Končíme poděkováním za dobré zážitky a
činy dne. 
Radosti ze svátostného rozhřešení se dítě učí také od vás, když slyší z vašich úst: Já ti odpouštím, já
už se na tebe nezlobím, už je zase vše v pořádku, mám tě rád. 
Proto rodiče nikdy nesmí trestat ve zlosti, v rozčilení, vztekle. To by strach nahradil lítost - a strach
ochromuje, brání růstu. A naopak, kde rodiče ze slabošské lásky nic nepotrestají a vše odpustí,
nedostaví se u dítěte výčitky svědomí a smysl pro nápravu. Proto věnujte smíru s dětmi a odpuštění
čas a pozornost, vždyť vaše chování rozhodne, zda dítě bude mít po celý život vědomí zodpovědnosti
za to co mluví a dělá, nebo jestli bude žít jako člověk nezodpovědný. 
Nakonec si zopakujeme a zapamatujeme: 
Jen laskaví rodiče vychovají laskavé děti!

Přímluvy

Postavme se teď v duchu vedla apoštolů - kterým se právě zjevil živý Pán, - a prosme ho společně s
nimi:

Aby všichni lidé dobré vůle uvěřili v živého Pána Ježíše.
Abychom my, věřící, žili v duchu Ježíšovy lásky.
Aby naše děti se naučili znát a zachovávat Boží přikázání.
Aby nemocní a osamělí se pevně přimknuli k Pánu.
Aby i o nás ve chvíli naší smrti platilo: šťastní, kteří uvěřili.

Bože Stvořiteli a Dárce života, děkujeme Ti za to, žes nám poslal svého Syna. Chválíme tě za to - až
na věky věků.

NEDĚLE 3. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Někdy se nám stane, že něco hledáme a nakonec se ukáže, že nám to leží zrovna před nosem. 
Podobně mnoho lidí hledá smysl a cíl svého života - a nevidí, že je jim zcela blízko - v Příteli Ježíši.
Že náš zmrtvýchvstalý Pán žije mezi námi, že ve slovech Písma k nám mluví. Že v eucharistickém
pokrmu nás posiluje k dobrému. 
To je poselství dnešní neděle: Ježíš žije. Žije mezi námi. 
Prosme ho za odpuštění naší slepoty a nevšímavosti.

Uvedení do čtení 
2. Sk 2,14.22-23 



Jako na Velikonoční pondělí, budeme si i dnes číst část svatodušního kázání svatého Petra. Jak byl
Petr při Ježíšově smrti bezradný a bázlivý, tak teď vystupuje jako neohrožený svědek Zmrtvýchvstání.
2. 1 Petr 1,17-21 
V druhém čtení slyšíme také apoštola Petra. Upozorňuje nás, abychom si svého křesťanství vážili -
vždyť je draze zaplacené! Pána Ježíše to stálo krev, život! 
3. Lk 24,13-35 
Také evangelium je dnes stejné jako bylo na Velikonoční pondělí. Máme znovu spolu s učedníky 
prožít ono podivuhodné setkání s Ježíšem, máme se spolu s nimi učit poznat ho podle hlasu v jeho
slovu, podle lámání chleba při svaté večeři mešní. 
 

KOMU SE JEŽÍŠ ZJEVÍ

Kdyby se byl Zmrtvýchvstalý ukázal i svým odpůrcům... 
Nejen o velikonočních svátcích, ale celou velikonoční dobu je v popředí zájmu církve Zmrtvýchvstalý
Kristus. Denně se při bohoslužbách čte o jeho zjeveních, kdy se kdo s ním setkal, komu se ukázal. 
Přitom je nápadné, že toho v evangeliích o Pánu Ježíši po zmrtvýchvstání je zapsáno celkem velmi
málo. 
Ukázal se vlastně jen svým apoštolům, několika zbožným ženám, několika učedníkům. Ale neukázal
se svým odpůrcům. 
Tato skutečnost, že se Pán Ježíš ukázal po Velkém pátku živý jen svým nejbližším, dala už tenkrát a
dává dodnes argumenty do rukou odpůrců Kristova zmrtvýchvstání. Říkají, že tu šlo u apoštolů o
hromadu halucinací. 
... byl by to úspěch křesťanů ... 
Jak jinak by to vypadalo, kdyby byl zmrtvýchvstalý Ježíš veřejně vystoupil - třebas na náměstí, nebo
přímo v Jeruzalémském chrámu, nebo na veleradě před farizeji, tam, kde ho odsoudili. Dovedem si
představit, jaký by to byl triumf, a jaké by to mělo následky: 
Mnozí z farizeů by si pospíšili se zvoláním jako setník na Golgotě: „Vpravdě, tento je Syn Boží,“ a s
prohlašováním, že v něj už dávno tajně věřili. 
Rázem by se stal Ježíš nejpopulárnější osobou z celého národa. Lid by ho vyhlásil za krále Židů. 
Ale ani tak by v něho neuvěřili všichni. Našli by se i takoví, kteří by šuškali, že je to Ježíšův
maskovaný dvojník, ale veřejně by se proti němu vystoupit neodvážili. 
Naopak, kdekdo by se snažil honem honem přejít na jeho stranu, mezi jeho vyznavače, aby snad
nepřišli o svůj úřad, aby si ulovili větší prebendu. 
 Římská vláda by spěšně odvolala Piláta z Palestiny - v souvislosti s pověřením jinými úkoly - nový
vyslanec by se snažil navázat co nejpřátelštější styky s královstvím Izrael 
Jenže Židé by začali nutit Pána Ježíše, aby se nespokojil jen s vládou v Izraeli, aby využil popularity a
moci k získání politické světovlády pro židovstvo: aby dobyl celý svět. 
Věru, lehké by bylo, hlásit se ke křesťanství! Všechna chátra světa by se mezi moc mající křesťany
tlačila. 
... a zkáza křesťanství. 
A teď se podívejme: co by zbylo z učení, ze zásad Kristových?

Pravda, vědci, historikové, vládci celého světa by k němu měli respekt, ale křesťané by tím podlehli
třetímu pokušení na poušti: Toto všechno tobě dám, jestliže se mi budeš klaněti. 
Triumfující vítězové zpravidla neodolají pokušení pomstít se svým včerejším odpůrcům, smést
všechny, kteří se dosud rychle nenaučili bezvýhradné poslušnosti a servilnosti. A tak by se zdatně



panovalo, lichotilo a pochlebovalo. Byla by to zkáza zásad křesťanství. 
Ježíš nepřišel proslavit sebe, ale Otce. 
Naštěstí je to vše jen výmysl mé fantazie. Zmrtvýchvstalý Kristus zůstal věrný svému odporu k
násilnému panování. Nestojí dál o svou popularitu, nehledá, jak politicky využít situace, nestrojí
triumf sobě, ale oslavuje Otce. 
Nezjevuje se těm, kteří ho odmítli, aby je zdrtil, zjevuje se těm, kteří ho mají rádi, aby je potěšil. Tak
to udělal tenkrát, tak to dělá stále, i dnes. 
A tak to bude dělat až do konce věků: dává se poznat jen těm, kteří v něj uvěří, kteří přijmou jeho
životní styl: styl života v lásce. 
A co říká zmrtvýchvstalý Kristus těm svým? - „Pokoj vám! Jako poslal Otec mne, tak posílám já vás!“
To znamená: Posílám vás, své vyznavače do takového světa a života, jakým jsem prošel já. 
Nebudu nikdy Bohem politické moci, násilí, a kdo se bude pokoušet takového boha ze mne udělat,
ztroskotá. Pokud trvá svět a čas, budu vždy Bohem trpících, ale věčně se radujících. 
Od věků do věků budou lidé hromadit argumenty proti mně a pro mne. Ale ty nejsou tak důležité.
Rozhodující je srdce člověka: Jestli člověk lásku odmítá nebo v lásce žije. Odvěký spor člověčenstva,
zda pro mne nebo proti mně, ten rozhodne život. 
Vždyť kdo odmítá mne, odmítá lásku, odmítá tedy sám život, zříká se života. 
Nás zve k následování 
A tak, bratří, nechtějme slova evangelia poslouchat jen se zaměřením na historické události; -
rozebírat, - co se tenkrát stalo nebo nestalo. Kdyby na tom tak záleželo, byl by se Pán Ježíš zjevil
historicky prokazatelně, nepopiratelně. 
Ptejme se raději, kolik je v nás živé víry v Pána, kolik důvěry v jeho budoucnost, kolik je v našem
každodenním chování živé Ježíšovy lásky. 
Kdo věří, doufá, miluje, - ten už Ježíše Zmrtvýchvstalého sám zahlédl. 
Pojďme ho nyní pozdravit vyznáním víry v něj:

Přímluvy

Obraťme se teď ve společné modlitbě k Bohu, který se i k nám na cestách našeho života přibližuje ve
svém Synu - prosme ho:

Za všechny, kteří jdou životem vedle nás a spolu s námi; - aby ho také pozvali do svých domovů.
Za lidi zbloudilé, zklamané a nespokojené; - aby rozeznali Ježíšův hlas a připojili se k němu.
Za lidi, kteří nemohou uvěřit v život za tělesnou smrtí; - aby se naučili vidět i srdcem a
pochopili, že láska je silnější než smrt.
Za lidi, kteří žijí osaměle; - aby našli cestu do našeho farního společenství a našli tu ovzduší
vzájemné lásky.
Za nás, kteří jsme v Ježíše uvěřili; - abychom jeho hlas také denně ve všech situacích věrně
následovali.

Pane Ježíši, zůstaň s námi. I nám se už připozdívá a den našeho života se od hodiny k hodině
nachyluje ke konci. O to tě prosíme, jenž žiješ ve slávě Otcově po všechny věky věků.

NEDĚLE 4. VELIKONOČNÍ



Uvedení do bohoslužby 
Dnes se nám Pán Ježíš představuje jako dobrý pastýř všech oveček světa. 
Ne tedy jen někteří, jen nějaká elita, ale my všichni pokřtění jsme Bohem pozváni k následování
Dobrého Pastýře - Ježíše. A po vzoru Ježíšově máme být všichni dobrými pastýři těm, kteří žijí kolem
nás. 
Postavme se tedy v duchu před Pána, našeho Pastýře a prosme ho v pokoře o pomoc: (2. kající úkon)

Uvedení do čtení 
1. Sk 2,14a.36-41 
Dnes bude stát svatý Petr před námi jako kdysi před obcí jeruzalémskou a bude nás vyzývat: „Nechte
se zachránit, rozhodněte se pro Ježíše!“ 
2. 1 Petr 2,20b-25 
Starozákonní Izrael považoval každé trápení za Boží trest. Od svatého Petra dnes uslyšíme jiný názor
na smysl utrpení. 
3. Jan 10,1-10 
V evangeliu mluví Pán Ježíš o sobě. A všimněte si: Nepřednáší žádnou teologii, žádné dogma.
Předkládá živý obraz, podobenství - a na nás je, abychom si je domysleli a přenesli do svého života. 
 

KŘESŤANSTVÍ JE NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Mnoho věcí objasňoval Pán Ježíš v podobenstvích. 
Dnes vypravuje podobenství o sobě samém: Je jako dobrý pastýř, který své ovce zná, volá je, jde před
nimi. Ony ho znají a jdou za ním. Špatný pastýř, ten jde za ovcemi a žene je před sebou křikem a
bičem kam nechtějí. 
Kněz pastýřem 
Tuhle pastýřskou činnost Ježíšovu ztotožňujeme zpravidla se službou kněží a biskupů. Já, kněz, mám
úkol, být vám dobrým pastýřem, jít před vámi, tj. být kousek dál, vpředu, směrem ke Kristu. My,
kněží, máme především za úkol, nehonit vás hubováním, napomínáním, ale jít vpředu, vést vás živým
příkladem našeho života. 
Je dobře si to občas připomenout, že kněz má jít vpředu. Někdy totiž lidé říkají, že dobrý kněz má jít s
lidem, vedle nich, jak v jejich práci, tak při jejich odpočinku a zábavě. 
Ježíš říká jinak: „Dobrý pastýř jde před ovcemi. A ovce mu věří a jdou za ním, protože poznaly, že je
vede k životu pokojnějšímu, radostnějšímu - k „životu v hojnosti“. 
Všichni máme být dobrými pastýři 
Ale dobrými pastýři po vzoru Ježíšově nemáme být jen my, kněží - to bych si tu dnes kázal do vlastní
kapsy. Pastýři lidí kolem sebe jste i vy, všichni - buď dobrými nebo špatnými. Každý jsme pastýřem
někoho, ať si to uvědomuje, nebo ne. 
Jak to myslím? Takhle: Každý z nás má kolem sebe někoho, koho vychovává, ovlivňuje, komu je
vzorem: Rodiče dětem, děti mladším dětem, dospělí mládeži, babička vnoučeti. 
My všichni máme podíl na Kristově kněžství, na Kristově pastýřství. Každý z nás má být někomu
jakoby živým Ježíšem. Vzpomeň si na to, maminko, když ti dochází trpělivost s dětmi. Vzpomeň si na
to táto, když máš chuť vychovávat pohlavkem místo klidným rozhovorem. Když si v každé napjaté
chvilce uvědomíme: Mám teď jednat, jak by na mém místě jednal Pán Ježíš, - pak nám nejen dojde,
jak máme jednat, co je správné, ale pomůže nám to ovládnout i rozmrzelost, zlost. 
Všichni máme následovat Krista 
Všichni smíme a máme následovat Krista. To je to, čemu se říká být křesťanem. Smýšlet a jednat, jak



by na mém místě smýšlel a jednal Kristus. 
Toto povolání k následování Krista je něco jen a jen křesťanského - jinde to nikde nenajdete. 
Nikoho nenapadne, že by měl následovat osobní život třeba Mohameda, Napoleona, nebo jiného
velikána dějin. Zabýváme se jejich dílem, ale ne jejich osobou, ne soukromým životem jako vzorem,
který bychom měli v našem životě následovat. 
Ježíš je ztělesněním svého učení. Co učil, to také dělal. Ježíš nežádá po svých vyznavačích, aby
uctívali jeho mrtvolu v nějakém mausoleu, ale žádá, abychom následovali jeho jednání, žili v duchu
jeho života. 
Následování Krista, to není bezmyšlenkovité kopírování, napodobování jeho života, znamená to
uskutečňovat jeho zásady, životní styl v našem vlastním životě - a tak se stát živým vzorem k
následování mladším generacím. 
Na tom tedy záleží: Natolik jsme křesťané, nakolik se denně snažíme pořádat svůj život podle zásad
Ježíše Krista, v jeho duchu, nakolik svou osobou zobrazujeme Krista mladším generacím. 
Není tedy křesťanství nějakou vědeckou teorií, je to konkrétní živé následování příkladu Ježíše Krista.
Kam nás Kristus vede? 
A kam nás chce vést toto následování Krista? 
Snad k dělání nějakých zvláštností, - abychom se oblékali jinak, než ostatní, abychom nosili nebo
nenosili vousy, abychom bydleli v jiné zemi? Křesťan se neliší od ostatních ničím jiným, než tím, že
je laskavý. Žije stejně jako ostatní, až na toto: 
že nikomu neublíží, ale když může, pomůže; 
že se raději směje, než mračí; 
že má víc důvěry než strachu; 
že je klidnější a radostnější, než ti kolem něj. 
Když takový není, když to tak nedělá, tak to asi pořádný křesťan není, jen to světu i sobě předstírá. 
Tak. Pověděli jsme si srozumitelně, co to je následování Krista, co to je být dobrým pastýřem. 
Nebyli jsme tu dnes nadarmo, jestli si vzpomenete co jsme si řekli, až na vás přijde pokušení k
zlostění: 
Křesťan se neliší od ostatních lidí ničím jiným než tím, že je laskavý.

Přímluvy

K neděli Dobrého pastýře nás svatý Otec vyzývá k společné modlitbě za kněžská povolání. Spojme se
v duchu s církví po celém světě a prosme našeho Vykupitele:

Pane Ježíši, jako jsi povolal první učedníky a učinil je rybářem lidí, tak ať také dnes stále zní tvé
pozvání: „Pojď a následuj mne!“
Dej mladým mužům a ženám milost, aby na tvoje volání ochotně odpověděli.
Stůj při našich biskupech, kněžích a řeholnících v jejich namáhavých pastoračních pracích. Dej
vytrvalost našim seminaristům a všem, kteří se snaží uskutečnit ideál odevzdání se do tvé služby.
Pošli dělníky na svou žeň a nepřipusť, aby lidstvo pro nedostatek kněží a misionářů málo znalo
evangelium.
Probuď v mladých lidech touhu být apoštoly tvého království.
Dej, ať se nikdo k Božímu volání nechová jako hluchý.

Bože, povolej dělníky na svou žeň, aby naše kostely nezůstaly zavřené, aby lidé mohli slyšet
evangelium Ježíše Krista, našeho Pána.



NEDĚLE 5. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Někdy se nám zdá, že naše křesťanství by se dalo snadněji zachovávat, kdyby bylo sbírkou přesných
ustanovení: To je zakázáno, to je nařízeno, tohle každý den odříkej a budeš dobrý křesťan. 
Jenže to je představa pohanská. Nám Kristus neuložil, abychom se učili něco odříkávat. Po nás Pán
Ježíš chce, abychom se učili ho následovat, podle něho žít. 
Pojďme se tedy před něj v duchu postavit a volejme k němu společně z hloubi našich trampot a
nejistot o pomoc:

Uvedení do čtení 
1. Sk 6,1-7 
Ve čtení ze Skutků dnes uslyšíme, že už první křesťanská generace přišla na to, že ve farnosti nesmí
vše ležet jen na knězi. Farnost je společenství vzájemné služby, diakonátu. Kdo se učí dívat
Ježíšovýma očima, sám vidí, kde je třeba pomoci. 
2. 1 Petr 2,4-9 
Mnoha způsoby se nám v Písmu znázorňuje, čím je Kristus člověku: Dobrým pastýřem, ústředním
kvádrem. V listu svatého Petra teď uslyšíme, čím jsou Kristu ti, kdo v něho uvěří. 
3. Jan 14,1-12 
Kdo trpívá nejistotou, úzkostí, osamělostí, ten by si měl verše dnešního evangelia opsat na papírek a
nosit při sobě. Nebo líp - naučit se je nazpaměť, aby si je mohl ve zlé chvilce říkat a meditovat. 
 

BOHOSLUŽBA VŠEDNÍHO DNE

Scházíme se zde o nedělích a učíme se tu žít ve svatém společenství, učíme se následovat Pána Ježíše.
Proto je naše nedělní shromáždění potřebné a důležité. 
Dnes vám však chci kázat o potřebě bohoslužby i ve všední den. Povzbudil mne k tomu svatý Petr,
který nám dnes píše, že máme být všichni svatým kněžstvem a stále, denně, přinášet Bohu oběti. 
Možná se ti začíná vtírat mrzutá myšlenka: co tu mluvíš o bohoslužbě každý den? Já jsem rád, když se
dostanu do kostela v neděli. Každý den do kostela, to je u mne nemožné. 
Jenže to je nedorozumění. Nedorozumění zaviněné tím, že se v našich představách význam slova
„bohoslužba“ omezil“ jen na to, co děláme v kostele. 
Bohoslužba všedního dne 
Co je bohoslužba všedního dne, to se můžeme nejlíp naučit od Pána Ježíše: Do kostela chodil jen o
sabatu. Za celý svůj pozemský život byl jen na jediné mši. 
Ale Ježíšovou každodenní bohoslužbou bylo vše, co dělal. Nebylo hodiny, aby v ní nesloužil Bohu.
Celý jeho den byl bohoslužbou. A tohle mám dnes na mysli. 
Není to matení pojmů? Jak to Pán Ježíš dělal, že to tak o něm mohu říci? 
Celý Ježíšův život byl veden zásadou: „Dal jsi mi život, Otče... a já jdu, abych plnil tvou vůli.“ (Hebr.
10,5.9) Ježíš dělal vždycky to, co odpovídalo Boží vůli. Mohl dokonce říct: „Můj pokrm je, abych
konal vůli toho, který mne poslal“ (Jan 4,34). Vůle Otcova je středem Ježíšova myšlení i jednání. 
To je Ježíšova „Nová Bohoslužba“. Plnit vždy Boží vůli. Když se modlí, když pracuje, když mlčí,
když se veselí na svatbě, když prožívá šťastné chvilky mezi přáteli, když káže v synagóze, když trpí,
to vše je jeho bohoslužba. 



Naše duchovní bohoslužba 
A tak to platí i pro nás. Naší bohoslužbou je nejen nedělní liturgie v kostele, naší bohoslužbou je -
totiž má být - vše, co děláme i mimo kostel. 
Koncilní konstituce o církvi o tom mluví a nazývá to 
duchovní bohoslužbou křesťanů. 
Vysvětluje, že takovou duchovní bohoslužbou se stává všechna práce, modlitba, rodinný život i
odpočinek, když to děláme v duchu Pána Ježíše. A  konstituce říká dále, že tuto duchovní bohoslužbu
svého každodenního života máme společně předkládat Bohu při nedělní eucharistické slavnosti a tak
zasvěcovat sebe i svět Bohu (Lumen gent 34). 
Tato krásná slova konstituce byla nazvána Magnou chartou nové bohoslužby, života z víry. 
Co je duchovní bohoslužba? 
Tuto nauku koncilu si musí každý z nás převést do svého osobního života. Pokusme si to trochu
představit: 
Když se doma - třeba ráno při vstávání, večer při uléhání - poctivě pokoušíš volat v modlitbě k Bohu, -
je to bohoslužba. 
Když s někým hovoříš o své víře, - je to bohoslužba. 
Když se chutě pustíš do své každodenní práce, - je to bohoslužba. 
Když máš rád svou ženu, když dáte život dítěti, - je to bohoslužba. 
Když se po práci doma natáhneš a vychutnáváš odpočinek, - je to bohoslužba. 
Když si v klidné chvilce čteš, co tě baví, nebo posloucháš pěknou muziku, - je to bohoslužba. 
Když zápolíš s nemocí nebo nepříjemnou událostí, - je to bohoslužba.

To je bohoslužba,  KDYŽ... Na to slůvko  KDYŽ nesmíme zapomenout. 
Celý tvůj každodenní život je bohoslužbou, když je to v duchu Ježíšově, tj. když se snažíš žít podle
vůle Boží. 
Jak na to 
Jak se to dělá prakticky? Musí se snad na každém kroku vzbuzovat nějaký dobrý úmysl, říkat pořád
dokola: „To vše dělám pro tebe, Bože?“ Ale ne. Z toho by byl za chvíli bezduchý cvik, flašinet,
pochybná bohoslužba. 
Není třeba, stále se snažit „zbožně“ myslet na Pána Boha. Jen mysli klidně na to, co děláš. 
Zde se totiž jedná o cíl, o záměr našeho smýšlení a dělání. Máme smýšlet a jednat v duchu Ježíšově,
tedy v duchu pokoje, dobra a lásky. To stačí. To je vše. Nic víc není třeba, jen snažit se smýšlet,
mluvit a jednat, jak by na mém místě dělal Pán Ježíš. 
Magna charta duchovní bohoslužby křesťanů tedy zní: Vše, co křesťan dělá v duchu Pána Ježíše, je
bohoslužba. A naopak, sebeslavnější nedělní mše není bohoslužbou, jestli nepředcházela bohoslužba
všedního dne, život v lásce. 
Dnes budeme hledět chápavěji na obětní dary, až se ponesou z vašeho středu k oltáři Páně. Budem se v
duchu ptát: 
Jak bohatý je můj podíl na obětní misce - 
jaká byla v uplynulém týdnu má bohoslužba všedního dne?

Pojďme se přihlásit k této každodenní Boží službě slovy společného vyznání víry.

Přímluvy

Pán Ježíš řekl: „Budete-li zač prosit Otce v mém jménu, dá vám to.“ - V důvěře v jeho slovo stojíme
tedy před Bohem a prosíme:



Za dnešní lidstvo, aby je fanatičtí politikové nestrhli do nových válek.
Za nás, křesťany, abychom svým pokojným životem pomáhali vytvářet pokojný svět.
Za vlády a úředníky, aby své moci užívali ke spravedlnosti a k ochraně slabších.
Za děti, které mají jít letos poprvé ke svatému přijímání, aby v Pánu Ježíši našly svého nejlepšího
přítele.
Za naše maminky, aby se dočkaly radosti ze svých dětí.
Za nás zde přítomné, abychom radostným životem sloužili Bohu i bližnímu.

Věčný Bože, dáváš se nám poznat jako zosobnění Dobra, Pokoje a Lásky. Ať se ti stále víc podobáme,
když se učíme následovat Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 6. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Velikonoční doba se chýlí ke konci. Svátek Nanebevstoupení Páně nám ve čtvrtek připomene, že
nežijeme sice už v lidské přítomnosti Pána Ježíše, ale že máme žít v Ježíšově duchu. 
Začněme dnešní bohoslužbu odřeknutím se všeho v našich návycích, co Ježíšovu smýšlení odporuje.

Uvedení do čtení 
1. Sk 8,5-8.14-17 
První čtení dnes vypravuje, jak evangelium prolomilo bariéru židovského prostředí a začalo se šířit po
světě. 
2.  1 Petr 3,15-18 
Teď dobře poslouchejme svatého Petra. Píše, jak si představuje dobrého křesťana. Platí to i o nás? 
3. Jan 14,15-21 
Evangelium je dnes vpravdě radostnou zvěstí. Pán Ježíš říká, že i když s námi nebude ve svém těle,
přece jen nám bude stále nablízku svým Duchem. 
 

NEPŘÍTOMNÝ BŮH

Představme si, jak by to vypadalo v podniku, kde by si šéf odjel a nedal se vůbec vidět. Dal sice
pokyny, jak má vše jít dál, ale nikdo v celém podniku není informován, jak se zas vrátí. 
Řeknete si, že je to nemožné. - Jenže něco takového vskutku existuje. A není to podnik malý, na
miliardy členů má a jmenuje se církev. 
Šéfem, Pánem, ustanovil Bůh Ježíše Krista, ba víc, svým zástupcem a zosobněním, takže tento Ježíš
mohl říkat: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ Ale vyprávění o tomto Ježíši končí zprávou evangelia, že z
lidského světa odešel, že vstoupil na nebesa.

Pocit, že Bůh není přítomen 
Chce se tím snad říci, že Bůh už není v našem světě přítomen? Takový pocit se o člověka vskutku
pokouší. A nikdy snad v dějinách myslícího lidstva nebyl pocit nepřítomného, vzdáleného, nejsoucího
Boha tak silný, jak tomu bylo a dodnes doznívá v našem století. 
Když čteme bibli, jak Mojžíš prožíval Boží přítomnost v hořícím keři, nedovedem si to už dnes dost
živě představit. 



Když čteme, jak svatý František, Kateřina, žili ve stálé přítomnosti Boží, je to pro nás něco
nepochopitelného. 
Kdyby někdo dnes, tak jako lidé ve středověku (Luther), prožíval úzkost z vševidoucího Božího soudu,
řeklo by se o něm, že je nervově nemocen a poslali by ho na vyšetření k psychiatrovi. 
Kde dřívější lidé viděli ruku Boží v přírodě, v dějinách, vidíme my dnes působení přírodních sil,
sociologické zákony, nebo slepou náhodu.

Víra není všeobecná 
Že je Bůh, věřilo celé dřívější lidstvo, bylo to všeobecné přesvědčení bez vyjímky. V dnešní
společnosti věří jen jednotlivci, víra není nic všeobecně závazného. 
Ba i pod slovem „Bůh“ si dnes každý představuje něco jiného. Není vše křesťanská zbožnost, co se
ohání Bohem, není vše bezbožností, co Boha popírá. Stalo se mi nejednou při rozhovoru s lidmi, kteří
se považovali za nevěřící, že když mi pověděli, jakou víru odmítají, mohl jsem s nimi klidně souhlasit
a říct, že v takového boha já také nevěřím. 
Ujasnění, co křesťanství rozumí vírou v Boha, se neobejde bez Ježíše z Nazareta: My, křesťané,
věříme v toho Boha, který se v Ježíši zjevil člověku. Věříme v Boha Otce, jak nám ho Ježíš
představuje.

Bůh se nevnucuje 
Ale i v Ježíši se nám Bůh nevnucuje, nepodbízí, i tam není snadné ho pochopit: 
vždyť ten, který má všechnu moc na nebi i na zemi, se nám představuje v člověku bezmocném; 
ten Bůh, který sám je domovem všem, se zjevuje v člověku, který nemá, kam by hlavu složil; 
Bůh, který je dárce radosti, se projevuje v Muži bolesti, Trpitel. 
Bůh se člověku nevnucuje naprostou evidentností. Je tu pro člověka jako čistá voda v hlubinách země,
k níž si smíš prokopat studnu. 
Je tu pro člověka jako ryzí kov v žilách skal, který si smíš vydolovat. 
Bůh je tu jako sladké jádro, k němuž se můžeš probít tvrdou slupkou. 
Bůh je tu jako ten, kterého smíš hledat a nalézat a udělat tak největší objev svého života, když z hloubi
osobního přesvědčení řekneš: Věřím v jednoho Boha Otce.

Nevědomé a vědomé hledání 
Nezapomeňme na to, že každé lidské poctivé hledání dobra, pravdy, krásy, je vlastně vždy hledání
Boha, - ať to ten hledající ví nebo neví. 
Všichni poctiví lidé světa jsou hledači Boha. My, křesťané, hledáme vědomě. Jsme na tom líp právě o
to, že víme, nebo aspoň tušíme, co hledáme, koho hledáme. 
A protože to my, křesťané, máme přece jen opravdu snadnější, máme mít trpělivost s těmi, kteří ještě
nevidí, ještě nevěří. Někdy to vypadá, že ti tzv. nevěřící jsou na tom jako ti lidé, co hledali les.
Ukazovali jim jej, přivedli je na kraj lesa, ale oni viděli jen tuhle strom, támhle strom: „Stromy - to
ano, na ty si mohu sáhnout, ale les, kde si mám sáhnout na les? Já věřím jen na skutečnosti
hmatatelné, nemohu uznat, že je vůbec nějaký les.“ Takhle nám často zní argumentace nevěřících. 
A tak žijeme. Pomíchaní dohromady. Jedni, kteří říkají: „Bůh není, žádného nevidím.“ A my, kteří jim
odpovídáme: „Kdyby Bůh nebyl, nebyl bys tu ani ty, nebylo by mne.“ 
To je cesta lidského života: Boha hledat, - a z hloubi radosti nad tím nálezem pomáhat trpělivě těm,
kteří dosud nenalezli, ale poctivě hledají. 
Pojďme teď vyjádřit naši radost, že naše životní hledání má smysl, že v Boha věříme, společným
Kredem: 
 



VNÁŠET DO SVĚTA BOŽÍHO DUCHA

Co jste vyrozuměli z dnešního čtení Písma? 
V evangeliu říká Pán Ježíš, že Bůh potřebuje lidi, kteří zachovávají jeho přikázání. Dá jim pak
mocného pomocníka, Ducha pravdy. V síle toho Ducha dělají pak křesťané hotové divy lásky mezi
lidmi, jak o tom mluvilo čtení ze Skutků apoštolů. 
Podobu toho křesťana, který je vhodným spolupracovníkem Ducha svatého, popisoval svatý Petr: 
Bůh potřebuje takové, 
kteří mají v srdci hlubokou úctu k Pánu Ježíši; 
takové, kteří mají pevnou víru; 
takové, kteří mají dobrou vůli; 
takové, kteří mají dobré křesťanské chování. 
Takové lidi potřebuje Bůh, aby vnášeli Božího Ducha do světa. 
Bůh tě potřebuje! Bůh potřebuje tvou spolupráci! 
Není tohle jedno z nejpodivnějších tvrzení? 
Že by všemohoucí, nekonečný Bůh potřeboval takové nic, jako jsem já, člověk? Že by Duch svatý,
který vane, kde chce, byl nějak závislý na mně? 
Tuhle kdosi mudroval: 
Když Duch svatý mohl proměnit bázlivé apoštoly na nebojácné vyznavače a hlasatele Ježíšova
evangelia, tak jistě může podobně proměnit všechny lidi světa: rváče na pokojné, zloděje na poctivce,
lenochy na svědomité - a bude to. Svět bude takový, jak si to Bůh přeje. 
Vy znáte správnou odpověď: Duch svatý není hypnotizér, který by člověku vpašoval do mozku, co
musí udělat. Duch svatý není loutkař, který by vodil lidi jako na drátkách. 
Bůh stvořil člověka tak, aby byl spolupracovníkem Božím ne z donucení, ale ze své vůle. Aby mohl
mít z té spolupráce radost jako ze svého díla. Duch svatý dal sílu apoštolům, protože o ni prosili.
Proměnil je, protože se dali proměnit, protože jednali podle jeho vnuknutí, vedení. 
Duch svatý nepůsobí mezi lidmi bez lidí. Chce jejich souhlas a spolupráci. 
Apoštolové jsou vyzváni: „Jděte do celého světa. Buďte mi svědky až do končin země. - A já budu s
vámi.“ 
Duch svatý jim dá odvahu, nadšení, sílu, oni musí dát svou námahu, rozum, ochotu, své síly; to, co
žádá v epištole svatý Petr. 
Tak to bylo za času svatého Petra, tak je tomu i dnes. Papež Jan XXIII. svolal koncil. Koncil je vždy
dílo Ducha svatého v církvi. Ale museli se sejít všichni biskupové světa. Museli podstoupit námahu.
Museli přemýšlet, jak odít do lidských slov, jak nejlépe vyjádřit to, co pociťovali jako puzení svatého
Ducha. 
Tak je tomu vždy: Bůh je veliký a neomylný. Člověk je nepatrný a má plno chyb. A přece: Bůh
člověka potřebuje. Bůh chce, aby člověk spolupracoval na budování Božího království mezi lidmi. 
Svěcení na budovatele Božího království je svátost biřmování, je to svěcení na spolupracovníky Ducha
svatého. Skrze nás chce Duch svatý působit ve světě. Je to krásné, že nás Bůh potřebuje. Nikdo není
nepotřebný, kdo se chce dát Duchu svatému k disposici. A nikdo se nemusí bát, že je k tomu příliš
nešikovný, málo inteligentní, že na to nestačí. Zde záleží jen na ochotě ke spolupráci. Proto i Pán Ježíš
vybral za apoštoly nevzdělané rybáře, aby nikdo nemusil mít tyhle obavy. Záleží především na ochotě
a dobré vůli spolupracovat s Duchem svatým. 
Stvořitel nám nabízí účast na své tvůrčí činnosti: „Jděte a vládněte zemi“ - vyzývá lidi hned na
začátku Bible. Máme zemi rozvíjet do krásy, šlechtit ji. Máme být dobrými údržbáři naší země -
pečovat o přírodu, zvířata. Máme chránit naši zemi před každým, kdo by ji chtěl plundrovat a ničit. 
Pán Ježíš chce, abychom byli nositeli jeho lásky k lidem. Každý člověk lásku potřebuje. A každý



člověk má na lásku právo. Všimli jste si už, že tohle právo na lásku není dosud zakotveno v žádné
ústavě, v žádném zákoně? Ono to asi ani nejde. Láska se nedá sevřít do neosobních paragrafů. 
A tak prosazování lidského práva na lásku zůstane asi vždy zakotveno jen v zákonech náboženských.
Lidské zákony mívají pak teprve tehdy dobrý smysl, když jsou uplatňovány v duchu lásky. I k tomu
nás potřebuje Bůh: Abychom lidské zákony uplatňovali v duchu lásky. 
Duch svatý nás vede, abychom v sobě nosili Boží světlo, Boží jiskru radosti. Abychom tím světlem
svítili lidem kolem sebe. Veselost je nakažlivá. Radost je nakažlivá. Vlídnost je nakažlivá. Přenese se
od nás na jiné. 
Poslouchejte, jak vnímal kterýsi bolavý člověk setkání s křesťanem, s nositelem Ducha Božího. 
„Potkal jsem člověka. 
Ten člověk mě oslovil - nepřehlédl mě. 
Ten člověk mi naslouchal a nedíval se přitom na hodinky. 
Obrátil se ke mně s přátelským úsměvem a vypadal, jakoby měl ze setkání opravdu radost. 
Nechal si ode mne pomoci a neodmítl mě povýšeně. 
Pohladil mě a nebál se pomluv. 
Kdosi se ke mně zachoval jako Kristus!“

V tomto týdnu bychom měli přemýšlet, jak budeme spolupracovat s Duchem svatým každý z nás ve
svém prostředí. Jak budeme vnášet do světa Ducha Božího.

Přímluvy

Pán Ježíš nám dnes v evangeliu řekl: „Nenechám vás osiřelé. Požádám Otce a on vám dá Ducha
pravdy, který bude s vámi.“ Stojíme tu před ním. Prosme ho:

Za celý náš svět;  ať pochopí tvé učení, že každé násilí je zlo a plodí zas jen zlo.
Za dnešní mládež;  aby našla správné životní ideály.
Za malé děti; aby se daly vést k dobrým životním návykům.
Za malé školáky; aby se dobře připravili k prvnímu svatému přijímání.
Za mládež naší farnosti; aby byla čestná a pravdomluvná.
Za nás, zde přítomné; abychom byli vděční těm lidem, kteří nás přivedli k víře v Boha.
Za naše zemřelé; abychom na ně mysleli jako na dále žijící.

Pane Ježíši, ať dobrá vnuknutí tvého Ducha slyšíme a podle nich se řídíme a tak následujeme tebe,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Uvedení do čtení 
Slavnost Nanebevstoupení Páně nám dnes zdůrazňuje, že Pán Ježíš, přesto že ukončil svůj pozemský
život, je dál s námi. Dál káže svým slovem v evangeliu, dál rozmnožuje chléb svého Těla, dál působí
svou láskou skrze své vyznavače, křesťany. 
Působí i skrze mne? Nosím jeho úsměv, mluvím v jeho myšlenkách, jednám v jeho lásce? 
Prosme zahanbeně za odpuštění své vlažnosti a nelásky.



Uvedení do čtení 
1. Sk 1,1-11 
Zpráva ve Skutcích apoštolů o nanebevstoupení Páně není historická reportáž, ale katecheze prvotní
církve o Kristu oslaveném. Tak jí také naslouchejme. 
2. Ef 1,17-23 
Druhé čtení je pokorná modlitba o moudrost, abychom uměli rozeznat a uznat moc Boží. 
3. Mt 28,16-20 
Závěrečná slova evangelia svatého Matouše, která si teď budeme číst, mluví nejen o nanebevstoupení
Páně, ale také o tom, co zbývá udělat nám, než Pán znovu přijde. 
 

JAK DALEKO JE DO NEBE ?

Pod dojmem svátku Nanebevstoupení Páně volal kdysi nestor protináboženských bojovníků Friedrich
Nietzsche: „Zapřísahám vás, přátelé, zůstaňte věrni zemi.“ 
Nietzsche chtěl tím křikem zdiskreditovat, znevážit křesťanské náboženství. Netušil, že tím
náboženství slouží, protože pomáhá odbourávat mytologické, pseudonáboženské představy. 
Ale copak volání po věrnosti zemi není opravdu v protikladu s tím, co dnešní svátek vypovídá o Pánu
Ježíši? Vstoupil na nebesa, byl vzat ze země, cožpak to není výpověď o tom, že Pán Ježíš opustil zlý
svět, kde trpěl, že se od něj oprostil a unikl zpět do nebe, mimo zemi? Cožpak křesťanství nevede také
své vyznavače, aby se snažili nějak přetrpět a přečkat tento život, a pak ať se zlý svět řítí kam chce -
my budeme jinde, v nebi? Cožpak právě naděje na únik ze světa není to, čemu se říká křesťanská
naděje? 
Tak to není. Taková naděje, která by se vrhla až kamsi za lidský život, za lidský svět, byla by
fantastická, chiliastická, neskutečná naděje. A byla by to vlastně naděje zcela pohanská, nekřesťanská.
Podhoubím, ze kterého takové představy podvědomě, neuvědoměle vyrůstají, je jakási špatná optická
představa nebe, jako místa kdesi nahoře, představa, která polopaticky lpí na hovorových výrazech.
Maminka řekne: skoč mi pro kvasnice - a nejde o skok do dálky. Podobně se řekne, že někomu spadl
kámen ze srdce a jiný řekne, že zapadá slunce a ono nikam nic nepadá. Lidská rčení mívají význam
jiný, než je doslovné znění použitých slov. 
Nanebevstoupení Páně není kosmonautický výkon, není to fyzické dění. Ježíš nestoupal metr za
metrem a kilometr za kilometrem do  vzduchu, až k měsíci, nebo dál na vzdálenou planetu. Nebe není
jen nějaké místo někde. 
Co tedy nebe je - kde je tedy nebe? Jak si je máme představit? Těžko si je můžeme představit. Dobře
to říká svatý Pavel, že ani lidské oko nevidělo, ani na mysl lidskou nevstoupilo - že si lidsky nebe
představit nelze. 
Ale přesto si můžeme pojem nebe aspoň přiblížit - pomocí raně středověkých obrazů, ikon. Zájem o
ikony je teď světovou módou. Kupují se, kradou se, ale také se s novým zájmem studují. Středověký
malíř nesmýšlel o nebi nějak primitivně, jako o modrém „nebi nahoře“. Nemaloval vůbec modrou
barvou, ale zlatou, nebo použil zlatého plechu a udělal toto zlaté nebe jako nosné pozadí, na němž
znázornil člověka. Rozumíte tomu? 
Nebe jako nosný základ člověka a celého světa. Ne „něco nahoře“, ale to, co nás obklopuje ze všech
stran, to v čem žijeme, hýbáme se a jsme, protože Bůh nás obklopuje, obsahuje ze všech stran. Nebi je
každý z nás přesně tak blízko, jak blízko je Bohu. 
Jestliže si takto prohloubíme představu o nebi, pak budeme bez obtíží rozumět i výroku o
nanebevstoupení Pána Ježíše. Říká se tím, že on se stal novým základem našeho bytí, naší existence.
Prolomil hranice mezi „tímto“ a „oním“ světem, mezi minulostí svého lidského narození a



současností našeho lidského bytí. Písmo to říká ještě jinými obraznými rčeními: sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího; je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Rozumíte už, co to znamená: Kristus
je nosný základ všeho času, i tohoto atomového věku; i v něm máme zvěstovat jeho království. 
Teď rozumíme i smyslu napomenutí, které nám dnes dává Písmo: Co hledíte do nebe? Nehleďte
vzhůru, Pán je s námi zde - zpíváme si v rytmické písni. „Zůstaňte zemi věrni“, můžeme říci s
Nietschem, hlásejte jeho království zde, kolem sebe. 
Nechceme tím hlásat, že čekáme nebe na zemi. Nebe není totožné se zemí a nikdy nebude. To ví
každý, kdo má oči, že země nebude bez katastrof přírodních, a bez temnot duchovních ze zloby a
hlouposti lidské. Ale Kristus učinil vše až po vlastní smrt, aby temnoty myslí rozehnal láskou, aby
lidem ukázal cestu, jak zemi dotvářet blíž k podobě Božího království, nanebevzetí. 
Dnešní svátek je výzvou a úkolem pro nás. Od té doby, co Pán vstoupil na nebesa, je zde na zemi
přítomen viditelně v nás, skrze nás; skrze naši lásku.

Přímluvy

V den oslavení našeho Pána pojďme ho společně prosit:

Ať při dnešní slavnosti lépe pochopíme tvou přítomnost ve světě.
Ať dnes lépe poznáme, jaké je naše osobní poslání ve světě.
Ať  žijeme v radosti, která s tebou přišla na svět.
Ať  tvůj Duch nás naplní láskou a správným smýšlením.
Ať jsme všichni zdraví a dobré mysli.

O to tě, Otče, prosíme, skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou žije a kraluje na
věky věků.

NEDĚLE 7. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní neděle - poslední velikonoční doby - je zarámována svátkem Nanebevstoupení Páně - minulý
čtvrtek -, a svátkem Seslání Ducha svatého - příští neděli. 
Matka Ježíšova Maria, apoštolové a první věřící jsou pohromadě a modlí se za seslání Ježíšova Ducha.
Připojme se k prvotní církvi v její prosebné a děkovné modlitbě.

Uvedení do čtení 
1. Sk 1,12-14 
Po odchodu Pána Ježíše se apoštolové musí učit stát na vlastních nohou. Jen pomalu si začínají
uvědomovat, že nemají jen pasivně čekat na Pána Ježíše, že oni teď mají dělat to, co dělal Pán:
vydávat světu svědectví o lásce nebeského Otce. Že oni teď mají ve světě žít v lásce Ježíšově, v jeho
Duchu. Že oni teď tvoří - a s nimi i my všichni - tajemné Tělo Ježíšovo, - Církev Kristovu. 
2.  1 Petr 4,13-16 
Každý křesťan, i každý z nás, má už od křtu podíl na oslavení Zmrtvýchvstalého Krista, - i když často
máme pocit, že s ním jdeme teď teprve cestou křížovou. Svatý Petr nás povzbuzuje, abychom se cesty
spolu s Ježíšem nebáli. 
3. Jan 17,1-11a 



Velká Ježíšova Řeč na rozloučení končí v Janově evangeliu tak zvanou „Velekněžskou modlitbou“.
Poslechněme si, jak se náš Pán modlí. 
 

UMÍME SE MODLIT ?

Ve Skutcích apoštolských jsme si četli, že prvotní církev se modlila. V evangeliu jsme si četli, jak se
modlil Pán Ježíš. 
Umíme se modlit my? 
Moc nám to s modlitbou nejde 
Většina z nás by asi odpověděla: „Já moc ne.“ - Stále znovu slyší kněz stezky: 
„Za celý den nenajdu na modlitbu čas. Dnes je život tak uspěchaný!“ 
„Když se chci pomodlit Otčenáš, jen odříkávám slova, nedokážu se soustředit na to, co říkám.“ 
„Když se pokouším modlit, mívám pocit, jako bych mluvil do hluchého telefonu, - že na druhé straně
nikdo neposlouchá.“ 
„Když se pokouším meditovat, zanic mi žádná myšlenka nenapadne. Je z toho jen trapný zážitek.“ 
„Když se za něco modlím, pořád mám kdesi hluboko pocit, že je to stejně marné: „Bůh nezasáhne,
nepomůže.“ 
Proč nám to nejde? 
Takové stesky naznačují, proč nám modlitba nejde. 
Vždyť za prvé modlitba není k tomu, aby vynutila nějaký Boží zásah, aby zapůsobila na Boha.
Modlitba má zapůsobit na nás, v nás má vytvořit předpoklad pro poznání a přijetí Boží vůle. 
Jenže my sice v modlitbě říkáme: „buď vůle tvá“, ale jde nám při tom o vůli naši. Proto se nestáváme
lidmi odevzdanými do vůle Boží, kliďasy. Jsme nevrlí, že se dost rychle neděje vůle naše. 
Musíme se naučit spojit celý svůj den s modlitbou. Dokud to nedokážeme, jsme pořád v zajetí denních
malicherností jako dítě, které je fascinováno hračkou, kterou právě dostalo. 
Když chlapec dostane své první kolo, po kterém toužil, sotva mu na co jiného zbude čas. Maminka
potřebuje pomoc, - on není k nalezení, protože se učí jezdit. V neděli se jde do kostela, - on kvůli
bicyklu i na bohoslužby přijde pozdě. 
U tohoto chlapce se to časem upraví samo. Na nákupy zajede mamince na kole, kolo se zapojí do jeho
života i k cestě do kostela. 
Modlitba životem 
I modlitba se musí zapojit do našeho života, abychom se neutopili v tom, co zrovna děláme, jako
chlapec v hraní s kolem. Teprv tenkrát nám bude modlitba snadná a užitečná, až se stane součástí
našeho života. Až budem cítit, že právě modlitba dává našemu životu řád a smysl. 
Naší modlitbou musí být nejenom to, co říkáme Bohu, ale i to, co říkáme sousedu, co děláme v práci i
doma. 
Takovou modlitbu životem je možno po celý život prohlubovat. Může to dělat každý jinak, každý po
svém. 
Něco je však společné, a to dvě nejvhodnější chvíle ke spojení života s modlitbou: Na začátku dne a na
sklonku dne. 
Ranní napojení 
Koho v dětství učili konat ranní modlitbu jako sváteční chvíli, kdy se všechno dění zastaví a ztiší, -
ten asi dnes rozmnožuje řady těch, co nemají na modlení čas. 
To podstatné na začátku dne je, abychom zaujali hned při probuzení postoj víry k dnešnímu dni. Jakou
podobu bude mít ta myšlenka, není podstatné, - jen vnímej vanutí Ducha, on ti ji dá. 
Třeba to při vstávání a oblékání pocítíš takto: 



„Bože, díky za tento den, je to tvůj dárek.“ 
„Bože, začínám den, - otevři mé oči pro všechno pěkné.“ 
„Otevři mé uši, abych dnes slyšel potřeby svých bližních.“ 
„Ukaž mi, Pane, dobrou cestu dnešním dnem.“ 
„Ať se dnes učím rozeznávat, co je tvá vůle, co je v duchu tvé lásky.“ 
„Chci dnes vše konat ke cti a chvále Boží. Vše obtížné chci nést jako kousek Kristova kříže.“ 
To je podstata modlitby. 
Bez takového „ozvučení“ dne modlitbou je den jako němý - jako když na obrazovce jde jen obraz bez
zvuku. Ranní modlitbou se ti svět zapojí na Boží lásku, není už cizí, studený. 
Podvečerní kontakt 
Druhá chvíle napojení osobního kontaktu na Boha je doba podvečerní. Ne až večer, to sedíš u
televizoru nebo jsi ospalý a nic pořádného už nesvedeš. Podvečer, to je chvíle, kdy denní shon končí,
napětí se uvolňuje. 
Může to být chvíle, kdy sedneš do autobusu, cestou z práce. Může to být chvíle, kdy doma chystáš
večeři a myšlenky mohou volně běžet. Aby se ti myšlenky nezatoulaly, nauč se je, podobně jako ráno,
vést pomocí určitých myšlenek a otázek. Třeba takhle: 
1. Nejprv: „Pane Bože, jak se ti dnes můj den líbil? Co jsem dnes prožil zvláštního, zajímavého,
důležitého? 
2. Co mi ta událost dala, jak jsem ji zvládl, nebo co s tím bude ještě třeba udělat? 
3. Co by mi k tomu asi řekl Pán Ježíš? 
Zapojit celý den do Božího řádu 
Vidíte. Je to jednoduché, jde to, opravdu. Ráno si říkáme několik myšlenek před tváří Boží, večer si
kladem několik otázek. Ty nám pomohou zapojit den do Božího řádu. 
Tak nějak lze dělat osobní denní modlitbu. Zkusme to. Zkoušejme to denně, půjde to stále lépe. Celý
náš den se stane duchovní bohoslužbou, Bohu milou modlitbou. 
Zde jsme teď shromážděni k modlitbě sváteční, společné. Jako prvotní obec v epištole. Zde se
můžeme navzájem povzbudit radostným vyznáním víry. Pojďme tak učinit. 
 

NÁŠ ZNAK - KŘÍŽ

Každý spolek, každé společenství si volí za svůj znak, odznak, za poznávací znamení to, co je pro ně
nejvíc charakteristické: myslivci smrkovou větvičku, hudebníci houslový klíč, horníci kladiva. 
Kde žijí křesťané, tam se vyskytuje znamení kříže. V rodinách na čelní stěně bytu. V kostelích. Na
věžích - zdaleka viditelné. Na rozcestích. Na hrobech křesťanů. 
Ale nenapadlo vás také, co mně vrtávalo hlavou, když jsem byl mladý, že by totiž znakem křesťanů
mělo být něco veselého, živého, radostného? Kříž přeci znamená utrpení a smrt Pána Ježíše. Kříž
znamená i lidské trápení. Říká se: „S tím člověkem je kříž,“ když se mluví o opilci. Říká se: „Ta paní
nese těžký kříž,“ když se myslí na to, že má nevyléčitelně nemocného synka. 
Můžem tedy říci: kříž, to je symbol trápení. A to že je ten nejlepší znak křesťanů? To by přece
znamenalo: Být křesťanem rovná se trpět, nést kříž, trápit se. Žádné záviděníhodné vyhlídky do
života. 
Dnešní slovo Boží nám ukazuje, jak spolu souvisí v životě křesťana radost a trápení. 
„Přišla hodina oslavy!“ volá dnes v Janově evangeliu Pán Ježíš. Vše zlé už je přemoženo. Pán splnil
své poslání  na světě a vrací se do slávy Otcovy. 
A co my, co zůstáváme ještě zde na světě? Co to znamená pro nás, že moc zla je už zlomena? Říká
nám to list svatého Petra: Budeme také radostně jásat - při setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, ale



teď ještě jdeme s Ježíšem jeho křížovou cestou, teď máme ještě účast na utrpení Kristově. 
Proto je znakem nás, křesťanů právě kříž. Kristův kříž je totiž středem, odkud my vidíme svět: od
znamení největšího utrpení, které je zároveň znamením konečného vítězství nad zlem. 
Tak to chápal i svatý Pavel. Píše: „Slovo o kříži znamená pro nás velkou Boží sílu!“ Ne nadarmo
opěvujeme na Velký pátek kříž jako znamení vítězné, jako znamení života, znamení spásy. 
Proto je kříž znamením nás, křesťanů: Když na něj pohlédneme, připomeneme si: Po utrpení a smrti
vstal Pán Ježíš z mrtvých. I po našem trápení přijde radost. Po Velkém pátku vždy přichází Vzkříšení. 
Můžeme to domyslit ještě dál. Kdo dělá kříž, vede ruku napřed shora dolů a pak napříč. Každý kříž má
dva rozměry: vodorovný a kolmý. Příčné břevno, to jsou rozpažené ruce Pána Ježíše. Kdo rozpřahuje
ruce, otvírá náruč, chce někoho obejmout. Pán Ježíš k sobě zve tímto gestem všechny lidi. Říká:
„Nejsi sám! Nežiješ sám! Já jsem tu pro tebe a ty buď pro druhé kolem sebe!“ 
Druhé, svislé břevno kříže nám říká: Ježíš přišel od Otce a chce nás vést vzhůru k Otci. Ne, že bychom
si mysleli, že Otec je „nahoře“, v oblacích nad námi. To „nad námi“ znamená spíš, že je větší jak my,
větší než všechny naše představy o něm, že nás nekonečně převyšuje, že k němu právem s obdivnou
láskou voláme: Veliký Bože náš! Pohled na kříž nám tedy připomíná: Bůh k tobě sestupuje ve svém
Synu; odpověz na to svým chováním, svým životem. 
Vidíš: Kříž je krásné znamení. Připomíná nám smysl a cíl našeho života, připomíná nám svislým
břevnem Boha nad námi a vodorovným břevnem lidi vedle nás. 
A co to utrpení? To se samozřejmě našemu životu nevyhne i kdybychom před ním sebevíc zavírali
oči. Kříž k nám ve chvíli trápení volá: „V tomto znamení zvítězíš!“ Pán Ježíš nás vybízí: „Vezmi svůj
kříž každodenní a následuj mě.“ Srovnej svůj krok s mou křížovou cestou a dojdeš se mnou k vítězství
nad utrpením. Uneseš to trápení. 
Kříž tedy neznamená, jak si někdy myslí pohané, že my křesťané se rádi trápíme a utrpení
vyhledáváme. Vůbec ne. My víme dobře, že o trampoty se nám postarají lidé kolem nás, nepřátelé i
přítelíčkové, že o utrpení se nám postará příroda kolem i naše tělo. 
Křesťan utrpení nevyhledává, ale když přijde, věřící pohled na kříž mu dá sílu, aby je po vzoru
Ježíšově nesl a unesl. 
A co ti, kteří kříž Kristův jako svůj znak odmítají? Ti žijí bez křížů? Ne. Vzpomeňte, že na Golgotě
byly kříže tři: Ten Ježíšův a náš je kříž víry a poslušnosti Otce. A pak tam byly ještě dva kříže - to
jsou kříže těch, kdo odmítají kříž Ježíšův; vpravo kříž pozdní lítosti, vlevo kříž lhostejnosti. 
Kříž stojí, jak vidíte, na všech lidských cestách. Poděkujme dnes za štěstí, že se smíme držet toho
prostředního, toho Ježíšova. 
O čem tedy budeme v tomto týdnu uvažovat: 
Jak umím unést něco nepříjemného, nemoc, bolest? 
Co pro mne znamená kříž u nás doma? 
Všímám si křížů u cest, venku? Chráním je, zdobím je? 
Jak pomáhám nést kříž jiným? 
Máme o čem přemýšlet.

Přímluvy

Pán Ježíš je věčně živý vzor našeho života. K němu se společně obraťme a prosme ho:

Nauč nás modlit, jak jsi tomu naučil apoštoly.
Probuď v nás touhu po plně lidském, - to jest po křesťanském životě.
Chraň nás před podléháním předsudkům a zlozvykům.
Naplňuj nás denně silou svého Ducha.



Ať stále líp poznáváme, jak nás máš rád.
Pomáhej rodičům a kněžím, aby dětem dobře uměli vysvětlit víru v Boha Otce.

Ty chceš, Pane, abychom žili jako tvoji svědkové v našem světě. Chceš, aby lidé poznávali na naší
vlídnosti, jak vlídný je Bůh, tak jako ty svědčíš o lásce Otcově po všechny věky věků.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je Hod Boží svatodušní, důvod k naší radosti a veselí. Vždyť dnes je svátek Boha ne na
výsostech, ale Boha s námi. 
Dnes je svátek Ducha, který z Otce i Syna k nám stále vychází, jako dar moudrosti, rozumu, rady, síly,
umění, zbožnosti a bohabojnosti. 
Proto se odřekněme všech hříchů a volejme pokorně k Pánu: 
• Nabízíš nám svého Ducha radosti, ale my býváme zasmušilí, Pane. Smiluj se nad námi. 
• Dáváš nám svého Ducha pokojné síly, ale my býváme bázliví, Kriste. Smiluj se nad námi. 
• Litujeme všeho, čím jsme se tvému Duchu protivili, Pane. Smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení 
1. Sk 2,1-11 
Svatý Lukáš nám teď bude vypravovat, co slyšel o tom, jak sestoupil Duch svatý na apoštoly. 
2. 1 Kor 12,3b-7.12-13 
Co nás dnes učí svatý Pavel, je dobré školení ve skromnosti: Vše dobré je Boží dar. 
3. Jan 2,19-23 
V evangeliu uslyšíme, jak to vypadá tam, kde Ducha svatého přijmou: Je tam pokoj. Je tam radost z
odpuštění vlastních hříchů, je tam radostné odpouštění našim viníkům. 
 

PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO DNES

„Vyleji svého Ducha na všechny lidi ... Znamení způsobím na nebi i na zemi!“ Tak volal Joel v
prorockém vyhlížení Mesiáše. 
Mesiáš, Ježíš, volá v dnešním evangeliu: „Kdo žízní, ať přijde ke mně!“ - a evangelista dodává, že to
mluvil o Duchu svatém, jehož se dostane těm, kdo v něj uvěří. 
A svatý Pavel v epištole mluvil o Duchu svatém, který přichází člověku na pomoc - jako o něčem, co
všichni víme. 
Opravdu víme? Co se tím míní, když se mluví o působení něčího ducha? 
Ležel jsem jednou v malé venkovské nemocnici. Dobře se mi tam stonalo, lékařská péče i obsluha
byla svědomitá. Když jsem při odchodu šel poděkovat, řekli mi: „U nás ještě panuje duch zakladatele
tohoto ústavu, kněze, který obětoval všechen čas i peníze, aby v tom zapadlém horském kraji neleželi
nemocní doma bez pomoci. Snažíme se tu pracovat dál v jeho duchu.“  - Pracovat v duchu zakladatele
- co tím chtěli říci? Řekli tím: Děláme to tak, jak to dělal onen kněz - pečujeme o nemocné s láskou. 
Jiný příklad: V novinách se píše, že máme vychovávat děti v duchu vychovatelských zásad
Komenského. 
Zase je tu ten výraz: Jednat v duchu někoho, tj. jednat tak, jak by jednal on. 



Když se Pán Ježíš loučil s apoštoly a přikazoval jim, aby v jeho díle pokračovali po celém světě, dobře
věděl, že by to sami nezvládli. Slíbil jim, že jeho Duch bude stále s nimi: „Budu za vás prosit Otce, 
aby vám seslal Ducha pravdy.“ V té chvíli apoštolové asi sotva pochopili, co Pán Ježíš tím Duchem
pravdy míní, ale pochopili později. 
My to víme ze Skutků apoštolů, co se dělo asi za pět týdnů po zmrtvýchvstání Pána Ježíše, o svátku
Letnic v Jeruzalémě. Tolikrát se Pán Ježíš apoštolům po zmrtvýchvstání ukázal, mluvil s nimi, jedl s
nimi, ale oni se stále báli, stále krčili, schovávali. Vzpomínka na Velký pátek, na Golgotu, byla ještě
příliš živá. Mysleli si: „Když zabili našeho Pána, zabijí i nás!“ 
A tak nemají odvahu jít lidem na oči, aby na ně neukazovali a neříkali: „Tys přece také chodil s tím
Ježíšem z Nazareta, tys přece také uvěřil v Ježíše!“ A my se jim nedivíme, že se báli. Vždyť i dnes, i
mezi námi jsou takoví, kteří leckdy nemají odvahu přiznat svou víru v Ježíše Krista. 
A teď se stalo něco zvláštního. Ti bázliví, ustrašení apoštolové se najednou rozohní. Hoří touhou
povědět všem lidem, že Pán Ježíš žije. Jdou ven, mezi lidi a mluví s takovým zápalem, že lidé žasnou.
Žasnou a zahoří. Oheň nadšení se z apoštolů přenáší i na ně. Mnoho se jich dává ten den pokřtít na
znamení, že věří v Pána Ježíše, že chtějí žít podle učení Pána Ježíše. 
Takhle tedy působí v lidech Duch svatý. Pán Ježíš jej slíbil a svůj slib plní. Posílá svého svatého
Ducha, aby dodal apoštolům sílu, radost, odvahu, nadšení pro dobrou věc Boží. 
Dnes je doba apoštolského působení dávno za námi. Dnes je sotva kde na zeměkouli ještě místo, kam
by zpráva o Pánu Ježíši dosud nepronikla. A můžeme si být jisti, že kamkoliv přišla zvěst evangelia a
přijali ji tam, uvěřili, - bylo to dílo Ducha svatého. Duch svatý pomáhal a pomáhá všem, kdo hlásají
víru v Krista kdekoli na světě. 
Kdekoli je člověk pevné víry - je to síla Ducha svatého, která ho drží. Jsi třeba sám mezi spolužáky či
spolupracovníky, co chodíš do kostela: 
To, že klidně a pevně zachováváš svou víru, je síla Ducha svatého v tobě. Duch svatý upevňuje tvou
vůli svou silou. 
To, že nejsi bručoun, ale veselý a radostný člověk, který se raději směje, než zlobí, raději žertuje než
zuří, raději pomůže než ublíží, - to je síla Ducha svatého, který v tobě působí. 
To, že umíš uznat svou vinu, když zhřešíš, že se od špatnosti odvrátíš a chceš se napravit, to je tím, že
se necháváš vést Duchem svatým. 
Duch svatý působí ve světě, v nás, stejně mocně jako za časů apoštolských. Vede a chrání Církev
Kristovu, jinak by nebyla přestála všechny těžkosti, které za dvě tisíciletí zažila. 
Působení Pána Ježíše za jeho života bylo omezeno. Mohl kázat jen tam, kde právě byl. Jeho svatý
Duch není omezen ani prostorově ani časově. Ježíšovo slovo mohli slyšet jen ti lidé, kteří byli kolem
něho, v doslechu. Duch svatý působí po celé zemi, v celém vesmíru, ten nijak a ničím omezen není. 
Teď je nám Bůh Otec i Syn blízko ve svatém Duchu. 
Jak si tedy Ducha svatého můžeme aspoň obrazně představit, pokud to vůbec jde? Snad jako Sílu, jako
Energii vycházející z Boha. 
V Duchu té síly jednal a jedná Pán Ježíš. 
Duch svatý je vnímatelný - a přece nehmatatelný. 
Je neviditelný - a přece každému blízký. 
Kdosi přirovnal působení Ducha svatého v nás k působení růže. Tak jako růže nepotřebuje lidských
slov, ale osloví člověka svou vůní, tak přitahuje, ovlivňuje člověka Duch svatý vůní svých sedmi darů:
daru moudrosti, rozumu, rady a síly, 
daru umění, zbožnosti a bázně Boží. 
Najděme si doma v kancionálu prastaré hymny k Duchu svatému, jsou mezi písněmi k Duchu svatému
(pod číslem 422 a 423). 
Měli bychom ve svatodušním týdnu o nich přemýšlet a jejich slovy prosit, aby i na nás sestupoval



Duch svatý v hojnosti. 
 

KAŽDÝ DEN V NOVÉM DUCHU

Sestupuje nový duch 
Stalo se kterýsi večer při televizním přenosu z mistrovství světa v hokeji. Na začátku poslední třetiny
zvolal nadšený reportér: 
„Do našeho mužstva vstoupil nový duch!“ 
A vskutku - ti vypolštářovaní hráči, kteří se v předchozí hře pohybovali jako svázaní, teď ožili. Puk
putoval jako blesk z hole na hůl, padaly branky, hráči se objímali, diváci jásali. 
„Nový duch vstoupil do našeho mužstva!“ - Asi si o přestávce dali poradit od trenéra. 
My se také o svatodušních svátcích modlíme, aby do nás vstoupil nový duch, Duch svatý. 
Co působí? 
V těch hráčích nový duch způsobil, že nejednou viděli, kde je druhý, - přihrávali si, - zkrátka:
Rozuměli si a pomáhali si. 
Co působí Duch svatý v nás, když si od něj dáme říct? Vlastně také podobné věci, jako u těch hráčů. 
Kde si lidé mezi sebou nerozuměli, - rodiče s dětmi, manželé mezi sebou, spolupracovníci, státníci,
politici, - najednou pochopí: Už rozumím, jak to myslel! Vždyť ono to tak jde také! 
Kde si lidé jsou navzájem cizí, tam vzniká dobrá parta. 
kde jsou lidé na sebe nevrlí a nedůtkliví, tam to zajiskří špásem, humorem, úsměvem. 
Kde jsou lidé ... mohli bychom tak vypočítávat ještě dál a dál, ale nač. Vy už dobře víte, o co tu jde.

Přichází k nám denně 
Jen tohle je ještě třeba zdůraznit: Seslání Ducha svatého není jen sváteční událost v dějinách církve,
jak bychom mohli usoudit při čtení o prvních Letnicích. Nebyl to jen ten bouřlivý úkaz za hromů a
blesků, jako kdysi na Sinaji. 
Duch svatý k nám přichází denně a je tu stále, jako světlo, jako vzduch, aby proteplil láskou naše
smýšlení a dal jiskru inspirace a nápaditosti našemu jednání, - aby z šelem udělal lidi k Božímu
obrazu. 
Člověk může před světlem zavřít okenice, zavřít oči - ovšem s rizikem, že zakopne. 
Člověk se může uzavřít i vnuknutí Ducha svatého a navodit hluchou, „bezduchou“ situaci.

Umění vnímat a přijímat vnuknutí Ducha 
Poslechněte si, jak rozeznával bezduchou situaci pravoslavný patriarcha Athenagoras. Když jej papež
Jan XXIII. pozval na církevní sněm, prohlásil tam tato památná slova: 
„Bez Ducha svatého je nám Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou knihou,
autorita panováním,  misie propagandou, bohoslužby kouzelnickým zaříkáváním Boha, křesťanská
morálka drezúrou otroků, morálkou předpisů a povinností. 
Avšak v Duchu svatém je celý kosmos pozvedán v porodních bolestech Božího království, Vzkříšený
Kristus žije v nás, evangelium je životem v lásce, církev je společenstvím dětí Božích, autorita je
službou k svobodě, misie jsou letničním zážitkem, liturgie je prožíváním nebeského společenství,
lidské jednání odráží a zpodobuje Boží krásu a dobrotu.“

Hned ráno se otevřít vanutí Ducha 
Často si proto připomínejme: Duch svatý je tu pro mne. Je tu pro mne denně, stále. Má podobu
dobrého nápadu. Má podobu jasnozřivého zahlédnutí správného řešení, správné životní cesty dopředu.
Má mnoho podob, ale vždy vede k dobru, kráse, pokoji,  k Otci. Jde jen o to, abychom se mu vždy



hned ráno - při ranní modlitbě - dokázali otevřít. Jde o to, abychom během dne vnímali dobrá
vnuknutí, vanutí, dobré nápady, hnutí svědomí a lásky. Abychom je vnímali, to jest uslyšeli, a
abychom je poslechli. 
Pak to půjde s námi jako s těmi hokejisty: 
Do nás, do našeho života vstoupí nový Duch, duch věčného mládí dětí Božích. 
Pojďme tedy slavnostně vyznat svou víru v Boha Otce, Syna, Ducha svatého nejstarším kredem -
apoštolským vyznáním víry. 
 

DUCH SVATÝ NA LOUCE

Všimli jste si, jak letos byly louky poseté pampeliškami? Snad miliony, snad miliardy jich byly - jako
lidí na světě. A když jste si cestou kolem louky na chvíli sedli a zadívali se na ty květiny zblízka, pak
tohle srovnání s lidmi vytanulo tím zřetelněji. 
Tolik je těch kvítků, ale ani dva nejsou stejné. Každý je v něčem svůj, jinačí než všechny ostatní. - U
nás lidí je to také tak. Každý z nás je jedinečný, jiný, než všichni lidé, co jich kdy na světě bylo, co
jsou a budou. 
Větrný vánek sem ty rostliny zasel - a nám vdechlo žití a bytí také vanutí, vanutí Ducha Božího. I nás
zavanul Duch svatý na určitou louku života, do určité země, obce, domu, rodiny. Zde máme kvést,
právě na této louce našeho člověčenství. 
Když si tohle uvědomíme, nebudeme se klamat představami: „Já, kdybych se tak narodil v jinší
rodině, kdybych se byl narodil někde na Západě, kdybych byl ve velkém městě - kdybych byl na
venkově - to bych si žil!“ - Tohle jsou spekulace nanicovaté: Zde mám kvést! Zde mám svým životem
zviditelňovat jas Božího slunce! 
Jenom tak může každý z nás žít spokojeně, když přijme svou životní situaci. Když přijme svou louku a
tuto louku zkrášluje svým kvetením, svým zrcadlením Boží dobroty a krásy. Když se necháme vést
Duchem Božím. 
Květy pampelišky se se západem slunce zavírají. Bez tepla slunečních paprsků nemohou kvést. My
lidé rozkvétáme do krásného a radostného bytí také jen ve světle a teple Boží lásky, pod plameny
Ducha svatého.

Uvažujme dále. 
Na louce je vedle zářících květů i mnoho pampelišek už odkvetlých. Jako lidští dědkové a babičky -
mají také bílou hlavu. Je tím pro ně všechno hezké pryč? Kdepak. Pampelišky nabízejí své bílé hlavy
dychtivě vanutí větru, aby vzácné ovoce jejich života, - semena, zárodky života nového, - roznesl
daleko kolem, do všech stran. 
I to je příklad pro nás, lidi. Kdybychom ve stáří zůstali  zatrpkle uzavření, kdybychom viděli bohatství
života jen v květu mládí, byli bychom ubožáci, kteří planě uschnou a shnijí. Vždyť i my můžeme
rozsévat semena svých životních zkušeností, své životní moudrosti všude kolem, sebe. - Že naše děti,
naši vnuci, o naše moudrosti nestojí? Nevěř tomu, to je jen dočasné. Až umřeme, bude si naše mládež
- mezitím dozrálá - často připomínat: tohle říkával už náš děda, tuhle moudrou zkušenost znám od
naší babičky. 
A tak přijměme chutě poslání Pána Ježíše: I nám platí, co Pán udělal s apoštoly. Dechl na ně a řekl:
„Přijměte Ducha svatého. Jděte do celého světa. Učte. Pomáhejte. Získávejte mi učedníky. Já vás
posílám!“ 
A většina z nás to poslání plní víc, než si to uvědomujeme. Vanutí Božího Ducha rozfoukává tvůj
dobrý příklad, tvé dobré slovo na louky světa ve všech směrech. Nepřeslechni to: každé tvé dobré



slovíčko, přátelská rada, podaná ruka na pomoc, - každý tvůj dobrý skutek někde žije a kvete, a bude
ještě žít, až my budeme dávno mrtvi. 
A pak jsou na louce i holé stvoly pampelišek. Bez květu, bez semen. Jejich tvářičky jsou poďobané
vráskami. Už rozeslaly, rozdaly všechna dobrá semena. To je obraz i našich vrásek na tváři, obraz
prázdných rukou závěrečné etapy našeho života. I v té je důstojnost, i v té je radost, když víme, že
dokud jsme mohli, tak chutě rozsévali, co jen jsme za dané situace mohli a stihli. Že jsme se
neuzavírali před vanutím Ducha svatého. 
Ale jak to dělat, abychom byli pro Ducha svatého - abych tak řekl - průchodní? 
Cesty jsou různé, ale všichni jsme pokřtění, všichni jsme biřmovaní, jsme tedy svatodušní lidé.
Můžeme být. Smíme být. A opravdu není třeba vymýšlet stále nová slova, nová moudra a duchaplnosti
při modlitbě. Opakuj si v duchu stále znovu tu myšlenku, která v tobě právě zazněla. Takhle to nebrání
sebevětšímu soustředění na to, co právě děláš. Naopak: tvá duše je otevřena vanutí Ducha a Boží Duch
tvé myšlenky ponese. 
Zkuste to. Uvidíte, jak hezké je žít s pampeliškami na slunné louce života. Jak radostné je rozsévat
sebemenší semínka lásky a svěřovat je vánku Ducha svatého. 
 

HOSPODAŘIT S DARY DUCHA

Nad dnešním vyprávěním svatého Lukáše ve Skutcích apoštolských, s jakou ochotou ti dávní lidé
přijali Ducha svatého a jeho poslání, jsem si vzpomněl na dva nedávné rozhovory. 
Ten první byl s mladou vysokoškolačkou. Čeká na možnost uplatnění ve svém oboru, který studovala.
Zatím dělá práci, která ji nebaví. A čeká. Sama se utěšovala: „Takových je moc, co nedělají to, co by
chtěli dělat, co čekají.“ - Měla pravdu. Takových je moc. Je moc takových, kteří snili o krásné práci,
kterou budou dělat - jenže dělají věci malé a čekají. Někdy celý život spotřebují čekáním na splnění
svého snu. 
Druhý rozhovor byl s pracovníkem městského úřadu. Mluvili jsme o údělu starých, nemocných,
osamělých lidí v dnešním uspěchaném světě. 
Povídal mi, že se na ty lidi myslí. Jsou tu už potřebné sociální zákony, stát uvolňuje každý rok velké
obnosy na pečovatelskou službu. 
Nemusel by být mezi námi nikdo bez pomoci, bez obsloužení, jen kdyby se našli lidé, kteří by měli
ochotu a svědomitost, potřebnou k službě pečovatelské. Mohou si ty pečovatelky i dost vydělat, ale
není zájem o tuto práci. 
„Vy, katolíci, kážete už po dlouhá staletí lásku k bližnímu. Teď už to u vás neplatí? Sem tam
evangelička se nám přihlásí, také adventisté, ale vy, katolíci - nic. Jak to přijde?“ 
Povězte mi, prosím vás, co jsem mu na to měl odpovědět. Proč ta katolická studentka raději šla dělat
uklízečku? I když ji ta práce nebavila, přece na něco takového, jako apoštolát, nepomyslela. Kolik
dobrého se při takové službě dá starým lidem prokázat, snad i přivést je k uvěření a k uspořádání
svědomí. Výdělek by při tom měla stejný, ale jaká je tu možnost uplatnění při konání dobra. 
A kolik jiných takových povolání, možností, příležitostí ke konání dobra je kolem nás. 
Řekněte sami: Je to potřeba, aby někdo fňukal, že jeho život utíká naplano, bez lásky, bez naplnění? 
Poraďte takovým: nefňukej, neseď pasivně, ale hledej, jak se uplatnit, abys sloužil lidem i Božímu
království, růstu dobra a lásky mezi lidmi. 
Vždyť všichni máme podíl na kněžství Kristově. My, kněží, sloužíme svým kněžstvím profesionálně,
z povolání. Vy všichni ostatní máte naplňovat své laické kněžství službou světu kolem sebe svou
láskou, schopnostmi, lidskostí. 
Říkal mi před časem jeden zbožný muž: „Už se nemohu dočkat, až se i u nás zavede svěcení na jáhny.



Dám se vysvětit a budu sloužit lidem.“ 
Když jsem mu řekl, proč tu jáhenskou službu lidem nezačne dělat hned, zatvářil se kysele. Svatý
František, Dominik, Ignác, Terezie, Klára, ti také nečekali na papeže ani biskupy. Začali sami a
sloužili v lásce - často i proti módě a duchu doby. Papežské požehnání a schválení díla přišlo
dodatečně. 
No jo, bránil se ten zbožný muž: „To byli charismatici - v nich působil Duch svatý, a to dneska není!“ 
Prosím vás, jen si nemyslete, že v dnešní době je Duch svatý už na penzi, že už mezi námi nepůsobí. 
Cožpak nemáme i my mezi sebou lidi, plné Božích vloh - darů? Lidi schopné vysvětlit svou víru? Lidi
zručné v řemeslech i umění? Lidi s bystrými a nápaditými hlavami? Lidi s darem statečné
velkorysosti a s touhou konat dobro? 
Duch svatý je stále při díle a nabízí své dary i nám. Jenže my je neumíme uplatnit, nevidíme
příležitosti k dobru, my raději fňukáme, a děláme věci, které nás nebaví. 
To jsem vám chtěl dnes připomenout: Všichni jsme povoláni ke službě Božímu království. Nebuďte
pasivní, ale hledejte, jak naplnit každý den života dobrem. Dejte se vést Duchem svatým. 
Bůh čeká, aby tě odměnou mohl naplnit radostí, radostí z dobrého díla.

Přímluvy

Pán Ježíš slíbil, že nás nenechá osamělé, že nám pošle svého Ducha. My tě tedy, Pane, prosíme:

Prosíme tě o dar moudrosti, abychom se uměli správně rozhodovat.
Prosíme tě o dar rozumu, abychom správně porozuměli hlasu Božímu.
Prosíme tě o dar rady, abychom uměli najít východisko z obtížných situací.
Prosíme tě o dar síly, abychom unesli nepřátelství zlých lidí.
Prosíme tě o dar umění, abychom viděli krásu kolem sebe, - a uměli krášlit svůj svět a život.
Prosíme tě o dar zbožnosti, abychom si po celý život zachovali pevnou víru.
Prosíme tě o dar bohabojnosti, abychom dokázali odpírat všem pokušením ke zlému.

Bože, ty nám nabízíš své světlo, abychom se dokázali ve všech životních situacích správně
zorientovat. Ty nám nabízíš svou sílu, abychom se denně učili následovat Pána Ježíše. Děkujeme ti za
to a velebíme tě, skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Uvedení do bohoslužby 
Buďte vítáni k slavnosti Nejsvětější Trojice:  Bůh Otec i Syn i Duch svatý buď s vámi se všemi! 
Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství!“ 
Obraťme se tedy k tomuto milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Ex 34,4b-6.8-9 
Když se člověk pokouší vymyslet, jaký je Bůh, vymyslí modlu. Bůh je nad lidským chápáním. Ve
čtení ze Starého zákona teď budeme slyšet, jak se Mojžíš domáhal, aby mu Bůh zjevil svou podstatu.
A jak Bůh odpovídá? Zjevuje mu svou lásku a své milosrdenství. 
2. 2 Kor 13,11-13 



V prvním čtení jsme slyšeli co říká Bůh. Ve druhém čtení uslyšíme, co učí církev - z úst svatého
Pavla. 
3. Jan 3,16-18 
Také v evangeliu se nám Bůh představuje - a zase ve své lásce: nechce člověka soudit, zahubit, ale
zachránit. 
 

JSEM OBRAZEM TROJJEDINÉHO BOHA

Jsme tu dnes shromážděni, abychom oslavovali a obdivovali tajemství Nejsvětější Trojice. 
Obdivovat? - Možná si říkáte, že vám to zní neobvykle. Chápu. Naše generace je už unavena
množstvím obdivuhodných událostí, objevů - už se odnaučila divit. 
Kdyby nebylo té unavenosti, museli bychom víc než se divit, - užasli bychom při zamyšlení nad
bohatstvím Božího života. 
Vím, že je málo naděje, že se ve vás právě dnes probudí dítě, které se umí zastavit nad něčím
neznámým a nepochopitelným - třebas nad mraveništěm - zapomenout na chvíli na celý svět a být jen
sama pozornost. Přesto vás zvu: pojďte dnes s pomocí Ducha svatého obdivovat tajemnou krásu
Božího bytí v Nejsvětější Trojici. 
Nedělejme si žádnou naději, že to tajemství pochopíme. To bude až „pracovní náplní“ našeho nebe;
objevovat, poznávat, obdivovat Boha tak, jak je. 
Teď můžeme myslet jen v lidských - ne Božích představách. Ale protože dobře víme, že člověk je
obrazem Božím, využijme toho, že jsme obrazem Božím, a pokusme se zahlédnout v nás, lidech, něco
z božského originálu. 
My máme totiž také trojjedinost: Máme schopnost bytí, máme schopnost poznání, máme schopnost
lásky. 
Z harmonie těchto tří složek vzniká akord, souladný celek lidského života. 
 Pouze to prvé,  - živé bytí - to má rostlina. 
 Bytí a schopnost poznávat - to má zvíře. 
 Bytí, poznání a lásku - to má člověk - obraz Boží. 
Vědí to muzikanti i nemuzikanti, že k libě znějícímu akordu, tercii, musí být všechny tři tóny v
pořádku. Tak je to i u člověka. Kde to skřípe, kde je rozvrat, tam vypadla některá složka tohoto
akordu: 
 To první, bytí - to zavazuje vážit si života, netoužit po smrti, odmítat sebevraždu. Pohrdat životem -
svým i jiných, je pohrdání Bohem, dárcem bytí. 
 Druhá složka - schopnost poznání, zvídavost, plní lidské bytí těmi největšími dobrodružstvími:
radostí z poznání dosud neznámého, radostí z objevů. 
 Třetí složka, schopnost lásky - je nejmocnější faktor lidského života. Kdo jí pohrdá, kdo ji odmítá,
odlidšťuje svou existenci a tím se vzdaluje i Bohu. 
Vždyť to nejsrozumitelnější, co nám kdy bylo o Bohu řečeno, je, že „Bůh je láska“. Sám Pán Ježíš
nám dnes v evangeliu připomíná: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna...“ 
A vzpomeňte, že řekl ještě toto: „Podle toho pozná svět, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku...“
Rozumíš? Nakolik jsi obrazem Božím, nakolik umíš milovat, nakolik jsi milý. 
Pojďme si zopakovat, co jsme nad tajemstvím Boží Trojice vypozorovali: 
Bůh, původce všeho, je Bůh Otec - tvé bytí je dárek od něj. 
Bůh, Slovo, Moudrost, je Syn. - Jeho dar je zjevení, poznání, radostná zvěst Evangelia. 
Bůh, zosobněná láska - je Duch svatý. Laskavá tvář tvoje je zrcadlem lásky Boží. 
Mé bytí se stává božím, jak rostu v poznávání, jak rostu v lásce. To je život svaté Trojice v člověku,



Boží soulad, akord. 
Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé - vpravdě se sluší, - abychom za to všechno dnes Bohu s
obdivnou radostí poděkovali. 
 

TAJEMSTVÍ, Z NĚHOŽ ŽIJEME

Cesta Boha k člověku 
Kdybychom si tu udělali dotazníkovou akci: „O čem si přejete, aby se kázalo?“ - pak otázka po
Nejsvětější Trojici by se tam asi neobjevila. Máme problémy s hledáním smyslu života, máme
problémy ve svědomí, v manželství, s dětmi, ale svatá Trojice? Co to může mít za význam pro můj
každodenní život, - že je jeden Bůh ve třech osobách? 
Jak by se nás to netýkalo, jestli Bůh je nebo není milující Otec, jestli se nám chce dát poznat v Synu,
jestli chce s námi jít naším životem ve svém Duchu. To je cesta Boha k člověku.

Cesta člověka k Bohu 
Týká se nás to i v opačném směru - jaká je cesta člověka k Bohu: Křesťan je ten, kdo s Ježíšem v síle
Ducha jde svým životem k Otci. V Kristu a Duchu svatém se nám Bůh projevuje. 
Řekneš si možná: „Dobrá, zní to takhle hezky, nic proti tomu. Ale nic konkrétního si pod tím zase
představit nedovedu.“ - Jenže o Bohu se konkrétně mluvit vůbec nedá. Jakmile začneš nějak konkrétně
vypodobovat Boha, už vyrábíš modlu. Naše výrazy na popsání Boha prostě nestačí. Boží jednání je
neprobádatelné. Bůh je a vždy bude pro člověka tím největším tajemstvím.

Bůh je poznatelný 
Ale jak se s tím srovnává, co říká Písmo, že Bůh je poznatelný, že Boha může každý poznat, a proto že
nevěra nemá omluvy? 
Rozeznávej: Nelze sice poznat, jaký Bůh je, ale je možné poznat, že Bůh je. Vždyť máme před sebou
svět, jeho dílo. 
Bylo i mínění že svět vznikl sám od sebe. Ale to nikdo rozumný už dnes nebere vážně. To si tak mohli
myslet v minulém století, když ještě netušili, jak je svět složitý. 
Dneska víme, kolik tisíc lidí muselo moc pracovat a vymýšlet, aby sestrojili umělou družici. Kdyby
někdo řekl, že taková družice vznikne sama, náhodou, považovali bychom ho za žertéře nebo blázna. 
Je tedy možné pochopit, že všude, kam se podíváme, jsou stopy inteligence Stvořitele, autora
přírodních zákonů. Je možné poznat, že Bůh je.

Proč tedy lidé přesto nevěří? 
Protože si nedovedeme představit, jaký Bůh je. 
Téhle potíže víry si byl vědom už Mojžíš, proto jsme slyšeli v prvním čtení, jak se domáhá, aby se
Bůh ukázal mezi lidmi, aby se dal vidět: „...ať jde Pán uprostřed nás! Tento lid je tvrdé šije...“
Nechtějí  věřit v Boha, kterého nevidí. I dnes je mnoho lidí, kteří když slyší o Bohu, mávnou rukou a
řeknou: „Ale, kdoví, jak to všechno je, žádný ho neviděl.“ 
Také apoštolové se domáhali na Pánu Ježíši, aby jim ukázal Otce, o kterém pořád mluví: Pane, místo
mluvení nám ukaž toho svého Otce a stačí nám to. - Ale Ježíš jim odpověděl: Kdo vidí mne, vidí Otce.
Kdy slyší mne, slyší Otce. 
Máme evangelium, kde ústy Pána Ježíše mluví Boží hlas. Je to pomoc, ale zas to žádá víru! 
Máme i další pomoc: Ducha svatého. Cítíme jeho dobrá vnuknutí, prožíváme chvilky radosti. Ale zas
ho není vidět, zas si jej nedovedeme představit. I Duch svatý je tajemství, vyžaduje víru.



Tajemství Boží Trojice 
A tak musíme říct: Trojjediný Bůh je ve svém Otcovství, v Synu i ve svém Duchu poznatelný, že je,
ale zůstává tajemstvím, jaký je. 
Slovo „tajemství“ někteří vědci neměli rádi, dávali mu podobný význam jako „nerozum, nesmysl“,
dráždilo je. Kuzněcov píše: „Vědci minulého století si představovali, že neznámého, tajemného, bude
kolem člověka stále ubývat, jak roste vědění a poznání. Že není nerozluštitelných tajemství. Dnes
víme, že jsme tajemstvím všude kolem sebe obklopeni a že je nikdy beze zbytků neprožíváme.“ - Ano
je to tak. Hmota je tajemství. Energie je tajemství. Život je tajemství. - A je Tajemství všech
tajemství, dáváme mu starobylé jméno: Bůh. 
Vidíme kolem sebe dílo Boha Stvořitele, slyšíme v evangeliu hlas Syna Božího, cítíme vanutí
inspirace Ducha svatého v dobrých vnuknutích, ale Boha nevidíme. 
Celý život žijeme v něm, v jeho lásce a milosti, ale skrze víru. 
Máme však slíbeno: Když ve víře, naději a lásce vytrváme, spočineme v jeho náručí. 
Pojďme tedy upevnit svou víru společným vyznáním. 
 

CÍRKEV JE STÁLÉ MLÁDÍ SVĚTA

Víte, co je to Coelacanth Latimeria? - Není divu, že ne, ona totiž je to ryba, která už před 60 miliony
let vymizela z moří. Archeologové ji znali jen jako zkamenělinu, tvora dávno vymřelého. 
Nedávno však japonští rybáři tuto rybu vytáhli živou z hlubin Indického oceánu. 
Proč o tom mluvím. Před časem, v době koncilní obnovy přišla k jednomu biskupovi delegace.
Stěžovali si, že v církvi jsou stálé novoty a žádali, ať už se s tím přestane. 
Biskup jim začal vypravovat o téhle předhistorické živé zkamenělé rybě, která přežila svou dobu, ale
za cenu, že se stáhla ze světa, z živých moří do temnot vzdálených hlubin. 
To je to nejhorší, co by se mohlo stát církvi, řekl biskup, kdyby se stala takovou živou zkamenělinou -
kdyby se stáhla ze všeho současného dění, z proudů doby a kdyby si daleko od všeho života zkameněla
do nepohnuté neproměnlivosti a tak dál jen živořila, hrdá, že se nemění. 
Jenže to se přes všechny lidské snahy církvi nikdy nestane. 
Mocné proudy svatodušního vanutí ji stále znovu omlazují, rozhýbávají, vrhají do proudu současnosti.
Svatodušní den neskončil minulou nedělí, ten nezná večera, ten se stal stálou přítomností. Je stálým
elixírem života, který církev znovu a znovu omlazuje. 
Proto mohli koncilní otcové nazvat církev „stálým mládím světa“. 
My dnes slavíme článek víry prastarý, formulovaný už v 5. století, ale jen na první pohled neživotný:
článek víry o Nejsvětější Trojici. 
Když blíže příhlédneme, poznáme, že se nám tu zjevuje radostné poznání, jak lidský život je zcela
blízký životu Božímu: Bůh není Velký samotář - vede takřka rodinný život. 
Aha, řeknete si vy dědi, - když Bůh je Otec, to je tak trochu podobný mému otci. Ale to by byla špatná
představa, právě opačná než skutečnost. Tvůj lidský otec má něco z otcovství Božího. On je obrazem
Boha Otce. Podobně i láska pozemských rodičů je obrazem lásky Boží. V některé rodině víc, v některé
míň. Někde z obrazu Božího nezbylo nic. 
Dokonalým obrazem Boha Otce, jeho pravou podobou, je jeho Syn Ježíš Kristus: Ten je Bůh z Boha,
světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. 
Proto ho Otec miluje láskou, kterou nazýváme Duchem svatým. I my máme celý život, chutě a
radostně, stále znovu usilovat, abychom se stali stále lepším obrazem Boha, stále víc Božími dětmi,
abychom měli mezi sebou stále víc Božího Ducha - Boží lásky. 
Bez tohoto Ducha - třetí osoby - není církev Boží, protože nevzniká jednota z mnohosti. Bez tohoto



Ducha nevznikne rodina ze dvou manželů, národní pospolitost z členů národa. 
Otec je Stvořitel, je Původ. Syn je dokonalý obraz, otisk pečeti. Duch je láska mezi Otcem a Synem,
mezi Tvůrcem a dílem. 
Článek víry o Nejsvětější Trojici mluví tedy nejen o tajemství života Božího. Mluví i o tajemství
života lidského. Nemáme se stát zkamenělinou, ale stávat se stále více obrazem Božím. Stále se
obnovovat v lásce.

Přímluvy

Vzývejme Boha Otce, který nás chce skrze Syna v lásce Ducha vést k věčnému životu a prosme:

Shlédni na náš svět, který jsi stvořil a nedopusť, abychom si jej zničili.
Shlédni na nás, lidi, kterým jsi v Synu Ježíši ukázal cestu Božích dětí, abychom tě hledali a
nalézali.
Shlédni na svou církev, aby byla nositelkou tvého Ducha a v něm sloužila všem.
Shlédni na naše společenství, ať rosteme ve víře, naději a lásce.

Buď sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, tak i nyní i vždycky až na věky
věků.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Pán, který nás zde shromažďuje kolem svého stolu - buď svou milostí s vámi se všemi! 
Dnes tu chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar eucharistického pokrmu, posily naší víry a
radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi. 
Ale nejprve prosme za odpuštění každé nepozornosti a vlažnosti při nedělních bohoslužbách.

Uvedení do čtení 
1. Dt 8,2-3.14b-16a 
Starozákonní čtení připomíná, jak Hospodin vedl svůj lid pouští a sytil ho manou, chlebem z nebe.
Tento předobraz se naplňuje v Kristu, který svému lidu dává za pokrm sebe sama. 
2. 1 Kor 10,16-17 
Svatý Pavel nám teď připomene, jak vznešená je naše nedělní eucharistická hostina a k jakému cíli nás
vede. 
3. Jan 6,51-58 
V evangeliu uslyšíme, jak to Pán Ježíš myslí s darem Chleba - Těla, a co získá, kdo je bude jíst. 
 

KRISTUS MEZI NÁMI

Druhý vatikánský koncil nám připomněl, že Kristus je mezi námi přítomen mnoha způsoby. Ne jen ve
svátosti oltářní, ale i ve slovu evangelia, v osobě kněze, který nám káže Krista, a také ve společenství
věřících. 
Dnešní svátek Božího Těla je oslavou jedné přítomnosti eucharistického Těla a Krve Páně. A je i



oslavou naší. I my jsme Boží tělo, jsme údy mystického těla Kristova. 
Stáváme se Tělem Kristovým, když přijímáme svátost oltářní, když nasloucháme Božímu slovu a
žijeme podle hlasu evangelia. Když se tu shromažďujeme a modlíme ve jménu Pána Ježíše. 
My zde jsme také Tělem Kristovým, každou neděli, když se tu sejdeme a společně slavíme svatou
hostinu lásky. 
Je to pravda tajemná, ale skutečná. Jsme tělo Kristovo. Každou společně slavenou mší svatou, každým
gestem lásky se stáváme více tělem Kristovým, lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít,
zažít, procítit. 
Je třeba ovšem pomyslit i na závazek, který z toho plyne. Když odcházíme ze mše svaté, může
opravdu Pán Ježíš o nás říct: toto je mé tělo? Pán Ježíš chce v nás mít své tělo. 
Chce mít: svá ústa v našich ústech, aby skrze nás mohl mluvit. 
Chce mít: své srdce v našem srdci, aby skrze nás mohl milovat. 
Chce mít: své ruce v našich rukou, aby skrze nás mohl dál pomáhat jiným. 
Chce mít: své tělo v tvém těle, aby v tobě pokračoval ve vykupování světa kdykoliv v jeho 
                duchu snášíš nemoci, bolesti. 
Na toto vše chceme myslet, až po chvíli proměnění se zasvítí před námi ve zlaté monstranci bílé Tělo
Páně. Potom nabídneme své srdce jako celoživotní monstranci Tělu Pána Ježíše. 
Pojďme tedy vložit na obětní misku dar sebe sama, abychom i my byli dnes proměněni v Tělo Pána
Ježíše. 
 

ZLATÉ SRDCE MONSTRANCE

Děti, víte co je to monstrance? 
Je to schránka, v níž se ukazuje NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST. Je pozlacená a mívá podobu srdce. 
Kolem tohoto zlatého srdce září věnec z drahokamů a zlacených paprsků. 
Ježíš ve zlatém srdci v monstranci, obklopen drahokamy. Tak jsme jej vídali o nedělích při
odpoledním svatém požehnání a bylo to pěkné. Teď už monstranci po celý rok sotva uvidíme, krom
dnešního svátku Božího Těla. 
Mnozí v tyto dny vzpomínají a říkají: Je to škoda, že už se nemůže ukazovat Ježíš ve zlatém srdci
monstrance, obklopen zářícími drahokamy a paprsky také venku v ulicích, jak to bývalo dřív. Je to
škoda, že už nejsou průvody Božího Těla. 
Ale tu škodu lze přece napravit! Proč by se nemohl Ježíš dál ukazovat v ulicích ve zlatém srdci,
obklopen zářivými drahokamy! A ne jen jednou za rok. Každodenně! 
Ukazujme jej světu ve zlatém srdci my - každý ve svém zlatém srdci, v záři a v paprscích laskavého
úsměvu. 
Když dokážeme všichni mít zlaté srdce, když dokážeme zářit laskavým úsměvem, uvidí v něm svět
Krista líp, rozpozná ho líp, než v monstranci z kovu a kamene. 
Nabídněme tedy dnes všichni Pánu Ježíši svá srdce za monstranci, sebe za jeho nositele: Pane, ať na
nás, věřících křesťanech, vidí svět dobrotu a vlídnost Kristovu. 
 

DAR Z LÁSKY

Zamysleli jste se už někdy, za jakých okolností nám tento Dar z lásky byl Ježíšem dán? Řeknete ano,
víme: bylo to při Poslední večeři. Dobře, ale domysleli jste, jak byste se cítili vy na místě Ježíšově v
situaci tohoto večera? 



Celý národ až na několik jednotlivců ho už odmítl, nepřijal. 
U stolu s ním sedí dvanáct nejbližších, kterým se nejvíc věnoval, ale jeden z nich je zrádce, druhý se
bude za chvíli zbaběle zapřísahat, že s ním nic nechce mít, ostatní všichni až na jednoho se rozutečou. 
Co bys v takové společnosti dělal ty, co bys byl ochoten pro ně udělat ty? A on chce zůstat s nimi dál.
- Znovu a znovu chce nabízet svou lásku - nabídnout se každému člověku, co jich kde žije a bude žít
na tomto světě. 
I nám, i zde, i dnes, se nabízí: zradíte, odmítnete, utečete - nebo mě přijmete? Ale jen tam budu s
vámi, kde bude s vámi a ve vás má láska, kde se ve jménu mém budete snášet, mít rádi. 
Při tom dnes zůstaňme. S tou myšlenkou pojďme ke svátostné hostině: důsledkem správné víry v
Ježíše je láskyplná ohleduplnost a trpělivost. Pane,  dej, ať to pochopíme.

Přímluvy

Pán nám zanechal v této svaté hostině památku své lásky. Prosme jej tedy s důvěrou:

Za dostatek kněží, aby nám nescházel chléb života.
Za děti, které šly letos poprvé k svatému přijímání, aby si uchovaly po celý život věrnost Ježíši
ve svátosti oltářní.
Za nás všechny, abychom šli vždy s radostí ke stolu Páně.
Za naše nemocné, aby se posílili svatým přijímáním a svátostí nemocných k vykročení na
věčnost.
Za celý náš svět, ať v něm roste porozumění a dobrá vůle k pokojnému spolužití.

Bože, dej, ať s radostnou úctou můžeme slavit tvá tajemství spásy. Naplň nás plody svého ducha, ať
pocítíme čistou radost.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého

Uvedení do bohoslužby 
Sebezjevení Boží se děje postupně - podle chápání člověka. Neznamená to, že člověk Boha stále lépe
poznává - spíš že si stále víc uvědomujeme, jak nepochopitelná je skutečnost Boží, a že nejvhodnější
řečí o Bohu by bylo mlčení. 
Ale přesto už proroci Starého zákona postihli něco z tajemství Božího bytí - Boží lásku. A v Ježíši
dostala tato láska viditelnou podobu.

Uvedení do čtení 
1. Dt 7,6-11 
Když Izraelité uvažovali o situaci svého národa uprostřed národů okolních, viděli zásadní rozdíl: Oni
byli jediný národ, o kterém se pravilo, že je Bohem vyvolený, že Bůh jej vede. A toto vyvolení a
vedení nazvali Boží láskou. Poslouchejme, jak o tom uvažoval Mojžíš. 
2. l Jan 4,7-16 
Zviditelněná Boží láska, s kterou se setkáváme v Pánu Ježíši, je něco zcela rozdílného od lásky lidské.
Poslouchejme, jak o tom uvažuje apoštol Jan. 



3. Mt 11,25-30 
A do třetice poslouchejme, jak o lásce Boha Otce mluví Pán Ježíš. 
 

NA SRDCE JSOU JEN PODĚBRADY ?

Když r. 1967 doktor Barnard v Jižní Africe provedl první transplantaci lidského srdce, vzbudilo to
úžas po celém světě. Tato mohutná pumpa, podivuhodný sval, neúnavně pracující - jehož zastavení na
chvilku znamená smrt člověka - že by bylo možno v člověku vyměnit jako porouchanou součástku v
motoru? 
Ale srdce je v našem povědomí něco víc, než jen sval. Je to symbol celé lidské osobnosti, mravního
stavu člověka: „ten má dobré srdce“ - říkáme. 
Lékaři nám říkají, že v dnešní lidské společnosti 40% lidí umírá na onemocnění srdce - a z těch
zbývajících velké procento má srdce více či méně nemocné. Jsme společnost s nemocným srdcem. 
Tato diagnóza však platí i v tom druhém, symbolickém smyslu. Lidská srdce se zatvrzují, kamení. Jen
menšina lidí má dobré srdce. 
Co se s tím dá dělat? „Na srdce jsou Poděbrady,“ čteme na reklamách známých lázní. Jsou také lázně
na srdce duchovní? 
Ano - jsou to naše chrámy. Je tu lékař Boží - Ježíš, který nám nabízí také transplantaci srdce: 
„Vezmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce citlivé, abyste jednali podle mých příkazů
lásky.“ 
Na onemocnění srdce nás, lidí dnešní doby, nabízí Pán lázeňskou kůru: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, já vás občerstvím. Učte se žít ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek.“ 
Dnes jsme tu shromážděni kolem lázeňského pramene tohoto stolu Páně. Přijdeme i příští měsíc?
Budeme sem chodit na duchovní rehabilitaci svého srdce pravidelně? Přivedeme sem i lidi kolem
sebe? Aby i oni si tu oddechli, zotavili se? Našli pokoj svým srdcím? 
Učme se znovu krásné modlitbě: 
 Ježíši tichý, srdce pokorného 
 učiň srdce naše podle srdce svého.“

Přímluvy

Pojďme prosit našeho Pána Ježíše, jehož srdce je štědré ke všem, kteří ho vzývají:

Rozehřej, Pane, svou láskou naši vlažnost.
Ujmi se lidí, kteří nesou těžká životní břemena.
Vdechni smířlivost těm, kteří žijí v nepřátelství.
Veď nás, svůj lid, abychom žili v pokoji a naději.

Ježíši tichý a pokorný srdcem, skrze tebe velebíme Otce ve společenství Ducha svatého, dnes a
povždy, až na věky věků.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
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další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

NEDĚLE 2. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Když v kostele slyšíme, že my, křesťané, jsme vyvolení Boží, že jsme - jak si dnes budeme číst u
svatého Pavla - „povolaní do stavu svatých,“ dělá nám takové označení dobře. Cítíme se jako elita, to
nejlepší z lidstva. 
Ale toto vyvolení Boží je víc, než pochvala. Je to úkol pro nás, závazek, abychom o své víře podávali
svědectví lidem kolem sebe. 
A tak se nejprve zamysleme, o čem to vlastně svou osobou, jednáním, chováním doma i v práci
svědčíme ... 
- Ježíši Kriste, tys nás povolal za své dcery a syny. My se však často chováme jako mrzoutští nádeníci.
Pane, smiluj se nad námi. 
- Tys nás křtem přijal do společenství své církve. My však jsme často osamělí sobci, kteří si chtějí
stačit sami. Kriste, smiluj se nad námi. 
- Chceme si v této chvíli připomenout tvou dobrotu. Odpusť nám hřích a obrať nás k sobě. Pane,
smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení 
1. Iz 49,3.5-6 
 Starozákonní proroci mluvili o Záchranci, který vyvede ze zmatků nejen Izrael, ale celý svět. My v
tom Božím služebníku vidíme předpověděného Pána Ježíše. Ale je v tom výzva i nám všem. I my
máme pohanům kolem sebe pomáhat, aby poznali Ježíšovo evangelium o pokoji pro člověka. 
2. 1 Kor 1,1-3 
 Teď si budeme číst začátek jednoho listu svatého Pavla. Je to láskyplný pozdrav i nám. Je to i
svědectví, co svatý Pavel rozumí pod pojmem „církev“. 
3. Jan 1,29-34 
 Nepočítáme-li úvod Janova evangelia - onen známý hymnus na Slovo Boží -, pak jsou verše dnešního
čtení vlastním začátkem Janova evangelia. Přední osobnost Izraele - Jan Křtitel - tu veřejně vyhlašuje
a uznává Ježíše za Mesiáše - Vykupitele. Naslouchejme pozorně tomuto Janovu svědectví, vždyť je to
jeden z těch, co viděli Pána Ježíše na vlastní oči. 

http://www.fatym.com/


 

SVĚDČIT SVĚTU O KRISTU

Celá rodina u Nováků byla vzrušena, když listonoš donesl dopis od policie s pozváním, aby se tatínek
dostavil na policejní stanici. A malá Jiřinka už nabírala do pláče: „To tatínek asi něco vyvedl a oni
nám ho zavřou do vězení.“ Ale když tatínek přišel domů, všechny je upokojil: „Nic jsem nevyvedl, byl
jsem tam pozván jako svědek. Na křižovatce se srazila auta a já jsem to viděl. A tak tam se mnou
sepsali protokol o tom, co jsem viděl.“ 
Svědek je ten, kdo ví a může dosvědčit, jak se něco událo. V dnešním evangeliu vystupuje také
svědek. Jan Křtitel, muž známý a vážený v celém národě, ten tu svědčí o Pánu Ježíši. 
Když první křesťané začali vypravovat lidem o Pánu Ježíši, co dělal, co říkal, tu se jich llidé ptali:
odkud to víte? Slyšeli jste to sami na své uši? Viděli jste to na své oči? Máte na to svědky, kteří to
mohou dosvědčit? - A tu křesťané jmenovali svědky: současníky Pána Ježíše, apoštoly a učedníky.
Jejich výpovědi také zapsali, jako např. výpověď Jana Křtitele, kterou dali hned na začátek Janova
evangelia. 
Co dosvědčuje o Pánu Ježíši tento muž, vážený v celém národě do té míry, že jej mnozí považovali za
Mesiáše - Vykupitele? 
Jednak dotvrzuje, že on tím Mesiášem není, že je jen jeho předchůdce. Když Pán Ježíš k němu přišel,
ukazuje na něj zástupům a představuje jej: To je on, na kterého celý národ čeká. To je ten, kdo národ
zachrání, to je Mesiáš - Vykupitel. Jako beránek velikonoční, i on na sebe vezme hřích světa a zemře
za lidi. To je on, který je nositelem Ducha Božího, to je Boží Syn. - Já jsem svědek, který vám to
dosvědčuje: viděl jsem jak na něj sestupuje Duch svatý při jeho křtu. 
Svědectví Janovo na lidi velmi zapůsobilo, to si můžeme představit. Mnozí lidé v Pána Ježíše uvěřili. 
Podobně se to děje dodneška. I dnes se šíří víra v Pána Ježíše na základě svědectví. Rodiče dosvědčují
svým dětem, že věří v Pána Ježíše. My všichni svědčíme lidem kolem sebe - někdy o své víře, jindy o
své malověrnosti. 
I děti bývají někdy svědky víry dospělým. Není to dávno, přišel ministrant posmutnělý a říká, že asi
nebude dál ministrovat. Že mu tatínek řekl, že mu to sice nezakazuje, ale že by raději viděl, kdyby
přestal, protože nechce mít ze syna náboženského fanatika. A tak se chlapci radili co by měl Mirek
dělat. Tatínek se zřejmě mýlí - oni přece žádní fanatici nejsou. Snaží se být slušnými lidmi a dobrými
křesťany a to je vše, jenže když to Mirek tatínkovi říká, ten mu nevěří. Dospělí si od dětí nedají nic
říct. Nakonec se dohodli, že zbývá jen tatínka přesvědčit fakty. A tak Mirek tátovi nabídl zkoušku:
můžeš si mě rok hlídat. Jestli zjistíš, že jsem pověrčivý, nesnášenlivý, zabedněný a svárlivý - takový
bývají fanatici - pak ministrování nechám. - Byla to pro Mirka fuška, dělat celý rok dobrotu exportní
kvality, ale jen ze začátku. Pak už to šlo samo. A toto svědectví tatínka přesvědčilo: když Mirek
postoupil v ministranci na lektora a poprvé četl v kostele slovo Boží, tatínek seděl v kostele vedle
maminky a bylo vidět, že je rád. 
To je cesta pro nás všechny. Janovu svědectví, tak jak to říkal tehdy, by dnešní svět už nerozuměl.
Kdybychom lidem říkali, že Ježíš je Beránek Boží, že na něj sestoupil Duch svatý, jen by krčili
rameny. Ale když budeme mezi sebou žít podle Ježíšova ducha, učení, - když budeme na sebe hodní,
trpěliví, snášenliví, ochotní podle svých sil si pomáhat, pak takovému svědectví dnešní svět dobře
porozumí, a v Pána Ježíše uvěří. 
„Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že toto je Syn Boží“ - tak končí své svědectví Jan Křtitel. 
„Já jsem to zažil ve věřících rodinách a mohu dosvědčit, že po způsobu křesťanů se dá žít moc hezky,“
tak ať zní svědectví těch, kdo nás pozorují. 
Pojďme vyznat, že věříme svědectví Jana Křtitele a že chceme být svědky svým bližním. 



 

HLE, BERÁNEK BOŽÍ

„Tak já jsem ho neznal“ - doznává v dnešním evangeliu o Kristu Jan Křtitel. Říká to v čase minulém,
protože teď, když to říká, už ho zná, už na něj ukazuje. 
Dnes je mnoho takových lidí, kteří mohou říct Janovo doznání v čase přítomném: „Také já Ježíše
neznám.“ - Ani to ty lidi zřejmě nezneklidňuje, že Pána Ježíše vůbec neznají. Ježíš je pro ně prázdný
pojem. - A „Beránek Boží“ ? - Nevědí, co by si pod tímto výrazem měli představit. Nevědí, co to pro
jejich život znamená. 
Pro posluchače Jana Křtitele byl výraz „Beránek Boží“ zcela srozumitelný a výmluvný. Myšlenka na
přítomnost Boží byla s nimi stále, ovečky byly v jejich polonomádském světě všude přítomné.
Přirovnání ke zvířatům - bez hanlivého přízvuku - jim bylo běžné: silný jako lev, štíhlá jako gazela,
statný jako být, něžná jako ovečka, tichý a trpělivý jako beránek. 
Je toto naší době už nesrozumitelné, vzdálené? Je biblický obraz beránka překážkou, aby dnešní lidé
mohli pochopit Ježíše a jeho oběť za lidi? Samozřejmě, mnohé výrazy v bibli nám hned srozumitelné
nejsou, ale přemýšlivý a zvídavý člověk si proto v Písmu svatém čte s tím větším zalíbením. Biblická
řeč sama je sotva komu opravdovou překážkou v chápání bible. 
Vzpomeňme například, kolik přirovnání ze světa zvířat se i dnes vyskytuje v naší běžné řeči. I když ta
zvířata „osobně“ neznáme, přesto je nám takové přirovnání zcela srozumitelné: ten se šklebí jako
opice, ta štěbetá jako husička, ten se valí jako slon, ten je dobrý jako beránek. 
„Hle, tohle je Beránek Boží!“ - Tak nazval Jan Křtitel dnes Pána Ježíše - a tak to také slyšíme při
každé mši svaté před svatým přijímáním. A kdo jen trochu uvažuje, ten ví, co se tím o Pánu Ježíši
povídá. 
Za ta dvě tisíciletí, co nevinný beránek Ježíš obětoval za lidi život, za ten čas se svět změnil. Svět ano,
ten se změnil, ale člověk, ten zůstává stejný. I dnešní člověk potřebuje spasení stejně, jako lidé
tehdejší. I dnešní člověk potřebuje Ježíšovu pomocnou ruku, podanou z kříže, aby se mohl zachránit
od nenávisti, násilí, od všeho, co maří lásku mezi lidmi. 
Když si to takhle rozvážíme, budeme dnes a příště s novým porozuměním naslouchat před svatým
přijímáním slovům: „Ejhle,  Beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa.“ A s novou důvěrou a
vděčnou láskou budeme vítat Hosta svého srdce: Ježíše Vykupitele, Ježíše záchrance, Ježíše Božího
Beránka, který snímá hříchy světa. 
 

PÁN JEJICH I NÁŠ 
(K týdnu modliteb za sjednocení)

Nedávno i dnes 
Svatý Pavel se v dnešním čtení také - jako my - hlásí ke světovému ekumenickému křesťanství.
Slyšeli jsme, jak píše: „Všem, kteří kdekoliv na světě vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána jejich i
našeho, milost a pokoj!“ 
Není to dávno, co zbožný katolík i dobrý evangelík považovali za svou povinnost, dívat se nevraživým
a nedůvěřivým okem na všechny křesťany jiného vyznání. 
- Dnes hledáme spíš to, co je nám společné. 
  Není to dávno, co dobrý katolík nečetl evangelium, které vydali evangelíci. 
- Dnes máme společný - ekumenický překlad celého Písma. 
  Není to dávno, kdy dobrý katolík nevkročil do evangelického kostela a naopak. 



- Dnes tam, kde se staví nové kostely, staví si je už často katolíci a evangelíci společně.

Cesta ekumenismu 
Je pochopitelné, že z toho může být zmatený člověk, který nepřemýšlí o příčinách tohoto vývoje. -
„Kam to takhle povede dál, to už je víra jako víra?“ 
Nikterak. Ekumenismus neznamená cestu k jednotě zlhostejněním k vlastní víře, vzdání se zděděných
tradic, - nic takového. 
Znamená to naopak hlubší pochopení specifických hodnot vlastní víry na cestě člověka za hlubším
lidstvím, za hlubším křesťanstvím. 
Co je charakteristické na jednotlivých křesťanských směrech? Jednou větou řečeno: 
Pravoslavné křesťanství staví na tradici, je pokladnicí prastarých obřadů, zvyklostí, zpěvů. Je to cesta
k Bohu srdcem - a to není tak špatná cesta. 
Evangelické křesťanství klade důraz na evangelium Ježíše Krista, na Písmo. Snaží se o stálou reformu
víry v duchu rozumu a biblické tradice - a to není tak špatná cesta. 
Katolické křesťanství je nositelem snahy po katolicitě - všeobsáhlé jednotě křesťanů a proto se mocně
opírá o jednotný učitelský úřad církve, který ji brání proti bludům, rozkolům. Je to cesta i srdcem i
rozumem - a to teprv není cesta špatná.

Která církev je pravá? 
Které křesťanství je tedy to správné? 
Není to dávno, kdy by zcela určitě byl každý zbožný katolík odpověděl, že jen to jeho. Stejně tak i
evangelík a pravoslavný. 
Dnes se všichni svorně učíme odpovídat na otázku, které křesťanství je to nejlepší, novou odpovědí: 
- Že to nejlepší křesťanství je to Kristovo. 
- Že žádná církev tu není na to, aby propagovala a prosazovala ve světě sebe, své názory, své tradice,
ale názory Ježíše Krista. 
- Že každý křesťan kterékoliv denominace může něčím dobrým přispět ke společné cestě následování
Ježíše Krista, pomáhat druhým chránit se jednostrannosti. 
My katolíci se například můžeme učit od evangelíků jejich hluboké zkušenosti s četbou bible,
vědeckému a kritickému přístupu v náboženských otázkách; od pravoslavných lásce k liturgii.

Jak dojít jednoty 
To je způsob, jakým dnešní křesťané hledají, jak dojít jednoty: 
ne opouštěním vlastní církve, 
ne přemlouváním jiných k odpadu od jejich víry, 
ale společným hledáním, jak lépe následovat Pána Ježíše Krista. 
A v tom nám zcela nepochybně drží palce nejen všichni živí lidé dobré vůle, ale z toho mají radost i
všechny generace těch, kteří jednoty Božího království už došli - na věčnosti.

Důvěra a jistota 
Ekumenické smýšlení - to je tedy důvěra, že i evangelík i pravoslavný, je-li dobrého srdce, dobré vůle,
dojde svou cestou a po svém Božího království. 
Ale i v jakékoliv ekumenické době si my, katolíci, ponecháme nadále své přesvědčení, svou jistotu, že
právě naše, katolická cesta, je pro nás ta nejpěknější. 
Pojďme poděkovat Bohu za svou víru Kredem, - tím vyznáním víry, které se spolu s námi stejně modlí
všichni věrní křesťané všech křesťanských církví, všech vyznání. 
 



CO NÁS SPOJUJE ? 
(K oktávu modliteb za sjednocení křesťanů)

1. Nejprvnější, nejjednodušší a nejúčinnější náš prostředek ke spojení s druhým člověkem, k navázání
komunikace, jak se dnes říká, je náš úsměv. Přátelský, vlídný úsměv. 
Úsměv, pousmání, zaculení, to říká bližnímu, že nám není lhostejný. Kdosi to nazval: Spuštěný padací
most k druhému, otevřené dveře. 
A byl to tuším Bernard Shaw, který řekl, že to nejhorší, jak může člověk člověku ublížit, není
nenávidět ho, ale chovat se k němu lhostejně. Lhostejnost, to je vrcholná nelidskost. 
Úsměv je první navázání spojení s bližním. A jelikož úsměv je nakažlivý, kontakt zpravidla pokračuje.
V tom je sláva mimů, šprýmařů.

2. Náš druhý spojovací, komunikační prostředek je slovo. Přátelské vlídné, humorné, dobré slovo. 
Zažili jste to možná už někdy také: čeká se někde. Pár lidí pohromadě. Sedí cize, každý zamuchlaný
do svých myšlenek, nebo jen do tupého a trpného čekání. A pak někdo řekne slovo. Najde pravou větu,
a hle, i ten namračený děda dovede promluvit, zcela cizí lidé se spojí dobrým slovem v čekající
společnosti. 
Umět vhodným způsobem navázat rozhovor, aby to nebyla vtíravost, umět vést rozhovor, aby to
nebylo plané plácání o ničem, to je umění,  kterému se máme všichni učit a naučit.

3. Jako třetí drobnou pomůcku ke spojování lidí chci připomenout dopisy. Dopis, to je krásný projev
lásky. Ovšem, je tu potíž: snad všichni dopisy rádi dostávají, ale málokdo je rád píše. 
Vést v patrnosti lidi, kteří asi nemají nikoho, kdo by jim psal, kteří nemají ani nikoho, kdo by měl čas
a náladu si s nimi popovídat, to je krásný kus apoštolátu, který můžeme dělat všichni. Každý máme
řadu známých. Kdysi jsme se přátelili. Když jsme se vzdálili, nějaký čas jsme si psali, a pak jsme
začali odkládat psaní na později a na nikdy. 
Rozpomeňme se trochu na tento prostředek ke spojení, setkání, sblížení lidí. Spojme se dopisem,
podporujme jednotu. V umění napsat, je sláva básníků a spisovatelů.

4. Náročnější, než dopis je návštěva jako nástroj spojení. To už vyžaduje víc času, námahy. A přece,
kdybychom věděli, jak velikou událostí pro osamělého člověka je, když ho někdo přijde navštívit.
Znám jednoho staršího pána, který si vzal za svůj tento krásný způsob apoštolátu, služby bližnímu.
Každou druhou neděli se rozjede do domova důchodců, obejde tam známé, poví jim co nového doma v
obci a v kraji, poptá se, jak se jim daří. Dělá spojku mezi těmi starými a jejich bývalým domovem. Jak
krásný apoštolát, kolik radosti tenhle nenápadný člověk nechává za sebou každou neděli!

5. Ten nejúčinnější prostředek ke sjednocování, spojování lidí jsem si nechal nakonec. A je to také
prostředek nejjednodušší. Nepotřebujeme k tomu mít dar duchaplnosti, jako ten, kdo navazuje
rozhovor. Nepotřebujeme k tomu pero a papír a obálky, jako ten, kdo píše dopisy. Nepotřebujeme k
tomu jízdenky ani auto, jako ten, kdo jezdí na návštěvy. 
Potřebujeme k tomu jen umění láskyplného zamyšlení, soustředění, protože tím převýborným
prostředkem k spojení lidí je modlitba. Modlitba nás spojí s Bohem i s lidmi, za které se modlíme.
Modlitba nás spojí s našimi zemřelými. Modlitba nás spojí s našimi živými, ať jsou jakkoliv daleko. 
Kdo se umí za lidi modlit, to jest hovořit o lidech s Bohem, ten dokáže i pěkně hovořit přímo s lidmi. 
Proč takhle shledávám prostředky, jak navázat spojení od člověka k člověku dnes, na počátku oktávy
modliteb za jednotu lidí? 
Kdesi jsem nedávno četl: 
Lidstvo má na vybranou: buď koexistence, nebo neexistence. 



Buď se naučíme koexistenci, navázat navzájem přátelské spojení, nebo nám hrozí neexistence, zkáza. 
Náš, křesťanský ekumenismus, hnutí za spojení, sjednocení křesťanů se rodí v době, kdy lidstvo
bytostně potřebuje, aby aspoň křesťané byli na tomto světě jednotní. Buď koexistence, nebo
neexistence! 
Kdo má ukázat světu cestu ke snášenlivému soužití? 
Všechny ty prostředky k sjednocení: úsměv, dobré slovo, přátelský dopis, návštěvu, modlitbu, - tyhle
všechny prostředky k jednotě můžeme už teď používat všichni. Nemusíme čekat na úřední sjednocení.
Proveďme tedy my zde, v našem společenství, jak se tu o nedělích scházíme, toto sjednocení v lásce.
A venku, mimo kostel, nedělejme rozdílu mezi katolíkem, evangelíkem, pravoslavným. Jsme
křesťané. Dělejme jen jeden rozdíl: mezi člověkem dobrým a zlým. 
 

DÍTĚ MEZI DOBREM A ZLEM - VÝCHOVA SVĚDOMÍ

„Doba vánoční milá“ už skončila. Začnou zas všední dny. Všední dny i pro děti, denní souboj mezi
poslušností a neochotou, mezi děláním dobroty a zlobením. 
„Co máme dělat, aby naše děti příliš nezlobily, aby z nich vyrostli svědomití lidé, dobří křesťané?“
Takové otázky táhnou na mysli všem křesťanským rodičům. Kdo jsou svědomití lidé? Jistě ti, kdo
mají svědomí a řídí se podle něho. 
Pojďme dnes sledovat, jak se v dítěti svědomí tvoří a jak máme jeho správný rozvoj podporovat.
Vývoj svědomí od raného dětství do dospělosti je samozřejmě plynulý, jako všechen růst, ale přesto
můžeme pozorovat vývojové stupně. Našim vychovatelským úkolem je, pomáhat dětem z jednoho
stupínku na druhý.

Nácvik pořádku 
Jakýmsi předstupněm svědomí je přizpůsobování dítěte pořádku rodinného života. Dobré je to, co
pravidelnému pořádku odpovídá; zlé je, co běh známého světa ruší. Pro první čas života platí, že
pořádek je půl života. 
Ale pozor! Kde je té snahy o pořádek přespříliš, až je z toho drezúra, kde není trocha ohebnosti,
přizpůsobivosti, tam se brzdí pozdější vývoj dítěte ke svobodě a spontánnosti. Dítě je nepohyblivé,
jeho fantazie chudá. 
Když děti při všem naráží na zákazy, když slyší jen samé tvrdé nesmíš - a ještě se zamračenou,
nelaskavou tváří, tam se kladou celoživotní základy neradostné, pasivní povahy. 
A naopak, kde dítě udělá zkušenost, že každé jeho zakňourání přivede dospělé do pohybu, že je
obskakují, že každé přání se setkává s povolnou ochotou, tam si dítě nevštípí - a pak už po celý život
nevštípí - že jsou tu hranice jeho přání, že jsou tu druzí a mají také potřeby - zkrátka vznikne sobec,
asociál, egoista.

Autorita rodičů 
Druhým stupněm vývoje svědomí je přizpůsobování dítěte autoritě rodičů. Dobré je to, co rodiče
chválí, zlé je, zač rodiče kárají a co trestají. 
V tomto popisu jsou už jmenovány i nástroje, kterými rodiče na dítě působí; pochvala a trest,
projevení nebo odmítnutí lásky. 
Rodiče tu mají velmi účinné nástroje moci nad dítětem, ale pozor na správné užívání! Na jedné straně
je třeba dopřát dítěti co nejvíc svobody, bez ní by se křivil jeho charakter. Na druhé straně musí dítě
znát, že ta svoboda má řád, hranice, že existuje energické a neodvolatelné ne; že existuje nejen
pochvala, ale i trest. 



Není snadné zachovávat vždy rovnováhu mezi obojím, správně vždy rozpoznat, kde končí svoboda a
začíná zvůle, kde musí skončit velkorysost a nastoupit přísnost. 
Nevhodné odměňování může z dítěte udělat přičinlivého obchodníka, který si při každém posloužení
dospělým, při každém hnutí prstem hned počítá, co za to. 
Jako podnět k přemýšlení si tu uveďme několik zásad, jak je rodičům předkládá zkušený kněz
vychovatel. 
1. Odměňování i trestání musí být spravedlivé a důsledné. Kdo za tutéž věc dnes potrestá a zítra ne,
smazává výchovný účinek trestu. 
2. Jen ten trest působí výchovně, kde dítě jasně ví, za jaké provinění je trestáno. A víš-li ty, proč chceš
trestat, není ještě jisté, že to správně pochopilo dítě. 
3. Používej toho nejnižšího trestu, který je na dítě ještě účinný. Silnější kalibry si nechávej do zásoby. 
4. Odměňovat mladší sourozence mohou i starší děti. Trestat by neměly. Pochvala povzbuzuje, ale
škodolibost a posměch vede ke vzdoru. 
5. Odměňuj osobně dítě, trestej neosobně špatný čin. „Mám radost, že jsi dnes hodný.“ - „To lhaní
musíme potrestat. - Tu ručičku, co pořád chce tatínkovy brýle, musíme pokárat: ty, ty, ty!“ 
6. Pochval ať je vždy víc, než pokárání. Nesmí vzniknout v dětech pocit: „Nikdy nic neudělám dobře.“
7. Výše trestu ať se řídí výší viny, ne výší způsobené škody. Sebevětší způsobenou škodu, ale bez
zlovolného zavinění, trestat nesmíš! 
8. Nikdy netrestej ve hněvu. Příslib potrestání je také trest, a za hodinu čekání můžeš použít trest
uváženější a mírnější. 
9. Když slíbíš trest, vždy to dodrž. proto si předem uvaž, že dítě bude škemrat o odpuštění. Dáš-li se
uškemrat, raději hned trest ohlas jako podmíněný. Rozlišuj, kde je trest nezbytný a kde  slib napravení
stačí k odpuštění. 
10. Hned po odpykání trestu musí být vše jak bylo, všechna vina smazána. Tedy žádné předstírání
dítěti: „Já se na tebe ještě zlobím.“ 
11. Nikdy nechval nezaslouženě; - a nikdy neopomeň pochválit, kde je to oprávněné. Nemůžeš-li
pochválit, projev důvěru: „Já vím, že to dokážeš, že mi uděláš radost.“

Mravní zásady 
Vývojové období, kdy se u dítěte ztotožňuje autorita rodičů s mravní normou dobra a zla, nemá trvat
dlouho. Brzo má začít přerůstat do dalšího stupně: tvoření samostatných mravních norem. Dítě se učí
znát, co je správné a co je špatné; co je dobro a co je zlo vždy a všude, bez vztahu k pochvale nebo
trestu rodičů. Teprv až se ukáže, že malý vzpurník dobře ví, co dělat má, a přece dělá opak, musí
pohrození trestem dobro nějak podepřít. Ale nezapomeňme, že ten náš svět je pro malé dítě jaksepatří
nehostinný! Vždyť je to samé „nesmíš“! Tátovy bleskavé brýle lákají po uchopení, jenže ouha: „To
nesmíš!“ Maminčiny korále jsou hračka přímo nádherná, ale zas jsou tu ti hrozní dospělí se svým:
„Nesmíš!“ - Budík tak zajímavě tiká, copak to v něm asi je? - „Nesmíš!“ Všude samé nesmíš, jak to
má ten malý človíček vydržet. A tak mějte s ním, vy dospělí, trpělivost, než pochopí dobro a zlo ve vší
své složitosti.

Jako ti druzí 
Čtvrtý stupeň vývoje dětského svědomí se vytváří stykem dítěte se světem, s lidmi, s dětmi. A
řekněme si hned: je to vývoj nebezpečný. Platí tu, že dobré je to, co dělají jiné děti venku, zlé je to,
čemu se děti posmívají. Tento tvrdý diktát prostředí, který hrozí zlomit samostatnou osobnost dítěte
někdy na celý život, podporují některé nerozumné maminky, když neustále zdůrazňují: „Podívej, co
jiní chlapci dělají, nedělají, - co by lidé řekli, kdyby tě viděli...“ Rodiče, pozor na to! 
Jestli chcete dávat děcku za vzor ty na ulici, pak si uvědomte, že ti také dělají leccos, co není správné!



A logika morálky „co by lidi řekli“ je přímočará. Ti na ulici nejdou do kostela, proč bych tam měl
chodit já? - Druzí se nemodlí, druzí nevěří, druzí neposlouchají rodiče - proč bych já měl? Pomáhejte
dítěti, aby se vyvinulo v samostatnou osobnost, která neotročí tomu, co „se“ nosí, co „se“ dělá,
nepapouškuje, co druzí říkají. To je velký úkol výchovy. 
Vrcholem výchovy svědomí je poznání Boha jako nejvyššího Dobra. Poznání, že smyslem života je žít
ve víře, naději a lásce jako v nejvyšší normě svědomitého jednání. Dokážeme své děti tak vychovat?
Jen tehdy, když touto cestou půjdeme před nimi.

Přímluvy 
Pán Ježíš k nám mluví nejen svým evangeliem, ale i v našem srdci, hlasem svědomí. Prosme ho:

Abychom nezapomínali, že svým životem stále vydáváme lidem kolem sebe svědectví o své víře
nebo o své malověrnosti.
Abychom nezapomínali, že lidé podle nás soudí církev Pána Ježíše.
Abychom žili pokojně a radostně, jak na to máme právo jako křesťané.
Ať vedeme své děti od falešného pohledu: „co by řekli lidé“ - ke správnému ptaní: „co tomu říká,
jak o tom učí Pán Ježíš?“
Naši zemřelí ať uvidí tváří v tvář toho Pána, o němž za živa jen slyšeli.

Pane Ježíši, ty jsi náš Učitel správného života. Děkujeme ti za to a chválíme tě na věky věků.

NEDĚLE 3. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každou neděli, po celý rok, nás naše katolická liturgie nabádá, abychom si odpustili, co proti sobě
navzájem máme, abychom si podali ruce na smír. 
Copak zde, v kostele, tady nám to jde. Ale jak doma, jak v práci. 
Zkoumejme se, pokořme se, snažme se změnit k lepšímu.

Uvedení do čtení 
1. Iz 8,23b-9,3 
Abychom porozuměli závažnosti dnešních slov proroka, připomeňme si, jak úzkoprsí a výluční byli
tenkrát židé: jen my jsme vyvolený národ, jen my jsme ti dobří. A do téhle jejich samospasitelné
pýchy volá prorok: i pohany Bůh oslaví! 
2. 1 Kor 1,10-13.17 
Druhé čtení nám znovu staví před naše oči naše rozvaděné a rozloučené křesťanství. Kéž by nám byla
tato nesvornost tak protivná, jako svatému Pavlovi. 
3. Mt 4,12-23 
Poslouchejme teď, jak strohé je první kázání Pána Ježíše. Spíš příkaz než návrh: Člověče, dej si říct!
Jinou volbu nemáš! 
 

CO NÁS ROZDĚLILO - CO NÁS SJEDNOTÍ 
(Kázání k závěru týdne modliteb za sjednocení ve víře)



Ve čtení z listu Korinťanům jsme slyšeli Pavlovo napomínání: „Buďte všichni zajedno! Ať nejsou
mezi vámi roztržky!“ - Copak už mezi prvními křesťany byly spory, byla nesvornost? Ano. Hned v
první generaci křesťanů byly spory, byla různost názorů. Ale nebyla mezi nimi nejednota, ani neláska.
Oni se dohadovali, ale nepřestali se mít rádi. 
Různost názorů, debaty, diskuse, to je všude tam, kde lidé samostatně myslí, kde žijí v demokratické
svobodě a mohou proto veřejně říct svůj názor. Taková různost není neštěstí. Naopak, veřejná diskuse
napomáhá k ujasnění, k vytříbení problémů, napomáhá k dosažení lepšího řešení. Neštěstím se různost
názorů stává tam, kde se násilím potlačuje názor druhého. To pak vede k rozdělení, k nepřátelství. k
nelásce. 
My starší jsme tohle v minulých desetiletích poznali na vlastní kůži. Jak se jednou tahle ošklivá cesta
začne - kde se začnou umlčovat ti, kdo mají jiný názor, tam se dá do pohybu jakási ošklivá řetězová
reakce. Zastánci protivných názorů začnou hledat stále nové důvody, proč se právem povyšují nad
toho druhého. A tak se vzájemné odcizení stále víc prohlubuje. 
Takhle to šlo při rozdělení našeho státu, takhle to šlo při rozdělení církve. Mezi křesťany na západě a
na východě nebyly věroučné rozdíly žádné. Ale ti východní dostali chuť se osamostatnit, odtrhnout,
proto si našli, co rozděluje. Našli si tolik rozdílů, že si začali říkat pravoslavní - tj. pravověrní, lepší,
než my na západě. 
A druhé západní roztržení křesťanů šlo obdobnou cestou. Začali protestovat proti lidským
nepořádkům v církvi. Ty nepořádky v církvi byly, ale místo k napravení nepořádků to ti protestanti
přivedli k roztržení církve Kristovy. 
  Dnes už to víme všichni: katolíci, protestanté i pravoslavní, že tohle řešení - roztržení církve - bylo
špatné řešení. 
Jak to špatné řešení, tu roztržku napravit? Představitelé církví o tom vyjednávají, teologové o tom
uvažují. A už hezky dlouho. 
Co při tom můžeme dělat my, prostí věřící? Musíme jen pasivně čekat, až to ti učení vymyslí, až
hlavy církví oficiálně jednotu uzavřou? Naštěstí ne. My máme prostředky k jednotě, které jsou
přímější, než diplomatická vyjednávání. A jsou ty prostředky v našem dosahu, máme je v moci. 
Nejprvnějším takovým prostředkem je pěkné chování k nekatolickým křesťanům. Přátelský úsměv,
přátelské podání ruky. Nechovat se studeně, odmítavě, ale bratrsky. 
Druhým prostředkem vedoucím k jednotě je dobré slovo. Přátelské oslovení, které naváže osobní
kontakt, přátelské styky. 
A třetí mocný prostředek k jednotě, který máme všichni k disposici, je modlitba za druhé. Za koho se
modlím, toho nemohu nenávidět, tím nemohu pohrdat. Když dokážu postavit se v duchu vedle bratra
jinověrce, předstoupit spolu s ním v modlitbě před Boží tvář, to pak při setkání na ulici dokáži i
přátelsky se na něj podívat, usmát se na něj, přátelsky ho oslovit. 
Tyhle prostředky k jednotě ve víře - přátelský úsměv, dobré slovo a modlitbu - ty můžeme používat už
teď, - s tím nemusíme čekat na úřední sjednocení křesťanských církví. 
Zaveďme tedy toto sjednocení křesťanů v lásce do svého života. Udělejme to hned. Nedělejme rozdíl
mezi katolíkem a evangelíkem. Dělejme rozdíl mezi člověkem hodným a člověkem zlým. To bude
veliký krok ke sjednocení křesťanů ve víře. 
 

DVA   CVIKY   K   JEDNOTĚ

Když si tak vzpomeneme, že největším přáním Pána Ježíše bylo, aby jeho vyznavači zůstali svorní a
jednotní! - Jak ještě v poslední modlitbě tak vroucně prosil Otce nebeského: „Aby všichni jedno byli,
jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě...!“ - A jak to dopadá dnes? 



Když si tak pomyslíme, že právě na toto největší přání Pána Ježíše křesťané vůbec nedbali, popadne
nás zlost na ty rozvratníky: 
Ti, co zavinili první rozlomení křesťanů na východní a západní, ti by zasloužili pořádně potrestat. 
A ti, co rozdělili západní křesťany na katolíky a protestanty; ti by také zasloužili. 
A také ti, co se plni nesvornosti odlučovali od jednoty dál a dál. 
Všichni by zasloužili, co jsou vinni tou nesvorností, která způsobila, že křesťané jsou dnes rozděleni
na víc než 250 církví a sekt. Ale všichni prohlašují, že právě jen oni jsou ti praví, správní vyznavači
Pána Ježíše. Že ti druzí jsou všichni špatní a proto se od nich museli odloučit, proto s nimi nechtějí nic
mít... 
Právem nás pohoršuje taková hrozná nesvornost, která zavinila, že učení našeho Pána Ježíše bylo
poníženo v očích nekřesťanů, že vznikaly války, krveprolití, násilí, zla - a to vše ve jménu Ježíše
Krista. 
Kdo jsou ti zlí lidé, co zavinili rozkol křesťanů? 
Takoví byli už za svatého Pavla. Jak jsme to slyšeli ve čtení, píše jim Pavel do Korinta: „Slyším, že se
mezi sebou hádáte.“ Ale všichni ti hádavci z minulých časů už mají soud za sebou, soud Boží. Ty už
nemusíme soudit my. 
Naší věcí je starat se o přítomnost. Kde jsou ti zlí lidé, kteří ještě teď stále brání, aby se křesťané
nesjednotili, aby nebyli svorní, aby nebyli zajedno? A myslíme přítom na papeže, biskupy a na
politiky. Jenže spoluviníci této hanby církve jsou i v našich kostelích po celém světě, jsme to i my
tady. 
Povězme si, kolik je zde mezi námi takových, kteří si mohou troufnout říct, že na ně neplatí
napomenutí svatého Pavla: Ať nejsou mezi vámi roztržky, ať svorně smýšlíte, ať se mezi sebou
nehádáte: Já držím s tím, já držím s oním. 
To je zvěst dnešního evangelia, že sjednocení křesťanů, jednota Božího lidu, začíná v našich
domovech; - v tom, jak se chováme mezi sebou navzájem, jak se hádáme nebo snášíme, jak jsme zlí
nebo smířliví. 
Copak je myslitelné, abychom se snesli s cizími, když se neumíme snést mezi sebou? 
Svatý Pavel napomínal Korinťany: „Žijte jako bratři a sestry.“ Ale dnes by musel zděšeně říci: Nežijte
jako dnešní bratří a sestry! Protože i sourozenci se většinou mezi sebou doma hádají, hašteří, perou se.
Proto opakuji: sjednocení křesťanů začíná v našich domovech, začíná mezi námi. Je to v moci
každého z nás, aby na světě přibývalo snášenlivosti. 
V evangeliu Pán Ježíš volá apoštoly, aby šli za ním. Hned všeho nechali a šli. 
I nás dnes volá Pán Ježíš, abychom šli za ním, to jest, abychom si přisvojili křesťanského ducha -
ducha jeho svornosti a lásky. 
Udělejte si tedy zcela konkrétní předsevzetí. Začněte třeba s těmito dvěma cviky: První je - počkat s
hněvem. Když se ti zdá, že druhý dělá něco špatně, nezačni se rozhořčovat hned, zkus to chvilku
odložit. Řekni si: počkám chvilku a budu ho pozorovat, abych pochopil, co se to s ním děje, abych si
rozvážil, co mu řeknu. 
 Druhý cvik k nabytí svorné lásky zní: buď vždy připraven posloužit  druhému. To je staré heslo
křesťanské mládeže. 
Počkat s hněvem, vždy připraven pomoci. Tyto dva cviky chceme všichni společně každý den
trénovat. 
A sjednocení křesťanů v lásce se tím už začne naplňovat. Pojďme povědět Pánu Ježíši o této naší
dobré vůli, pojďme se přihlásit mezi ty, co odpouštějí zlé věci a jdou za Ním.

Přímluvy



Prosme Pána, svého Otce, za svornost a jednotu pro církev jeho Syna Ježíše. Bože lásky, Bože pokoje,
voláme k tobě:

Dej, ať všichni, kdo se nazývají křesťané, jsou svorní v tvé pravdě.
Naplň nás lítostí nad tím, že jsme stále ještě rozděleni a neumíme se sjednotit.
Dej  své světlo všem, kdo upřímně hledají tvou pravdu.
Nauč nás, abychom byli trpěliví a přáli svobodu druhým.
Nauč nás dobře žít a nechat žít jiné.

Bože, Otče nebeský, pomoz nám odstranit, co nás rozděluje a dej, ať si s tvou pomocí navzájem dobře
rozumíme. Skrze Krista, našeho Pána.
  

PROČ JSOU DĚTI NEPOSLUŠNÉ

Pěkně to dnes říká svatý Pavel: „Buďte všichni zajedno, ať nejsou mezi vámi hádky.“ - A leckterá
maminka nebo babička si asi povzdechla, když to slyšela: Však u nás by to tak hezké bylo, jen kdyby
ty děti pořád nezlobily. 
Každý kněz a každý vychovatel z povolání slyší občas starostlivé otázky rodičů: „My už nevíme, co
máme dělat s naším děckem. Takové hodné dítě to bylo. Teď, co jí jsou tři roky, jako by byla
vyměněná. Nechce poslouchat, všechno chce dělat jen sama, i když to neumí, a když ji nutíme
poslechnout, tak brečí a vzteká se tak, že je nám za ni až hanba.“ 
Ještě dobře, když se ti rodiče přijdou zeptat. Vydechnou si úlevou, když se dovědí, že je to naprosto v
pořádku, když se u jejich dítěte v tomto věku objevuje dětská paličatost. Ta jejich Eva totiž právě
udělala velký objev: sebe sama. Objevila svou osobu, svou vůli. Dosud si sebe sama nijak zvlášť
neuvědomovala, a vůli - tu měli dosud dospělí. 
Teď to objevila: sama vyleze na stůl, sama chce jít po chodníku. Je to nádherný pocit a proto stále
říká: já sama. Je to nádherné, že může říkat dospělým NE, a taky to říká. 
Na Jávě prý toto období dětského vývoje nazývají „obdobím malého krále“. 
Je to doba, kdy se rodí vlastní osobnost dítěte, vlastní vůle. Škobrtavě zpočátku a neuměle. Proto je tu
tolik příležitostí ke konfliktům s okolím, s rodiči. Ale když rodiče vědí, že všechna ta paličatost je jen
přechodný vývojový stupeň, že to zas přejde a zatím se to musí vydržet, podobně jako když se děcku
řezaly zoubky nebo když bylo nemocné, pak už to není tak zlé. Pak už se rodiče raději konfliktům
vyhnou, nenavádějí situace, které by vedly k měření sil, kdo z koho. „To bych se na to podíval, kdo
poslechne,“ říká otec, sám zlostný a nervózní, a jde výpraskem napravovat hlavu tříletého človíčka,
který chce být samostatný. 
Lépe je v této době na dítě s rozkazem nespěchat. Dát dítěti čas, aby se na příští činnost
přeorientovalo. Probudit v něm zájem o to, k čemu je chceme teď získat. Např. maminka 5 minut před
obědem řekne: „Za chvíli budeme obědvat a já budu při stole vypravovat, koho jsem dnes potkala na
ulici.“ 
Rodiče si musí stále připamatovávat, že jejich úlohou není, být soudcem svých dětí - tj. vznášet
rozsudky a tresty, ale že jsou spíš něco jako trenér na hřišti: když vidí chybu svých svěřenců, není to
důvod k trestání, ale pracovní úkol; aby je to naučil lépe, správně. 
 Kde se k neposlušnosti přidávají i záchvaty zlosti, válení po zemi a vzdorovitost, tam není vina v
dítěti, ale v jeho okolí, rodičích, v rodině. A rodiče by měli co nejrychleji vyhledat odborníka, aby jim
pomohl najít a odstranit, kde a v čem s dítětem špatně zacházejí: 
1. Častá příčina dětské neposlušnosti je v náladovosti rodičů. Oni sami neberou vážně své rozkazy.



Jednou si dítě může dovolit  všechno - to když mají dobrou náladu - , ale jindy, když jsou rozzlobení,
je zle pro každou maličkost. Dítě potřebuje pravidelnost a důslednost, trvání na rozkazu, když už byl
jednou dán. A u starších je nutno přidat i rozumné vysvětlení. 
2. Jindy může být příčina dětské neposlušnosti v nejednotnosti dospělých. Dítě se dovede moc dobře
zorientovat, ke komu se v čem proti komu obracet: „Babí, tatínek mě chce bít!“ 
3. Překážkou poslušnosti bývá také mnohomluvnost rodičů. Kde maminka nezavře pusu a v jednom
kuse mluví, jak si z toho má dítě vybrat, co je a co není důležité. Copak je v dětské moci, poslouchat
pořád tu nekonečnou tirádu? - Je čas vyprávění s dítětem, je čas, aby si dítě hrálo samo, je i čas na
rozkazy. Ale těch ať je co nejméně. 
4. Další příčinou vzdorovitosti dětí je jejich přepínání. Maminka nutí z ctižádosti dítě, aby četlo a
počítalo už před školou, aby se učilo odříkávat dlouhé básně, aby předstihlo všechny ostatní. A pro
předškolní dítě je nejlepší školou života ještě hra. Nedrážděte děti k neposlušnosti nepřiměřeným a
nevčasným poroučením. Svět dospělých je v očích dítěte samé musíš a nesmíš. Neztěžujte jim
zbytečně poslušnost. 
5. Falešná argumentace je také pomocník neposlušnosti: „Jak neposlechneš, hodím tě do rybníka.“
Jenže malý dávno ví, že nehodí - a tak na to nedbá. Nikdy nestraš něčím, co bys nemohl a nechtěl
udělat. - „Když poslechneš, dostaneš bonbón.“ - Tohle přece zrovna dráždí vyzkoušeti, jestli by se
dalším odmítáním poslušnosti nedaly vydolovat z maminky bonbóny dva nebo celý sáček. 
Slib, pohrození, odměna a trest, to jsou čtyři hybné páky dětské poslušnosti. Auto má také čtyři hybné
páky. Ale to každý ví, že nelze jen tak bezmyšlenkovitě šlapat na ten a pak zas na onen pedál, jen tak
přehazovat rychlosti: mnozí rodiče to tak dělají s pedály výchovnými - slibem, hrozbou, odměnou a
trestem. - Bez rozmýšlení jednou to, jednou ono. Co z toho může vzejít jiného než havarovaná
výchova dítěte. 
6. Rodiče si u dětí musí uchovat autoritu a lásku. Muž, který se opíjí, který je hrubý a surový, neměl
by se ženit, neměl by mít děti - zkazí je. - Žena, která je náladová, uzlobená, hádavá, ta nevytvoří
radostný a šťastný domov, ta se nemá vdávat, dokud si to neodvykne. 
7. Platí také toto všeobecné pravidlo: Čím blíž jsou si manželé navzájem, tím větší prospěch má z
toho jejich dítě. A naopak. Když se některý z rodičů váže víc na dítě než na manžela, je tím poškozen
nejen manželský vztah, ale i dítě. 
9. Naše poslední, ale ne nejméně důležitá zásada zní: Rodiče nesmí zapomenout, že není jejich úkolem
při výchově dítěte jeho vůli zlomit, ale vést ji. Pevná vůle je součást lidské osobnosti; je na nás,
abychom dítě naučili správně ji používat. 
Malé dítě se rádo směje. Každé dítě má mysl pro humor, pro  žert, pro legraci, pro slovní hříčky. Jak
prokázaly nejnovější výzkumy, smích neznamená jen zdraví a pohodu. Existuje u dítěte přímý vztah
mezi jeho schopností pro žert a mezi intelektuálním vývojem, měřitelným kvocientem inteligence. 
Dávejme pozor, abychom v dětech smysl pro radost a pro humor nezahubili přílišnou přísností a
zbytečným poroučením. Vždyť humor je důležitý vitamin správného vývoje. 
Pojďme teď předložit Bohu své dnešní předsevzetí: S dětmi vždy raději po dobrém než po zlém...

Přímluvy

Jak podivuhodné je tajemství našeho zrození! Zrodili jsme se z Boží lásky a z lásky naších rodičů. - Z
lásky se člověk rodí, jen v lásce vyrůstá v dobrého člověka a tuto lásku má po celý život ze sebe
vyzařovat. Prosme Boha o pomoc:

Abychom žili jako lidé laskaví a nerozčilovali se, když někdo má jiné názory, než máme my.
Aby rodiče uměli brát s humorem, když děti zlobí a nechtějí poslouchat.



Aby se rodiče nepovažovali za soudce svých dětí, ale spíš za jejich trenéry a pomocníky.
Ať si rodiče nepletou důslednost s tvrdostí a neústupností.
Abychom si v našem farním společenství podávali nejen ruku k pozdravu zde v kostele, ale i
nabídli svou ruku k vzájemné pomoci mimo kostel.
Aby všechny křesťanské církve pochopily, že se musí shromáždit kolem Krista a v Kristu najít
jednotu.

Bože, pomoz nám, abychom uměli naše děti vychovávat v lidi pokojné, bez svárů a hádek, bez urážení
a zlobení. Ať jsou naše domovy předobrazem nebeské radostnosti a pohody, kde se všichni učí žít v
duchu Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 4. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Člověk už je takový, že mu dělá dobře, když může někomu poroučet. 
Člověk je nakloněn pohrdat slabšími. 
Člověk považuje za chytrost, obelhat bližního, aby to nepoznal. 
Pán Ježíš nám dnes ukazuje cestu lepší a lidštější. Prosme ho: 
Tys nás povolal za své bratry a sestry. My se však často chováme jako vzpurní otroci, Pane. Smiluj se
nad námi. 
Ty ses nazval Pravdou, která nás vysvobodí. My se však mnohdy utíkáme ke lži, Kriste. Smiluj se nad
námi. 
Ty nechceš hříšníky odsoudit, ale zachránit, Pane. Smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
1. Sof 2,3;3,12-13 
Poslouchejme teď proroka Sofoniáše. Už tenkrát věděl, že na  světě vymizí papíroví věřící a zůstanou
jen ti opravdoví, lidé prostí, kteří doufají a věří pevně v Boha. 
2- 1 Kor 1,26-31 
Jako Sofoniáš varoval Izraelity, tak varuje svatý Pavel první křesťany i nás před pýchou a
chytračením. 
3. Mt ,1-12a 
Blaženost odsunují mnozí křesťané až do „onoho“ světa, až kamsi za život. Jinak Pán Ježíš. Mluví o
blažených lidech teď v přítomném čase. Blaženost je u Pána správný životní postoj. 
 

CHUDÍ SMÝŠLENÍM, BOHATÍ LÁSKOU

Dnešní evangelium - osmero blahoslavenství,  patří k nejznámějším textům Nového zákona.
Jazykovědci se stále znovu pokoušejí o co nejvýstižnější překlad, násilníci je zavrhují, politici s ním
polemizují, křesťané se jím chlubí: - hleď světe, jak jemnocitné, pokojné a krásné je naše náboženství!
Na amerického presidenta Trumana zůstala ve světě dvojí vzpomínka. Ta první: uměl státnické
projevy proplétat zbožnými povzdechy, např.: „Kdyby se celý svět řídil zásadami Horského kázání,
stal by se rájem.“ A druhá vzpomínka: Použil poprvé atomové energie k válčení. 
Někteří křesťané to dělají  také tak. Kristovým učením se honosí, ale pro praktický život je



nepoužívají. V tom se spokojují se starozákonním Desaterem. Blahoslavenství, to je jen pro ty, kdo
pěstují vyšší dokonalost - pro řeholníky a Velké Svaté. 
Jenže tak to Ježíš nemyslil. Jako desatero bylo dáno Mojžíšovi na hoře Sinaj, tak vystupuje Ježíš
znovu na horu a dává tam nový, závazný zákon pro ty, kdo chtějí být jeho učedníky, kdo chtějí být
křesťany. Zachovávání desatera je předpokladem, aby kdokoli byl považován za slušného člověka.
Zachovávání Horského kázání je podmínkou, aby někdo měl právo považovat se za křesťana. 
Měli bychom vlastně všichni 5. - 7. kapitolu ze svatého Matouše znát doslova, nazpaměť. Zatím jsme
na tom tak, že mu ani pořádně nerozumíme. Všimněme si hned prvního: 
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. 
Co zmatků už nadělalo špatné vykládání hned tohoto prvního přikázání. Jakoby se tím mínila chudoba
hmotná, hospodářská. Kdyby to tak bylo, pak by nemělo smyslu usilovat o lepší výdělek, o pomoc
bližnímu v nouzi, usilovat o povznesení nevyvinutých národů. Pak by bylo velmi křesťanským
skutkem sebrat lidem, co mají, a nadělat z nich nádeníky, kteří žijí z ruky do úst, od výplaty k výplatě.
Jenže Ježíš neřekl: „Udělejte ze sebe navzájem žebráky.“ Chudoba ducha, jak ji přikazuje Kristus,
znamená nečinit své štěstí odvislé od majetku, peněz, společenského postavení. Znamená ten majetek,
co máme, spravovat tak, aby sloužil a nestal se pánem nebo smyslem našeho života. 
Abrahám tohoto ducha chudoby měl. Bůh zavolal - a Abrahám opouští rodné město, rodnou zem,
pozemky, přátele, majetek a jde v důvěře za hlasem Božím. 
Adam s Evou ducha chudoby neměli. Nebyli ochotní vzdát se jediného stromu. 
K jakému stromu ses upoutal ty, bratře? Co sis zamanul ty? Také si říkáš: dokud nedosáhnu toho a
toho cíle, nemohu být šťasten? Pochop ducha chudoby - první zákon Ježíšova království, a zbavíš se
tohoto zotročení, zbohatneš duchem pravé chudoby. 
Stejně nepochopeny jsou v praxi i ostatní zákony.

Blahoslavení „plačící“ - tak bylo po staletí překládáno. Jiní říkali „lkající“, „truchlící“. Copak pláč a
zármutek je štěstím? Copak Ježíš znovu a znovu nehlásal, nevyzýval: Radujte se, radujte se a veselte
se? 
On totiž správný překlad podle smyslu zní: blahoslavení trpící. Kristus tu blahoslaví lidi, kteří trpí
nedokonalostí vlastní a druhých; kteří trpí, protože bezmocně stojí před trápením bližního a nemohou
pomoci; kteří trpí, protože by chtěli jiným předat své štěstí a jistotu víry, ale oni si pomoci nedají.

Třetí blahoslavenství ukládalo ve starých překladech tichost. Míní se tím: Sedávej, panenko, v koutě?
Je to tedy velebení slabošství, pasivity? 
Ale kdepak: Ze souvislosti Ježíšova učení, ze správného překladu jasně vyplývá, že Ježíš tu svým
vyznavačům ukládá mírnost. 
A mírnost, ta je trpělivá, ale i vytrvalá. Usiluje o dobro stále, ne však bouřlivě. Nepovolí, ale nedá se
vyprovokovat. Dovede uprostřed temné noci věřit na to, co hezkého viděla v poledním světle.

Čtvrtému blahoslavenství, Hladovění a žízni po spravedlnosti, rozumí náš národ velmi dobře. Zažil
dost útisku. Dost nespravedlnosti musel snést, aby toto blahoslavenství pochopil ztělesněné v těch,
kteří bojovali ne pro zisk a slávu, ale pro spravedlnost a svobodu.

Pátému blahoslavenství milosrdní, také dobře rozumíme, ale už ne tak dobře je plníme: milosrdný je,
kdo se nemstí, kdo umí odpustit, kdo se první přestane zlobit. 
Když Adam v ráji zhřešil, zalezl si trucovitě do křoví, obrátil se k Bohu zády. Bůh mu neoplácí
stejným, neodvrací se od něj. Jde za ním, první začne mluvit, volá ho: Adame, kde jsi? Nech toho
trucování, to k ničemu není. 



Milosrdný je ten, kdo se usmívá nejen na ty, co se smějí na něho, ale kdo se usměje i na toho, který se
mračí.

Nestačíme dnes probrat tuto Chartu křesťanství až do konce. Ale prosím vás, nenechte toto
evangelium projít kolem sebe jen tak. Vyhledejte si ještě dnes doma tu pátou a šestou kapitolu v
evangeliu Matoušově - opakuji Mt kap. 5-6. A nespokojte se jen přečtením a pochválením: je to hezké,
je to dojemné. Ptejte se s velkou důsledností: dělal jsem to tak v minulém týdnu - v dosavadním
životě? Budete-li dobře číst, zůstane záložka za touto stránkou Písma trvale, a naučíte se častěji nad
Horskou řečí přemýšlet. 
Zde je symbol Hory blahoslavenství, symbol Krista mezi námi: náš obětní oltář. Obraťme se k němu,
a Učiteli Kristu odpovězme na jeho zákon, kterým se nám dnes ohlásil, svým pevným: VĚŘÍM. 
 

VE JMÉNU ZÁKONA

Ctnost podle předpisu 
„Ve jménu zákona!“ 
Když se v detektivce ozve tohle zvolání a pan rada Vašátko či komisař Maigret položí ruku na rameno
zločince, čtenář nebo divák si oddechne. Dobro zas jednou zvítězilo, narušitel zákona je zneškodněn. 
V občanském životě to máme jednoznačné: zachovej zákony a budeš dobrý. 
Jako křesťané to máme složitější. Zdaleka ještě nemusí být dobrý, kdo zachovává do puntíku
náboženské předpisy, když může prohlásit: 
„Nejím v pátek maso, nikoho jsem nezabil.“ Kristův zákon žádá nejen naplnění litery, ale i ducha
vnitřního smyslu: 
- Nejen ten, kdo zabije bratra, ale i ten, kdo se na bratra zlobí, propadá soudu Božímu. 
- Nejen ten, kdo se rozvede se ženou, ale i ten, kdo se jí odcizí srdcem, propadá soudu Božímu. 
- V občanském životě jsou slovíčka obojaká, kterými se můžeš vykroutit, ale Ježíš žádá tvé jasné ano,
ano - ne, ne. 
- V občanském životě máš právo, vymáhat soudně, co ti je bratr dlužen, ale Ježíš žádá, abys svému
dlužníkovy pomáhal z bídy. 
- V občanském životě se velké činy odměňují tituly a řády, ale Ježíš žádá, abychom o tom, co uděláme
dobrého, nemluvili: „Ať neví tvá levice, co činí tvá pravice.“

Ctnost plného lidství 
Je to jako jiný svět, k čemu nás vede křesťanství, a není snadné tu cestu pochopit. 
Není ani snadné pochopit, jak by tento způsob života mohl vést k radosti mé a lidí kolem mne, k
blaženosti. 
Ono to totiž není „jako“ jiný svět, on je to opravdu jiný svět. Je to svět plného opravdového lidství, do
kterého nás křesťanství uvádí: 
Svět lidí blažených a šťastných. Lidí šťastných tím, že ovládají v sobě živočicha a osvobozují tvora
Božího. Zatím osvobozují; - docela osvobodí až na konci života.. 
Pojďme se tedy učit chápat tuto moudrost života, která je světu k smíchu, ale která jediná umí naučit
člověka šťastně se smát. 
Jakže jsme si to dnes četli v evangeliu? Pokusme se povědět si blahoslavenství v dnešní myšlenkové a
slovní podobě: 
- Blaze těm, kdo jsou chudí smýšlením, neboť ta chudoba je činí svobodnými: nemají starost, kam co
schovat. 



- Blaze těm, kteří nepoužívají násilí: všechno jim bude darováno. 
- Blaze těm, kteří touží po spravedlnosti pro bratry, neboť sami dojdou spravedlnosti. 
- Blaze těm, kdo milosrdně odpouštějí, neboť bude odpuštěno jim. 
- Blaze těm, kdo si zachovají srdce dětí, neboť budou patřit na tvář nebeského Otce. 
- Blaze těm, kdo milují usmíření a pokoj, neboť sami míru a pokoje dojdou. 
- Blaze vám, jednáte-li s bratrem tak, jak chcete, aby bratr jednal s vámi. Vaši radost vám nikdo
nevezme. 
- A budete-li takto žít a svět se vám pro to bude vysmívat, vy budete blažení a šťastní.

Cesta středu - usmíření protikladu 
Jistě jste dojati krásou a ušlechtilostí těchto myšlenek a budete chtít se k nim dnes odpoledne v
pokojné chvilce znovu vrátit. Najdete je na začátku 5. kapitoly evangelia sv. Matouše. A stojí za
souvislé přečtení celá 5. - 6. kapitola, tzv. Horské kázání Pána Ježíše. 
Proslulá jsou tato blahoslavenství. Lidé je čtou, obdivují. 
Ale žít v duchu těchto blahoslavenství není žádná jednoduchá záležitost. Není to cesta extrémů, ale
cesta středu, usmíření protikladů. Není to cesta fanatiků, ale také ne cesta peciválů. 
Je to cesta silných lidí, které ztvárnilo trápení a bolest tak, že se umí radovat z věcí malých a vidět
jejich velikost. Je to cesta lidí, kteří pochopili, že hmotné statky, - tedy co mám, co jsem si pořídil, je
málo, jestliže nemám k tomu moudrost rozumu a vyváženost srdce.

V řádu křesťanství může být pronásledovaný šťastnější než pronásledovatel, slabší se může cítit
bezpečněji, než násilný silák. 
Jestli dnes o něco víc než tento paradox křesťanství pochopíme, získáme užitečnou životní moudrost:
umění důvěřovat Bohu. A o to pojďme prosit ve vyznání víry: 
 

BODLÁK U CESTY

Chtěl bys být jako bodlák? Co je to za nápad? Vždyť je to plevel. Jsem rád, že nejsem jako bodlák. 
Ja, tohle jsem rád, že nejsem takový jako ten a ten, ta a ta, to si myslíme často. 
To jako lilie, růžička, jasmín, to už bychom byli raději. To jsou květiny krásné a voňavé. 
Ale teď poslouchejte - budu vám o tom vypravovat bajku:

Zahradní lilie se jednou vyptávala ostatních květin na Ježíše. Její pán zahradník jeho jméno vyslovil,
když chválil její květy. 
Sáranská růže, zářící purpurem, řekla: „Neznám ho. Bude to asi nějaký venkovský sedlák - protože
všechny vznešené muže našeho kraje znám.“ 
Jasmín se přidal: „Ani já ho neznám - a žádný lepší člověk neopomene přivonět k mým květům.“ 
„Já také ne“ - řekla chladná kamélie. „Bude to nějaký ošklivec, protože krásní muži a ženy zdobí mým
květem svou hruď.“ 
Lilie odpověděla: „Proč si tedy můj pán na něj vzpomněl, když ráno hleděl na můj čistý květ?“ 
Tu řekla fialka: „Jeden z nás bude znát Krista určitě. Náš nebohý bratr bodlák. Žije na okraji cest a
všechny, kdo jdou cestou, zdraví svou zaprášenou hlavou.“ 
Lilie řekla: „Asi máš pravdu, že bodlák viděl Krista. Ale nemáš pravdu, že je to bratr nás, krásných
květin. Je to špinavý, pichlavý žebrák.“ 
Ale fialka se přesto obrátila k cestě a volala: „Bratře bodláku, lilie by ráda věděla, jestli znáš Krista?“ 
A vítr přinesl do zahrady bodlákovu odpověď: „Znám ho, šel touto cestou - a já jsem se dokonce dotkl
jeho šatů!“ 



„A je to pravda, že se mi podobá?“ chtěla vědět lilie. - „Snad trochu v noci, když měsíc rozteskní tvou
barvu. Ty neseš hlavu pyšně vzhůru - on ji má trochu skloněnou. Ale jeho plášť je bílý jako tvůj květ.
Můžeš být šťastná! To ke mně, zaprášenému bodláku, nikdo Krista nepřirovná!“ - posteskl si skromně
bodlák. 
„A pověz, jaké má Ježíš oči?“ - chtěly vědět zahradní květiny. Bodlák otevřel svůj modrý květ a
ukázal ho k zahradě. 
„A jaký má šat?“ - Bodlák otevřel na jiném stonku červený květ. - „Je to hrubá barva“ - řekla
znechuceně lilie. 
„A jakou má na hlavě korunu - nebo věnec?“ A bodlák pozvedl své trny. - „Hrozný věnec,“ - řekla
kamélie. „Růži se dají její trny ještě prominout, jsou drobné a něžné, ale ty tvé trny jsou ošklivé a
pichlavé.“ 
„A jak Kristus miluje?“ - ptala se dál lilie. „Takhle“ - řekl bodlák a rozevřel svůj uschlý květ - a
peříčka z něj se rozlétla do celého světa. 
„Přes to bych ho ráda poznala.“ - řekla lilie. „Jak bych to měla udělat?“ 
„Když chceš uvidět Ježíše, když chceš, aby on pohlédl na tebe, staň se bodlákem u cesty. On je pořád
na cestách. Když šel posledně kolem, řekl mi: „Buď požehnán, bratře bodláku, protože kveteš v prachu
lidských cest a obveseluješ oko unaveného poutníka.“ 
A bodlák dodal: „Ani tvá vůně jej nepřiláká do zahrad boháčů, on cítí ve vzduchu jinou vůni - rány
bolavého člověka.“ 
Ale ani lilie, ani sáronská růže, ba ani mateřídouška se nechtěly stát bodláky u cesty. A tak Krista
nikdy nepoznaly, podobně jako lidé, kteří jej nechtějí následovat po uprášených cestách tohoto světa. 
Pán Ježíš dnes v evangeliu také blahoslaví chudé, tiché, skromné, prosté bodláky u cesty. 
Dokážeme se nad touto bajkou zamyslet? 
 

DĚTI LŽOU

Blahoslavení spravedliví, blahoslavení čistého srdce, - říká dnes Pán Ježíš. Lid Boží nebude lhát, říká
prorok. Máme být pravdomluvní, máme tak vychovávat i děti. Jenže jedna z častých otázek, s kterými
přicházejí rodiče na radu za knězem, je: „Náš chlapec lže. Co máme proti tomu dělat?“ 
Ovšem, takhle chtít hned návod k použití, to je stejné, jako kdyby maminka přišla k lékaři a řekla:
„Pane doktore, můj chlapec je nemocný. Předepište mi honem lék.“ 
Jako je mnoho různých nemocí a mnoho různých léků, tak i lež má mnoho různých kořenů. Má-li
zmizet lež, musíme najít a odstranit její kořeny. Pokusme si to znázornit na několika případech. 
1. Aničce ještě není pět a babička říká, že už lže. Vypravuje, co viděla na ulici a ani polovic z toho
není pravda. Ve školce vykládá učitelce, že tatínek je nemocný a on ani nezastonal. Maminka je z toho
nešťastná: „Vždyť byla dosud tak pravdomluvná, všechno věrně kdekomu vybreptala, co se doma
šustlo, a teď lže, jako když tiskne. Co proti tomu dělat?“ 
Zde je odpověď jednoduchá. Kořeny těchto „lží“ jsou v bujné fantazii, představivosti, která se začne v
dětech rozvíjet. A přitom v tomto věku ještě děti nedovedou rozlišovat mezi realitou a iluzí, mezi
skutečností a fantazií. Není rozdílu mezi světem pohádek a světem, v němž dítě žije. Panenka malé
Aničky mluví lidským hlasem, jejího medvídka dnes bolí bříško. 
Co s tím má maminka dělat? Nic. Hrát vesele s sebou a vymýšlet spolu, co zažil koblížek na cestách.
Než půjde Anička do školy, naučí se jistě rozeznávat, co je pohádka a co skutečnost. 
2. Jiné kořeny má lež malého Karlíka. Tatínek přijde z práce a ptá se, jestli byl Karlík hodný.
Karlíkovo „Ano“ přímo voní ctností. Jenže maminka je jiného mínění. Pomáhá paměti otázkou, kdože
to rozbil vázu? A malý hříšník tvrdí dál: „Já nerozbil.“ 



Zde je přání otcem myšlenky. Karlík tolik touží být hodným před tatínkem, že s tou rozbitou vázou
nechce nic mít, nechce se k takovým špatnostem hlásit, distancuje se od nich. 
Abychom pomohli provinilci k snadnějšímu doznání, povíme, že on ji vlastně rozbít nechtěl, že si jen
nedal dost pozor, ale že si už jistě příště pozor dá. A zde už doznání nebude nad dětské síly. 
3. Když však děti udělají zkušenost opačnou, že totiž tatínek nebo maminka se moc rozzlobí, křičí,
nadává, bije - pak je kořenem lži strach, nepřekonatelný strach. Je třeba, aby se rodiče ovládli a
nevyváděli pro každou maličkost - a děti se nebudou bát přiznat. 
4. Jiný druh lži se objevuje u větších dětí, které trpí pocitem méněcennosti. Věrka slyšela odmala od
nerozumné maminky jen tvrdou kritiku: je hrozná nešika, nic neumí, nic nedokáže, takové trdlo se ani
nevdá. Věra tím nasákla tak, že si sama nevěří, nemá sebejistotu a proto lže. Není schopna přiznat
nějakou chybu. Jako malá farizejka vše točí, aby to svalila na brášku, na někoho jiného, aby z toho
vyšla jako dobrá. 
Zde nepomůže hubovat děvče pro lhaní, zde je potřeba domluvit mamince a pak po léta trpělivě
upevňovat sebevědomí děvčete. Pomoci jí pochopit, že mladý člověk má právo být ještě nehotový,
nedokonalý, učit se ze svých chyb. Že se nikdo nenarodil dokonalý. Že ke zdokonalení nedojdeme
zalháváním a zapíráním chyb, ale upřímným doznáním. 
Kde rodiče dovedou přiznat svou chybu před dětmi, kde děti vidí, jak rodiče jdou s pokorou ke svaté
zpovědi, tam to dokážou i děti. 
5. Dorůstající chlapci jsou v nebezpečí (hlavně ti, co jsou slaboši) zakrývat lhaním, chytračením a
kličkováním svou lenost, neschopnost, své neúspěchy. A vemluví se do svého pseudochlapáctví často
tak, že si i sami uvěří a načas i jiné ošálí. 
Jak jim pomoci? Ukaž jim, jak každá lež je ubohá a krátkodechá. Jak soudní lidé brzo prokouknou
jejich škrabošku. Ale nestačí je jen „odhalit“. Je potřeba jim trpělivě pomáhat podle hesla: „Chtěj být
víc, než nač vypadáš.“ 
6. Když si dobře zvážíme, co jsme si tu jako příklad řekli, budete už sami umět objevovat další
kořeny, z nichž roste dětská lež. Přál bych vám, milí rodiče, aby ty kořeny nevedly k vám: Kdo naučil
to dítě lhát? No přece ty, maminko. Tolikrát jsi mu říkala: „Tohle neříkej tatínkovi, on by se zlobil.“
Teď už to syn umí, a umí lhát nejen tatínkovi, ale i mamince a kdekomu. 
Závěrem můžeme říci: Podstatu lhaní rozeznává dítě až ve věku kolem šesti let. Chceme-li dítě lhaní
odnaučit, musíme nejprve hledat a najít kořeny, proč lže. Nepomůže hubovat a trestat - pomůže
odstranit kořeny. 
Každá lež, kterou lehce přejdeme, otvírá dveře další, drzejší lži. 
Viďte, není to nic snadného, co od nás děti potřebují. Máme dávat příklad v lásce k pravdě, máme být
vytrvalí v stálém úsilí o dobro. Pojďme se pevně chytit ruky Krista - Vychovatele všech vychovatelů a
prosit ho o pomoc.

Přímluvy

Bůh nás nevede životem tvrdými rozkazy a zákazy, ale cestou laskavého srdce. Prosme ho o pomoc:

Abychom vždy dovedli rozeznat horu od krtince, věc zásadní důležitosti od malichernosti.
Abychom se dovedli smát vlastním chybám a brát s humorem i chyby bližních.
Abychom si uměli najít čas k odpočinku a pohovění a k dobrému vyspání.
Abychom při setkání s lidmi uměli spíš mlčet a naslouchat.
Abychom dovedli přehlédnout špatné nálady druhých a sami se snažili o vlídnost a laskavost.
Abychom si dali čas k promyšlení, v čem je pravá moudrost a pravé bohatství člověka.
Aby naši zemřelí došli věčné radosti v tvém království.



Nakonec ti, Bože, předkládáme v tichosti srdce, každý své osobní prosby, co nám leží na srdci.....

Za to vše tě,. Bože, v pokoře prosíme skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co jsou lidé lidmi, mají své dny všední a své svátky. Svátkem slaví člověk svůj život. 
My křesťané slavíme neděle, protože je to den Zmrtvýchvstání, nového života v Kristu. 
Obraťme se k tomuto Ježíši na počátku sváteční bohoslužby a prosme ho:

Uvedení do čtení 
1. Iz 58,7-10 
Prvním učitelem nového života je nám dnes starozákonnní prorok. 
2. 1 Kor 2,1-5 
Svatý Pavel se nám dnes nepředstavuje jako dobrý propagandista, oslnivý řečník. Naše víra, říká , se
může opřít o víc než o jeho lidskou výmluvnost. 
3.  Mt 5,13-16 
Třetím učitelem svátečního, nového křesťanského života je Pán Ježíš. Jeho řeč je jasná a prostá. Je
takový i náš život? 
 

JSME SŮL ZEMĚ

Jedna z mála věcí, co si pamatuji z vyučování náboženství ve škole v dětství, je veliká číslice 75,
kterou napsal pan kaplan přes celou tabuli, když jsme se učili o církvi. 
„Děti, tolik je nás v Československu katolíků, 75 procent. Z každé stovky lidí v národě je
pětasedmdesát katolíků, ostatní jsou evangelíci, krom malého procenta židů. Jsme křesťanský národ -
a až vyrostete, bude už asi 100 procent katolíků, budeme i katolický národ.“ 
Byl to špatný prorok. Ta čísla procent nešla nahoru, šla dolů. Tenkrát ještě každé dítě bylo pokřtěno,
každá svatba byla v kostele. 
Proč se nesplnila představa o růstu církve? Proč je nás méně? 
Znalec církevních dějin by nám na to řekl: „Prožíváme konec lidové, národní církve.“ 
Co je to: lidová církev? To je církev, jejíž členství se ztotožňuje s národem, lidem. V dřívějších
dobách měla pro rozvoj a zachování národa veliký význam. Bulhaři říkají: Nebýt naší národní
pravoslavné církve, nebylo by dnes Bulharů - byli by nás pohltili mohamedáni. Řekové říkají: Kdyby
nebylo naší řecké pravoslavné církve, nebylo by dnes už Řeků - neubránili bychom se islámu. Poláci
říkají: „Kdyby nebylo naší katolické národní víry, nebylo by dnes už dávno polského národa: byli by
nás rozsápali protestantští Prusové z jedné strany a pravoslavní kozáci z druhé strany.“ V Anglii,
Švédsku, Španělsku má národní církev dokonce podobu státní církve, o jejích záležitostech rozhoduje
parlament. My, katolíci, jsme byli lidovou a národní církví za císařského Rakouska. 
Tohle dědictví minulosti se tedy dnes rozpadá. Ve Švédsku se sotva třetina obyvatel hlásí k členství ve
státní luteránské církvi, u nás už také neplatí, že co Čech, to křesťan. Ty představy o miliónech,
stoprocentech, už vybledly. 
Lidová, celonárodní církev se zhroutila - a co bude dál? 



Tuhle jsem četl kdesi v Dikobrazu, že velikost miliónů dělají nuly. Moc nul. - Ty nuly nám tedy Boží
vítr rozfoukal. Zůstal nám jen pár dobrých křesťanů. 
Lidová, masová církev se hroutí, ale Ježíšovo evangelium zůstává. Zůstává také všude pár dobrých
křesťanů, co nejsou nuly, co jsou hodnoty. 
Není to právě ta situace, o které mluví Pán Ježíš? „Vy jste sůl země,“ říká nám. Soli se nedává do jídla
moc. Soli stačí malá špetka. A ta špetka ochutí všechno jídlo. 
Špetka křesťanů - dobrých, zdravých, opravdových křesťanů, říká Pán Ježíš - stačí, aby lidská
společnost byla chutná. 
Není to tak? Neodpovídá to naší každodenní situaci? 
Když je někde na pracovišti jen pár slušných lidí, dá se tam žít a pracovat. Když je v rodině aspoň
jeden opravdový křesťan, kliďas, pokojný rozveselovač a uklidňovač, dá se tam žít i vedle morousů. 
Šťastná společnost, kde je pár dobrých radostných křesťanů. 
Šťastná pracovní parta, kde je pár poctivých a veselých lidí, na které je spolehnutí. 
Šťastný národ, který má vrstvu seriózních, zásadových, spolehlivých, pevně věřících křesťanů. Špetka
opravdových křesťanů ochutí celé společenství. 
Jenže! Je tu hned varování Pána Ježíše. Musí to být křesťané opravdoví, zdraví, nesmí to být sůl
zkažená. 
Nebylo k ničemu člověku, že byl pokřtěn, když při tom Krista neznal a podle jeho evangelií nesmýšlel
a nežil. 
Nebylo k ničemu národu a světu, když všichni byli pokřtění křesťané, ale jen na papíře, nuly. 
O to nám tedy dnes jde. Proto se tu scházíme, abychom se učili žít jako křesťané. Abychom byli
dobrou solí našeho světa. Abychom uměli být vzácným kořením lidské společnosti, které ji činí
chutnější, lepší. 
A stát se takovým člověkem, vzácným kořením lidské společnosti, to stojí za trochu učení, za trochu
námahy, viďte. 
Ať tedy klidně vymizí na světě křesťané, kteří neznají Krista - nuly. Žádná škoda. A ať přibývá
takových, kteří Krista znají a stávají se proto vzácným lékem na neduhy lidské společnosti. 
Když tedy uslyšíte, že někdo naříká, že je nás v kostele méně, než bývalo, že náboženství upadá -
nevěřte mu. Neupadá. Jen se zbavuje nul. Čistí se od plev. Zůstává zrno, zdravá sůl. 
Děje se to, co Pán Ježíš chtěl a chce; co nám dnes připomněl: 
  Tuny zkažené, zablácené soli jsou na nic. 
  Špetka dobré soli ochutí celý pokrm. 
  Ať je nás špetka, ale dobrých. 
 

NÁŠ ŽIVOTNÍ PROGRAM

Když lidé něco chtějí v krátkosti a trefně vyjádřit, používají všelijaká přirovnání. Slyšel jsem
nedávno, jak jedna maminka řekla o svých dvou chlapcích: „Jeden je jako vítr, druhý zase jako šnek.“
A hned jsem věděl, že má jednoho syna čiperného a druhý je lenoch. 
Pán Ježíš taková přirovnání také rád používal. Říkáme jim podobenství. A on jich uměl používat
mistrně. Naše dnešní evangelium má všehovšudy pět vět. A přece nám v něm pomocí dvou přirovnání
dává směrnici pro celý náš život. 
V prvním podobenství přirovnává náš život k soli: Říká, že my křesťané jsme sůl země. 
Každý ví, co dělá sůl s jídlem, a tak každý tomu podobenství rozumí. Jistě znáte, jak to je, když
maminka někdy zapomene jídlo osolit. Nemá to žádnou chuť. Sůl jídlo vylepšuje, dává mu tu pravou
chuť. 



Když Pán Ježíš říká, že máme být zemi - to je světu kolem nás - tím, co je sůl jídlu, hned tomu
rozumíme: My křesťané máme také dělat svět chutnějším. Jako sůl dělá chutným pokrm, tak máme
my měnit svět k lepšímu. 
Jak a čím? Snadno poznáme, kdy je třeba přisolit žertem, kdy úsměvem, kdy ochotou někomu pomoci,
kdy jiným dobrým činem. 
Je tu však ještě druhé podobenství Pána Ježíše. Máme být světu nejen solí, ale také světlem, které
všem svítí. 
Solí světu jsme, když dobro konáme. Světlem jsme, když svět naši dobrotu vidí, když si z nás může
vzít dobrý příklad. 
Když někde není světlo, je hned vše chmurné, tmavé, člověk by se tam málem bál. Ale jak zasvítí
světlo, je to lepší: Vidíš na cestu, nezakopneš, nezamotáš se, nezabloudíš. 
Světlo našeho dobrého života má lidem pomáhat, má jim svítit, aby trefili k Pánu Bohu. 
To je vážný životní úkol pro nás křesťany: činit svět lepším, chutnějším tím, že jsme dobří, svým
příkladem. Co vy na takový  úkol říkáte? Být solí! Být světlem! 
Tak nám to uložil Pán Ježíš. Jistě uznáváte, že je to krásný životní úkol. Jistě si i říkáte: Budu to tak
dělat, až budu velký, až vyjdu školu, až se ožením, až půjdu do penze a budu mít na to čas. - Ale pozor
na to „budu“! Budulínkovství není k ničemu. Kdo stále jen plánuje, co bude dělat, neudělá nikdy nic.
Poslyšte, co o tom říká svatý František Saleský: 
Ptali se ho: 
- Která hodina je v životě nejdůležitější? 
  Odpověděl: Vždy ta, kterou prožíváš teď. Protože máš možnost využít ji k dobrému. 
- Který člověk je pro nás nejdůležitější? 
  Odpověděl, že ten, kterého máš před sebou - máš možnost mu prospět. 
- Která práce je nejdůležitější? 
  Ta, kterou děláš teď - máš možnost dělat ji dobře a s láskou. 
Taková moudrá rada stojí za to, abychom si ji zapsali, hleděli zapamatovat, stejně, jako životní
program z dnešního evangelia: 
 Chci být solí - pomáhat, aby svět kolem mne byl chutnější, veselejší. 
 Chci být světlem - pomáhat lidem svým příkladem, aby rozpoznali krásu křesťanství. 
A chci s tím začít hned dnes. Amen, tak se staň. 
 

VÍRA POCHÁZÍ ZE SETKÁNÍ S BOHEM

Víra není tradice 
„Vy jste sůl, vy jste světlo!“ - „Jste lucernou, která má svítit všem v domě!“ - Taková slova rádi
slyšíme. Který dědeček by nechtěl posvítit vnoučatům do života svou životní moudrostí! Který otec a
matka by nechtěli svým dětem předat své životní zkušenosti, svou víru. 
Ale všichni víme, že to svícení a předávání nejde nijak jednoduše. Vnoučata mají málokdy náladu
poslouchat nabádání dědečků. Výsledek výchovného působení rodiny nezávisí jen na energii, s jakou
jsou děti doma cepovány. 
Svatý Pavel v epištole dokonce tvrdí, že jeho úspěch u Korinťanů vůbec nezávisel na jeho zvláštní
výřečnosti či moudrosti. Doznává, že k nim šel se skleslou náladou, se strachem, s obavami. A úspěch
že nezávisel na přemlouvaných slovech moudrosti, ale v projevování Ducha. 
Zde bychom se měli zastavit. V čem tedy vlastně závisí výchovný úspěch? Tohle by rádi věděli tisíce
svědomitých rodičů, kteří mají starost, jestli děti neodhodí všechny rodinné tradice hned jak přijdou z
domu do jiného prostředí. 



Znám farnost, který byla dávána široko daleko za vzor: Do kostela chodila celá dědina, všechny děti
do náboženství, všechny sňatky v kostele, všichni křtili, všechna mládež u biřmování. 
Ale kdo se odstěhoval jinam, podřídil se stejně totálně mravům, které panovaly tam. Potkal jsem
mladého ženáče z té obce ve městě  a ptám se, do které farnosti tu patří, kam chodí do kostela. Jeho
odpověď byla otřesně bezelstná: „Ja, pane faráři, tady je to jinačí jako u nás doma, tady se do kostela
nechodí.“ 
Jak to tak mohl říci? 
Co mu předal domov, nebyla víra, ale ideologie, tradice, návyk celkem neosobní: „U nás se chodí do
kostela, u nás se drží na kostel.“ To je ovšem pro život z víry málo.

Víra není vědění 
Někdo by mohl soudit, že ten chlapec a jemu podobní nebyli dost dobře v náboženství vyučeni, že jim
chybí potřebné znalosti. Ale ani sebedůkladnějším vštěpováním náboženských vědomostí se ze
školáka ještě nestane pevně věřící člověk. Znáte jistě také takové, kteří ještě ve stáří dovedou odříkat
otázky z katechismu jako když bičem mrská, ale nábožensky nežijí a v Boha nevěří. 
Málokdo zná bibli tak důkladně, jak ji znal anglický bojovný ateista Bertrand Russell. Kdosi se ho
ptal: „Ale co když po smrti stanete přece jen Bohu tváří v tvář, co uděláte pak?“ Russell odpověděl:
„Řekl bych tomu Bohu: Promiňte, Pane, ale podal jste mi o své existenci málo důkazů.“ 
Cesta k víře rozumem nestačí - nikdy není dost pádných důkazů k rozhodnému kroku, ke skoku do
víry.

Ani zázraku neuvěří 
Co tedy stačí, co se musí stát, aby dnešní lidé uvěřili? Snad zázrak? Tuhle otázku si položil spisovatel
Bruce Marshall v knize „Zázrak Otce Malachiáše“. 
Otec Malachiáš žil od mládí v klášteře mezi samými věřícími. Pak ho pošlou do velkoměstské farnosti
a Otec se zděsí: Tolik lidí nevěří v Boha! Tady by pomohl jen zázrak! Jeden viditelný a hmatatelný
zázrak - a celý svět by musel uvěřit! 
A na modlitbu dobrého Otce Malachiáše se zázrak stane: Známá tančírna je přenesena na kopec u
moře. - Výsledek je však jinačí, než Otec čekal. Novináři se sice předbíhají, noviny jsou plné
senzačních zpráv, majitel tančírny z toho chce vytlouct co nejvíce reklamy a peněz, gangsteři chtějí
uloupit tajemství Malachiášova triku, policie ho vyslýchá pro rušení pořádku, církev se od něj
distancuje, že ji dělá ostudu a soudí, že mu přeskočilo. 
Nikdo přitom nepomyslí na Boha. Jen senzace, zmatek, humbuk, žádné obrácení k víře. A tak se Otec
Malachiáš honem modlí, aby ho dobrý Bůh z toho hrozného snu probudil a ten zázrak zrušil. 
Tak si to myslel už boháč v evangeliu (Lk 16,19n), že by jeho bratří uvěřili, kdyby se stal zázrak a
někdo vstal z mrtvých a přišel k nim. Ale Pán Ježíš říká jinak: „Kdo nevěří svým kněžím a bibli
(Mojžíšovi a prorokům), - ten neuvěří nikomu, ani kdyby vstal z mrtvých.“

Víra je osobní setkání mezi člověkem a Bohem 
Jak je to tedy s vírou? 
Nelze ji předat jako rodinnou památku, rodinnou zvyklost, protože víra není jen věc vůle a
poslušnosti. Ale vyrůstat v opravdu věřícím prostředí je veliká pomoc na cestě k uvěření. 
Víru nelze předat jen vyučováním v náboženských vědomostech. Ale získat kvalitní náboženské
vědomosti je velká pomoc. 
Víra se nezíská ani honbou za zázraky, zjeveními. To vede spíš k pověrčivosti. 
Je tedy víra záležitostí pouhého citu? To by pak bylo důležitější, že se věří, než co se věří. Tak to také
není. 



Křesťanská víra se rodí z osobního zážitku blízkosti Boží, ze zahlédnutí záře Hory Proměnění, která
osvítí rozum k poznání, povzbudí vůli k následování, probudí důvěru a radost, že je Někdo, na koho se
můžeme spolehnout. 
Člověk tedy nevěří v „něco“ - určitá dogmata, články víry, pravdy, teorie. Člověk křesťan věří v
„Někoho“, s kým se osobně setkal, jeho blízkost osobně zažil. Křesťan věří v Boha a v toho, kterého
Bůh poslal, v Ježíše Krista. Věřit v svatou církev obecnou znamená věřit v toho, kterého ona hlásá. 
K víře nemůže být člověk nějakými důkazy donucen, to je vždy zcela osobní rozhodnutí, osobní
hledání. 
Zatímco hledáme, býváme sami Pánem Ježíšem nalezeni. Víra je odpověď na Ježíšovo oslovení; jako
za časů biblických, tak i dnes: „Pojď za mnou,“ říká Ježíš. A Šimon Petr se neptá po důkazech. Srdce
mu dodá jistotu a on jde za Ježíšem. 
A tak si dnes zapamatujme: 
- Cesta k víře v Boha je cesta srdce modlitbou - křikem duše po nejhlubší lásce. 
- Kdo nenajde Boha ve svém srdci, nenajde ho nikde ve světě. 
- Zatím co my hledáme, býváme sami nalezeni. 
 Pojď i ty pozvednout křik své duše, 
 pojďme se vydat vstříc Pánu. Z hloubi srdce vyznejme: Věřím v Boha! 
 

ROZVODY MANŽELSTVÍ

Potká kněz bývalého žáka: „Co děláš?“ - „Rozvádím se.“ - „A proč?“ - „My máme na všechno úplně
rozdílné názory.“ - „A o čem jste mluvili, když jste spolu chodili, v době známosti?“ - „Ja, to jsme
mluvili o kině, o legráckách, ale vlastně jsme ani o mluvení nestáli. My jsme hlavně koukali někam se
uklidit a hupky do postele. A potom najednou jsme se museli honem honem brát - a to už na žádné
debaty nebyl čas ani nálada.“ 
Kněz vzdychá: „Začali jste známost tím, čím jste ji měli končit. Vynechali jste společnou průpravu na
manželské soužití, kterou jste měli v době známosti prodělat. A teď, místo abyste honem hledali, jak
manželské soužití aspoň dodatečně kvalifikovat, rozvádíte se v domnění, že jste se spletli v osobě
partnera.“ 
Mládenec hledí na kněze nechápavě: „Otče, vůbec vám nerozumím. Co tím myslíte, když říkáte, že je
třeba jakési speciální vyškolení, jakási kvalifikace pro manželství? Jsem plnoletý před zákonem, jsem
dospělý, mám vojnu za sebou, jsem tělesně zdravý, nejsem impotentní, jsem vyučený a pracující - to
snad k oženění stačí?“ 
„K oženění to stačí,“ říká kněz, „ale k vytvoření hezkého manželství, domova, to však zdaleka nestačí.
Dotvrzuje to ztroskotání vaše a mnoha jiných.“ 
Povězme si dnes, co ti dva zameškali, když začali tím, čím měli končit. 
Když dva spolu chodí tak dlouho, že se z nezávazné známosti stane vážná známost, když začnou
uvažovat, že by se chtěli vzít, je na čase, aby si spolu probrali a prověřili tři věci: 
1. Jestli jsou oba zralí lidé a schopní žít ve dvou. 
2. Jestli se k sobě povahově hodí. 
3. Jestli se shodnou v představě, jak má jejich manželství vypadat. 
Když budou znát zkušeného kněze a zajdou si za ním, rád jim poradí jak při tom postupovat. 
Při rozhovoru bude mít kněz víc času na vysvětlení, než mám já tady. Ale pokusme si zde aspoň
naznačit, o co tu jde.

1. Osobní zralost a schopnost žít ve dvou 



Oni jsou totiž také takoví lidé, kteří ještě nejsou dospělí, zralí, i když už plnoletí jsou. A pak jsou i
takoví, kteří nejsou schopni žít ve dvou, v manželství. Kdo vážně pomýšlí na sňatek, musí dobře znát
především sebe. Musí zvážit své dobré i špatné vlastnosti, v čem naráží u rodičů a kamarádů, jaké má
nedostatky. Když se mu zdá, že žádné chyby nemá, pak by měl úvah o ženění zanechat - není k tomu
dost zralý, nezná se. 
Každý normální člověk na sobě může poznat aspoň větší povahové kazy: jestli je líný, nervózní,
urážlivý, zlobivý, podezíravý, puntičkářský, přecitlivělý, úzkostlivý, jestli je mu líp v hospodě, než
doma. Lidé s takovými chybami musí  na sobě nejprve dlouho a důkladně pracovat, aby je zvládli,
dokud jsou svobodní. Teprve pak mají právo pomýšlet na sňatek. 
Vůbec a zásadně nejsou schopni manželského života žárlivci, alkoholici, vzteklouni a hysterici.

2. Povahová shoda 
Za druhé je třeba zjistit, jestli se ti dva hodí k sobě povahou, jestli je vůbec možné, aby se sehráli do
dobrého páru. 
Jsou povahové protivy, které se doplňují a snesou se spolu - aspoň do jisté míry - dobře. Např. povaha
váhavá a energická. 
Jsou protivy, které se vylučují a nesnesou se vůbec - např. pesimista s optimistou. 
V době známosti je tedy nutno rozřešit otázky: 
- Unesu trvale, že můj muž bude puntičkář, nemluva, frajer, lhář, věčný dříč? Unesu trvale, že mojí
ženu nebude bavit vaření, že bude trousit cigaretový popel do těsta na knedlíky, že nezavře pusu, jak je
den dlouhý? 
- Jsou dobré vlastnosti mého partnera pro manželství tak dobré, že unesu s nimi i ty chyby, co má? 
Walter Trobisch, autor známé knihy: „Dva středy, však jeden kruh“, uvádí šest testů, šest zkoušek, zda
láska je zralá pro manželství: 
I. Dovedu se o vše sdílet? - dovede to můj partner? Cítíme potřebu sdělovat si své zážitky? Zajímáme
se o práci druhého? Myslí partner při všem na mne? 
II. Dává mi láska sílu? Před časem mi psal jeden zamilovaný, že má starost, jestli je jeho láska
opravdová. Četl kdesi, že kdo je opravdu zamilován, ubírá na váze, schne - a on zatím ještě neztratil
ani kilo, ba naopak je plný radosti a elánu, že by skály lámal. Dostal odpověď, ať nechá to schnutí
dekadentním básníkům a románově zamilovaným slečnám. Opravdová láska naplňuje tvůrčí energií,
dává elán. 
III. Třetí otázka: Máme k sobě úctu? 
Dívka může třeba obdivovat chlapce, jak hraje fotbal, jak vede v partě. Ale musí se také ptát: Chtěla
bych, aby moje děti mluvily jako mluví on? Aby si z něho ve všem braly příklad? - A tu bude odpověď
někdy znít: Ne! - Tedy dál od něho! 
IV. Přijímám druhého tak, jak je? 
Jedna dívka přišla s otázkou: Mám snoubence, chceme se brát. Mám ho ráda, ale některé věci na něm
nesnáším. Mám si ho vzít a počítat s tím, že ho časem polepším v tom, co se mi na něm nelíbí? 
Odpovědí bylo tvrdé NE! Manželství není polepšovna! Ty dvě věci musíš rozlišovat. Buď je ti partner
přijatelný tak, jak je, jeho chyby jsou ti únosné, když je srovnáš s tím, jaké chyby mají jiní. - A pak si
ho vezmi. Nebo ti jsou jeho chyby neúnosné - a pak se rozejděte. 
V. Pátá otázka: Dovedeme se pohádat? 
Neberou se dva andělé, ale lidé, a tak se musí počítat s tím, že se někdy také pohádají. Říkám
„někdy“! Kdyby to hádání bylo časté, pak je nutno se rozejít. Ale občasná hádka nevadí, jestli se ti dva
umějí zase usmířit. A tuto schopnost - usmířit se bez dlouhých průtahů, tu si musí mladí nacvičit a
vyzkoušet ještě před sňatkem. Musí si ověřit, jestli umějí oba dva - jeden druhému odpustit, jestli
umějí ustoupit. 



VI. otázka: Známe se dost dlouho, abychom se mohli znát důkladně? 
Číňané říkají, že nad známostí má přejít léto i zima. Řečeno prozaicky, teprv až se ukáže, že jsou
schopni naučit se žít partnersky, ve dvou, přijmout druhého ve všem za část svého JÁ, - až každý své
JÁ nahradí společným MY - pak je na čase, aby to, že jsou jedno, stvrdili před Bohem i lidmi sňatkem.
Svatební obřad tu jednotu mysli a srdce sám nevytvoří, ten proces srůstání má proběhnout v době
známosti.

3. Společné plánování domova 
Co jsme si tu dosud řekli, to vše byly otázky o osobách: jaký je ten druhý, jaký z nás bude pár. 
A pak je tu poslední velký úkol, který musí mladí zvládnout v době známosti: Musí si vyjasnit a
dohodnout, jak má vypadat domov, který si založí, v čem chtějí vidět hlavní hodnoty života.

Musí si prohovořit, 
 jestli mají oba stejný názor na manželskou věrnost. 
 Jak budou hospodařit s penězi. 
 Kolik dětí chtějí mít - zda hned nebo později? 
 Jaký bude jejich sexuální život? 
 Jak to bude s koníčky, zálibami, volnem? 
 Jaký bude jejich společenský život? 
 Jak budou vychovávat děti, chodit do kostela? 
 Jaký bude vztah k obojím rodičům? 
Před svatbou mají ti dva ještě možnost ustoupit, rozejít se, kdyby se ukázalo, že se v názorech
neslučitelně rozcházejí. Po svatbě je cesta zpět uzavřena. Svatba, to jsou dveře, které mají kliku jen
zvenčí.

4. Závěr: Stojí to za tu námahu? 
Mladí přátelé, zdá se vám to složité? Rád vám při tom pomohu, poradím. Ale nevynechte v době
známosti žádnou z těchto otázek. 
Stojí to za to. Vždyť se jedná o vybudování domova pro vás a pro vaše děti. A vytvořit domov, to je
víc, než postavit dům, zplodit syna a zasadit strom. 
Když se v době známosti dobře do manželství připravíte, pak si budete právem moci napsat na
svatební oznámení tyto verše: 
 Milovat neznamená jen mít rád, 
 milovat je uvěřit a opravdu znát, 
 milovat je odpustit a znovu si podat ruce, 
 milovat je rozdělit duši i srdce.

Přímluvy

Pán Ježíš nám dnes připomněl, že náš život má být svědectvím pro naše okolí. Prosme ho o pomoc:

Ať se den co den znovu snažíme být svému okolí solí, světlem, majákem, ukazujícím správnou
cestu k dobru.
Ať ve svých ranních předsevzetích vytrváme po celý den.
Naše děti ať se snaží žít tak, jak se to učí při vyučování náboženství.
Ať starší sourozenci v rodině dávají dobrý příklad mladším.
Ať si naše děti vyhledávají a najdou dobré kamarády.



Bože, sami toho moc nedokážeme, na dobrá předsevzetí za chvíli zapomeneme. Ale s tvou pomocí a s
tvou silou dokážeme mnoho, když s ní spolupracujeme. Dej, ať dbáme na dobrá vnuknutí k
následování Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 6. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Kdykoliv něco děláme, ani si obvykle neuvědomíme, že k tomu patří i rozhodování mezi dobrem a
zlem: udělám to pořádně, nebo to odbudu? Vyřešíme to hádkou nebo s úsměvem? Nejsme otroky zla,
ale někdy není nijak lehké se rozhodnout pro to lepší. 
Nedělní slovo Boží nám k tomuto rozhodování nabízí pomoc. Volejme k Pánu Ježíši:

Uvedení do čtení 
1. Sir 15,16-21 
Nejprve uslyšíme, jak mluví o lidském rozhodování mezi dobrem a zlem starozákonní prorok Sirach.
Při naslouchání jeho řeči máme příležitost srovnávat mluvu Starého zákona s hlasem evangelií. 
2. 1 Kor 2,6-10 
Svatý Pavel srovnává moudrost lidskou s moudrostí Boží. Ta lidská je hrdá na to, že objevuje
zákonitosti v přírodě a někdy se při tom tváří, jako by je sama i vynalezla. Autorem přírodních zákonů
je Bůh. Člověk je má objevovat, obdivovat a respektovat - jednat podle nich. 
3. Mt 5 ,17-37 
Pán Ježíš dnes v evangeliu ukazuje, jak jeho Nový zákon je naplněním Starého, mojžíšského zákona.
Ctnosti křesťana, to nejsou nějaké nadlidské, hrdinské činy, to je každodenní věrné odpovídání na
volání Boží lásky. 
 

V ČEM JE NOVÝ ZÁKON NOVÝ

„Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší, než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do
nebeského království nevejdete.“ - Jak těmhle výhružným slovům Pána Ježíše rozumět? Vždyť všichni
víme, jak usilovně se zákoníci snažili jednat spravedlivě, zachovávat přesně Boží zákony. Pán Ježíš si
na ně stěžoval, jak velká břemena lidem ukládají - a teď že by Pán kladl ještě větší břemena na nás?
Někteří křesťané to tak chápou a jsou stále ustaraní: jestli se dost modlí, dost postí, dost sebezapírají.
Vyhlašují proto stále nová modlitební tažení a postní akce. To pak Ježíšovo evangelium není zvěst
radostná, ale zvěst hrozivá a Ježíšova církev vypadá jako cosi nadpřirozeného, od čeho je lépe raději
se držet dál. Takoví křesťané nepochopili, že přijetí evangelia přináší radostné pozvednutí hlavy a ne
strach a znejistění. 
Abychom se takového nepochopení evangelia uchránili, měli bychom Ježíšova přikázání nazývat
raději výzvy, - pozvání k radostnějšímu životu. 
Všimněme si trochu, jak Ježíšovy výzvy odpovídají základním potřebám lidské existence.

Svět kolem nás - protože bez Krista - je plný vražd, surovostí, násilností. Celý svět, celou naši
společnost naráz změnit nedokážeme. Ale existují už mezi námi malé oázy lásky a pokoje. Existují už
taková místa, kde lidé na sebe zlostně nekřičí, kde se neperou, kde se mají rádi. Je to jak závan nebe,
když do takového prostředí vstoupíš. Proč by to tak nemohlo být i kolem tebe: lidské mluvení, lidské



chování, ochotná spolupráce?

Svět kolem nás - protože bez Krista - je plný rozvrácených manželství, dětí-sirotků po živých otcích,
plný nenávisti na místě vyčpělé lásky. Všechny rozvrácené rodiny zachránit nedokážeme - ale tu jednu
rodinu, tu naši, tu tvou, tu zachránit můžeme. Ovzduší vaší rodiny je ve vaší moci. A je to jak kus nebe
na zemi, kde manželé hledají, co je k pokoji, místo aby hledali, co druhému hodit na hlavu.

Svět kolem nás - protože bez Kristova evangelia - je plný podvodníků, lží. Už ani jejich přísahám
nelze věřit - protože nevěří v Boha. Celý svět nepředěláme, ale proč by se nemělo zachovávat osmé
přikázání v našem domově, proč by řeč nás, křesťanů, neměla být ANO - ANO, NE - NE? Když přijdeš
do prostředí, kde si lidé navzájem věří, tam ti zavoní nebeské království. Proč by upřímnost neměla
být i mezi námi, křesťany, v našich domovech? 
Sestry a bratří, věřte, že Ježíšovo evangelium, jeho výzvy, nevedou k úzkostlivosti, ke křečovitému
pachtění. Vedou k radostnému uvolnění. Je to cesta od poměrů zvířecích k poměrům lidským. Kde se
objeví jen trochu snahy žít v lásce a svobodě Božích dětí - tam se tvoří červánky nebes, začne růst
ostrůvek Božího království. 
Starý zákon chápal náboženství jako soubor příkazů a zákazů. Tušíte už, v čem Ježíšův Nový zákon je
nový, jak Pán Ježíš staré zákony zdokonalil? 
Bratří, z Boží dobroty jsme tu směli dnešnímu evangeliu naslouchat, uvažovat o něm. 
Teď je na nás, abychom se touto ukázanou cestou každé ráno chutě vydali. 
 

VĚTŠÍ SPRAVEDLNOST

Řád křesťanského života 
Vzpomínáte, jak jsme si tu před dvěma týdny četli osmero blahoslavenství? Vybízel jsem vás, abyste
si nezapomněli doma přečíst 5. a 6. kapitolu Matoušova evangelia, celou Horskou řeč v souvislosti. 
Kdo jste poslechli, dobře jste udělali. Pomůže vám to líp pochopit jednotlivé úseky Horské řeči, které
si budeme při bohoslužbě ještě po celý měsíc předčítat. 
V dnešním evangeliu je věta, která má stěžejní důležitost pro pochopení ducha tohoto řádu
křesťanského života: 
„Nebude-li vaše spravedlnost větší, než je spravedlnost zákoníků a farizeů, nevejdete do království
nebeského.“ 
Na první pohled se zdá, že je to požadavek velmi snadný. Kdo by chtěl být farizejem! Komu se
neprotiví přetvářka, falešné svatouškovství. Nenápadné vynášení vlastních ctností, povyšování se nad
jiné, zkrátka farizejství, jak tomu výrazu běžně rozumíme.

Farizejský řád života 
Jenže tak jednoduché to není. Farizeové měli svou představu o spravedlnosti, a velmi přísnou: Za nic
by nevynechali bohoslužby, za nic by nezanedbali půst. Všechny náboženské předpisy zachovávali do
puntíku, povinné příspěvky na kostel odváděli precizně. Proto byli ve veřejném mínění váženi a
označováni za spravedlivce: Spravedlnost, zákonnost ve všem do puntíku, vše podle zákona. To bylo
jejich. 
A nyní přichází Pán Ježíš a říká, že to vše nestačí. Že naše spravedlnost musí být větší, jinak že Boží
království ani neuvidíme. Co tedy? Máme si vymýšlet ještě víc předpisů a příkazů? Farizeové jich prý
měli přes dva tisíce! Máme se víc postit, být ve všem ještě přehnanější? 
To by už ani nešlo. Farizeové jsou ve spravedlivém plnění přikázání nepředstižitelní. Ježíšovi tu také
jde o něco jiného. Sám na sobě ukázal, jak to myslí. Neptá se, co je povinen pro lidi udělat.



Nekalkuloval, jestli a jak mu budou lidé za vykoupení vděční. Šel a nasadil za ně celý svůj mladý
život zadarmo, gratis. Prostě z lásky.

Větší velkomyslnost 
Pochopils, oč má být naše spravedlnost větší, než ta počtářská: Co jsem povinen, co musím? - O
ochotnou velkomyslnou lásku, jako byla Ježíšova. 
Kde to lidé nepochopí, tam nežijí v Božím království. Kde manželé se mezi sebou denně perou: To je
tvá povinnost, ne má! - Kde sourozenci se hádají: Ať to udělá brácha! - Kde spolupracovníci říkají:
Tohle je má povinnost a dál mě nic nezajímá, ať se třeba podnik zboří! - Tam všude zahubili ducha
Božího království a vytvořili si menší či větší peklo.

Nový postní řád 
Kde lidé pochopí zákon Božího království, tam porozumí i smyslu změn, které v církvi občas
prožíváme. Například postní řád. Je tam mimo jiné, že páteční půst se může naplnit nejen
zdrženlivostí od masa, ale čímkoli jiným, co nás stojí oběť, opravdový sebezápor. 
Kdo nezná dnešní evangelium, mohlo by se mu zdát, že se tu zase cosi zpohodlňuje. Ale kdo ví, že
Ježíš chce víc, než jen formální zachování předpisu, ten bude novému řádu rozumět: Půst se neruší.
Mění se jen forma, která se už stala příliš snadnou, za formu náročnější. Jen tehdy se postíš, když tě to
opravdu stojí nějaký sebezápor, když to opravdu pocítíš. 
Podobně je tomu i při naší bohoslužbě. Pán Ježíš nám říká: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a cestou se
rozpomeneš, že máš zlost na bližního, nech svůj dar a jdi se nejprve smířit. 
Všechna snaha o krásnou liturgii by byla k ničemu, kdyby při ní nebyla vzájemná láska.

Jak si to zapamatujeme: 
  „Kdo nemá srdce ze zlata, 
  ten ať dělá co dělá, 
  všechno je prázdnota.“ 
To je ta vyšší spravedlnost Nového zákona, ta větší než zákoníků a farizeů: Neptej se co musíš, co jsi
povinen. Ptej se, co můžeš udělat, dělej to rád, s láskou, ochotně. Neboť veselého dárce miluje Bůh. 
 

SMIŘ SE DNES !

 „Jdi a smiř se se svým bratrem!“ 
 „Udělej to hned, dokud jsi ještě na cestě!“ 
Jak žiletka ostré jsou ty příkazy Pána Ježíše. 
Proč na nás Pán Ježíš tak naléhá? - Všichni víme, že jenom ten člověk si žije pěkně, kdo žije ve
spokojené rodině. Že jen ten má vydařený život, kdo si se svým okolím dobře rozumí. 
A žít, to nelze odložit napřesrok. Žijeme dnes, proto i lidová moudrost říká: „Co můžeš udělati dnes,
neodkládej na zítřek.“ Zítra by mohlo být pozdě, ale dnes to ještě jde, dnes jsi ještě se svým bližním
na cestě. 
Máme se smířit. Pro Ježíše je tento příkaz tak důležitý, že jej zahrnul do Otčenáše: „Odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme.“ A my proti této výzvě Pána Ježíše v zásadě, v teorii, nemáme námitek.
Potíže začínají až při pokusech o její uskutečnění. Tu se ukáže, že ono to není jen tak. 
Nikdo z nás totiž neví, jak by se tento kostel vyprázdnil, kdybychom teď doopravdy udělali, co Pán
Ježíš říká: „Přinášíš-li svůj dar k oltáři a vzpomeneš si, že tvůj bratr má něco proti tobě - nebo ty něco
proti bratrovi - pak se obrať a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Pak teprve přijď a obětuj svůj



dar.“ Kdoví, jestli bych tu zůstal i já. 
Nikdo z nás také neví, jak by se zachoval ten náš bližní, s nímž jsme se nepohodli. Nebude to brát jako
přiznání, že on měl pravdu? Nebude to brát jako projev mé slabosti a tím víc bude na mne dotírat?
Bude to považovat za mou prohru a svou výhru? - Ne. Není to nic lehkého, ani jednoduchého, dozrát k
takovému vykročení ke smíru. 
Musíme počítat i s tím, že krok ke smíru bude nutno udělat znovu a znovu, - že napoprvé budeme
odmrštěni. Že na cestě ke smíru bude třeba naší velké trpělivosti. Ale copak Pán Bůh nemá velkou
trpělivost i s námi? 
Kde a proč lidská nepřátelství vznikají? Je to tam, kde každý hledí jen na své vlastní zájmy. Kde se na
druhého neohlíží, kde není ochota ustoupit. Takový člověk nedomyslí, že tak ztrácí víc, než kdyby
ustoupil: ztrácí pokojné prostředí, které je jen tam, kde je dobře mně i tobě. 
Ano, není to nic snadného, tohle vykročení ke smíření. Sami bychom to snad ani nezvládli. Ale copak
nemáme na toto smíření zvláštní svátost - svátost smíření - svatou zpověď? 
Proč tahle svátost hraje v našem životě tak malou roli? Odpověď je jednoduchá: my se chceme smířit
s Bohem - bez smíru s lidmi. 
Naše zpověď se podobá jednání manžela, který své ženě dá občas k svátku kytici růží, ale jinak se o ni
nestará, jinak na ni nedbá. My to s Bohem děláme také tak. Jednou - dvakrát za rok ve zpovědnici
kytici pokorných slov, ale pak zas na všecko zapomeneme. Zpovědní sliby se nesnažíme uskutečnit. 
Cesta k smíření a k přátelskému vycházení s lidmi kolem nás, ta bude asi u každého jiná. Bude
výsledkem našeho uvažování, přemýšlení. Ale jsem přesvědčen, že každému z nás by to mělo stát za
pokus. 
Když se chystáme ke zpovědi, pokusme se napřed smířit s lidmi to, co chceme ve zpovědi smiřovat s
Bohem. 
Manžel, který nemá čas na ženu, na děti, měl by se už týdny před zpovědí zaučovat do pozornějšího
vztahu k rodině. Na spoluzaměstnanci, který nám jde na nervy, bychom měli hledat dobré vlastnosti,
aby nám byl snesitelnější. 
Snad by bylo možné mezi manželi či sourozenci, povědět si navzájem, co komu svědomí vytýká ve
vztahu k druhému; dohovořit se, jak vše napravit a zlepšit. To by bylo panečku naplnění příkazu
Písma: „Vyznávejte se navzájem ze svých hříchů“ (Jak 5,16) a „Odpouštějte si navzájem“ (1 Kol
3,13). 
Víme, že naše zpovědi zůstávají často neúčinné, že po nich zůstáváme stejní, že se po nich nelepší náš
vztah k lidem. Teď jsme si řekli recept na nápravu: jdi a usmiř se s lidmi ještě před zpovědí Bohu.
Začni s nápravou hned, jak si chybu uvědomíš. Nečekej, že začneš jinak až po zpovědi. Samotný den
zpovědi ať je slavnostním smířením s Bohem a radostným svátkem vzájemného usmíření s lidmi. 
To by byla krásná a účinná slavnost smíření, kde by náprava  předcházela vlastní zpovědi. 
Já vím, jít za druhým a doznat svou chybu, omluvit se, to jde proti srsti. Snadnější je zapírat, vylhat
se, čekat, až jestli druhý udělá ke smíru první krok. Ale dosáhnout pokoje v rodině, mezi lidmi, mít
pokojný domov - copak to nestojí za kus sebezapření? 
V naší farnosti žije asi 500 pokřtěných. Na nedělní bohoslužbě se nás schází průměrně tak kolem 100
lidí. Nás sto má být světlem a solí těm ostatním, jak jsme to slyšeli v evangeliu minulou neděli. Tedy
každý z nás má být světlem čtyřem lidem kolem sebe. Vychází z nás k nim opravdu světlo živé víry,
teplo smířlivé lásky a vzájemného odpuštění? Pojďme prosit, abychom to uměli. 
 

KDO BY SE ROZVÁDĚL SE SVOU ŽENOU

„Ať se muž nerozvádí se svou ženou!“ 



Přečtu vám kousek dopisu: 
„Stále jsem si říkala, že to není pravda, co mi pověděla kolegyně z kanceláře, že to nemůže být
pravda. Šla jsem si do bytu té slečny zjistit, že to pravda není, když jsi mi zase řekl že musíš na pár
dní odjet. Ale když jsem přicházela k tomu domu, zrovna jsem vás uviděla: Jak jsi hbitě vyskočil z
auta, z našeho auta; - jak dvorně jsi jí pomáhal vystoupit z vozu; - jak se k tobě cestou do domu
důvěrně přitulila. To už pak bylo vše jasné: Je to pravda, máš jinou ženu. Stála jsem tam na ulici jako
bez ducha, když se nahoře rozsvítilo světlo. Já doufala, pořád ještě doufala, že sejdeš dolů, že vyjdeš
ven, že odjedeš. Ale tys nevyšel. Teprv dlouho potom, když v okně světlo zhaslo, ploužila jsem se
domů a skládala cestou v mysli, jak napíšu žádost o rozvod.“ 
Není to ojedinělá situace, v níž se octla pisatelka toho dopisu. Ročně se u nás podle úřední statistiky
rozvádí na 25.000 manželství. Většinu rozvodů navrhují ženy. A dvě třetiny těch rozvodů se týkají
mladých manželství - kolem tří let po sňatku. Dřív, než se mohli vůbec naučit manželskému soužití,
manželské lásce, už jsou zas od sebe.

Proč se rozvádějí? 
Soudní statistiky vykazují jako nejčastější příčinu rozvratu mladých manželství rozdílnost povah,
rozdílnost názorů - brali se tedy dřív, než se znali. 
Na druhém místě je nevěra, na třetím nechtěné těhotenství - ti začínali známost tím, čím měli vrcholit,
od konce. Pak následuje opilství a hrubé zacházení. 
Všechno to svědčí o jednom: že se mladí berou dřív, než jsou dospělí, dřív než se poznají - ukvapeně.
A když se jejich očekávání nesplní, neznají zas jiné řešení, než ukvapené - rozvod. 
Je to tak správné?

Rozvod v bibli 
Podíváme-li se, co říká na rozvod bible, zjistíme, že ve Starém zákoně byl Židům rozvod povolen. Ale
jen muž měl právo se rozvést, žena ne! Důvodem k rozvodu mohla být bezdětnost ženy, její
cizoložství, nesnášenlivá povaha, ale také i to, že se muži přestala líbit. V tomhle zůstali někteří muži
Izraelity dodnes. 
Pán Ježíš tuto mužskou zvůli v manželství odmítl. Na námitky farizeů, že to Mojžíš dovolil, odpovídá,
že ne Boží zákon, ale tvrdost srdce je důvodem rozvodů. V dnešním evangeliu říká Pán Ježíš: „Každý,
kdo se rozvede se ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji v cizoložství.“ 
Na základě tohoto výroku uznávají pravoslavní, naši evangelíci a protestanté všech vyznání
manželskou nevěru jako důvod k rozluce manželství - s právem uzavřít nový sňatek.

Rozvod v občanském zákoně 
Dnešní občanské zákoníky většiny států připouštějí možnost rozvodu, ale jen jako krajní východisko
tam, kde je mezi manžely hluboký a nenapravitelný rozvrat, takže manželství už není schopno plnit
svůj vlastní účel. 
Nedávno psal rozvodový soudce v novinách varování: „Rozvod je vždy záležitost krajně nechutná,
protože jeho předmětem jsou nejintimnější věci manželského života a soudní řízení je veřejně
přístupné komukoliv. A tak se mohou přijít popást i zvědaví známí a zlomyslné sousedky. Je třeba
volat známé, aby šli svědčit, což jim je nepříjemné a tak raději říkají, že nic neviděli a neslyšeli.
Rozdělení majetku, co s dětmi, to vše jsou problémy nesmírně obtížné a poškození jsou zpravidla
všichni: ti co spor vyhráli i ti, co prohráli. Při rozvodu není vítězů, jen zkrachovaní manželé. A
nakonec, - v důsledku nedostatku bytů, - zůstávají často manželé dál ve společném bytě, takže to, oč
usilovali - rozejít se, se jim stejně nezdaří. - Proto by měl být rozvod opravdu až tím posledním,
nejkrajnějším prostředkem vyřešení manželské krize.“ - Tak končí zkušený soudce.



Rozvod a dnešní církev 
Jak se dívá na rozvod dnešní církev? V případě trvalého rozvratu manželského církev uznává rozvod
„od stolu a lože“, tedy právní i osobní rozchod manželů, žití odděleně. 
Ale i zde radí církev k co největší trpělivosti. Dát si lhůtu, aby se porouchané vztahy měly čas zhojit,
aby si partneři mohli promyslet a uvědomit, kde dělali chyby. Aby poznali, že mimo manželství by to
také nebyl jen samý med, - aby našli cestu zpět, k sobě. „Na rozvod je vždycky času dost,“ - to je rada
církve rozvaděným manželům. 
Tento postoj církve se dosti dobře obrazí v závěru dopisu, z něhož jsme si četli na začátku. Dopis
končí takto: 
„Ani ti asi nikdy nepovím, jaká to bylo noc, než přišlo dnešní ráno a než jsem dozrála k rozhodnutí,
které ti teď chci sdělit. Jeho viditelnou připomínkou mi bude změna, kterou jsem právě udělala v naší
ložnici. Sundala jsem ten obrázek slunečnic, který visel nad našimi postelemi - čas slunečnic je u
konce - a pověsila jsem tam starý kříž od maminky, co stál dosud zabalený za skříní. Ten teď visí nad
našimi postelemi. Kristus s rukama rozpjatýma, jednou nad mou postelí a druhou nad tou prázdnou
vedle. A jsem tu také já, tvá žena. Chci také čekat, jako ten Kristus čekal za skříní, až ho budem
potřebovat. Chci ti dát čas, lhůtu, jestli pochopíš a vrátíš se. I sobě chci dát lhůtu. I já potřebuji mnohé
pochopit, co jsem dělala špatně. 
Chci se učit od toho, který teď visí s rozpjatýma rukama, s prázdnou náručí, nad naším lůžkem. Tvá
žena.“ 
Co ta žena vytušila svým srdcem, to ví církev ze své staleté zkušenosti: mnohé roztržky se zahojí,
když je čas na hojení, když se jeden nebo druhý nesplaší. A ví, že když manželé takovou krizi
manželství přečkají, je pak jejich vztah hezčí, než byl předtím. Ale sotva zvládnou rozvadění manželé
takovou krizi sami. Je lépe poradit se, - ale se zkušeným radičem: buď s knězem, který se vyzná, nebo
v manželské poradně. 
Lékaři nám připomínají, že lépe, než nemoci léčit, je jim předcházet. To hlásá církev trpělivě a
vytrvale odedávna: Známost má být dostatečně dlouhá, brát se mají lidé opravdu dospělí, charakterově
zralí a ustálení, ne poloděti. Před sňatkem se mají snoubenci dobře seznámit a vyškolit v zásadách 
života ve dvou, které jsou jiné než u jednotlivce, jiné než platí v kolektivu.

Co s rozvedenými? 
V jedné anketě odpověděla polovina rozvedených, že kdyby bylo možno vrátit vše zpět, už by rozvod
neprovedli, ale hledali, jak manželství zachránit. 
Jenže život není možno vrátit zpět, když zjistíme, že jsme něco zvrtali, a tak je tu otázka, co s těmi,
kteří už rozvedení jsou? Co s těmi, kteří už se zase znovu občansky provdali či oženili? Obrátit se k
nim zády? Vyvrhnout je ze společenství nás, spravedlivých, hodných zbožných, správných? Sami
cítíte, jak ta vlastní chvála skřípe a jak by takové řešení bylo přesně napříč tomu, co dělal Pán Ježíš s
těmi, kteří v životě ztroskotali, co dělal se zatoulanými a ztracenými ovečkami. Těm se Pán Ježíš
věnoval se zvláštní láskou, protože cítil, že ti nešťastní zvlášť lásku a podání pomocné ruky potřebují. 
Jsou přece mezi nimi i takoví, kteří rozvrat manželství sami nezavinili, kteří rozvod nechtěli, kteří
doplatili na svou nezkušenost a důvěřivost. Jsou, kteří se provinili, ale už své provinění poznali a
hluboce ho litují. 
Těm je třeba pomoci, aby našli důvěru, že Boží láska je větší, než lidská pošetilost a než dosah
lidských paragrafů. 
Jsou případy, kdy i církev prohlašuje manželství za neplatné, ale právní předpisy církevního zákoníku
tu nevystihují zdaleka všechny situace, které dnešní život s sebou nese. 
Pokoncilní církev tu říká: 
„I ti manželé, kteří nemohou být církevně sezdáni, zůstávají dál křesťany mocí svátosti křtu a mají



právo na naši plnou křesťanskou lásku. Soud o vnitřních pohnutkách jejich rozluky a uzavření nového
sňatku je třeba ponechat Pánu, který jediný vidí do hlubin lidské duše. 
Je třeba je povzbuzovat a umožnit jim, aby se zúčastnili na životě církevního společenství,
zúčastňovali se bohoslužeb a dobře vychovávali své děti.“ 
To je tedy úkol nás všech: 
- Těm, kteří jsou před manželstvím, pomáhat, aby se co nejlépe na manželský život připravili. 
- Těm, kteří žijí v manželství, pomáhat, aby si dokázali vytvořit pěkný domov. 
- A těm, kteří v manželství ztroskotali, pomáhat se v troskách zorientovat a znovu postavit na nohy. 
Pojďme se teď spojit ve společné modlitbě za nás všechny.

Přímluvy

Předstupme společně před Pána s prosbou o pomoc v tom, nač naše vlastní síly nestačí. Prosme s
důvěrou:

Za našeho biskupa, aby řídil svou diecézi a kněze statečně a pevně.
Za ty, kteří nám vládnou ve správě státu, aby se dali vést Duchem spravedlnosti a státnické
rozvahy.
Za lidi, s kterými jsme dosud nežili v přátelství, - abychom usilovně hledali cesty ke smíru.
Za lidi smutné, - aby pochopili, že na radost nelze čekat, že ji musíme sami začít rozdávat.
Za lidi, kteří mají starosti, - aby se s důvěrou svěřili do ochrany Boží.
Za nás všechny, abychom se nepokoušeli chytračit a strkat své povinnosti na druhé, ale udělali
svoji práci dobře a spolehlivě.

Bože, dej nám pochopení, že my křesťané máme zodpovědnost za lidi kolem sebe. Ať jsme lidmi
pokojnými - v duchu evangelia Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 7. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes nás chce slovo Boží upevnit v křesťanské zásadě, že nenávist k člověku se nesnáší s láskou k
Bohu. 
Zní to samozřejmě, ale žít podle toho lehké není. Připomeňme si hned předem, jaké nechuti k lidem v
sobě nosíme - a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Lv 19,1-2.17-18 
Křesťanskou zásadu, že láska k Bohu se projevuje láskou k bližnímu, vytušili moudří už v hloubi
Starého zákona, jak o tom svědčí dnešní čtení. 
2. 1 Kor 3,16-23 
V druhém čtení píše svatý Pavel, jaké kvality má mít každý křesťan jako jednotlivec, i křesťanské
společenství - to jest naše farnost - jako celek. 
3. Mt 5,38-48 
Kolem veršů evangelia, které si teď budeme číst, vedou se po staletí diskuse, jestli ty požadavky jsou
proveditelné. I v nás narůstá při poslechu pocit: co je tohle za divnou spravedlnost? 



 

ČEST VELÍ POMSTÍT - LÁSKA VELÍ ODPUSTIT

Nejrevolučnější přelom na cestě lidstva za poznáním Boha 
je v pochopení, že odpuštění je víc, než pomsta. 
Vypravuje jedna maminka dítka - školáčka: mají tam malého rváče - teroristu. Hned bije pěstmi,
jedno koho a kam udeří. Jeho maminka říká: „Já ho tak vychovávám, aby v dnešním světě přežil.
Konečně v bibli se to radí také.“

Dvojí morálka bible 
Poslechněte si, jak popisuje své zážitky kterýsi čtenář bible: „Stal jsem se majitelem ekumenického
vydání bible a tak jsem se s chutí pustil do četby. Ale vidím, že to není tak jednoduché, jako číst jiné
knihy. Jsou tam věci, kterým nerozumím. To je celkem pochopitelné vzhledem ke stáří textu. Ale jsou
tam i věci, které mi vadí, které mi jsou proti mysli, které mě pobuřují. Například doslova dvojí
morálka v přístupu k nepřátelům u starozákonního Izraele a v Novém Zákoně u Pána Ježíše. 
Ve Starém Zákoně čtu, že je Boží vůle nepřátele nenávidět, nelítostně je pobíjet a vyvražďovat V
Novém Zákoně čtu, že je Boží vůle nepřátele dokonce naopak milovat. Je to vůbec jeden Bůh, o
kterém mluví Starý a Nový Zákon?“ 
Tyhle rozpory uvádějí ve zmatek opravdu každého, kdo vezme bibli do ruky a neví, že je to tisíciletý
dokument zápasu lidstva o poznání Boha a jeho vůle. Že je to sice kniha inspirovaná, psaná pod
vnuknutím Ducha svatého, ale ne tak, že by pisatelé 72 biblických knih, napsaných v časovém rozmezí
celého tisíciletí, byli jen jakýmisi psacími stroji, diktafony, kteří zapisovali, co se jim shůry diktovalo,
našeptávalo. A tak jsou biblické knihy slovem Božím v šatě slova lidského. Jsou vyjevení Boží vůle,
ale také i stavu jejího posunutí u pisatelů. 
Ta dvojí morálka ve vztahu k nepřátelům na stránkách bible, to jsou dva vývojové stupně poznávání
Boží vůle, svědectví člověkovy klopotné cesty při poznávání Boží velikosti a dokonalosti.

Již Starý zákon tušil Boží lásku 
Ale již starozákonní člověk začal tušit, že láska k Bohu musí znamenat i lásku k bližnímu, k člověku,
jak svědčí verše dnešního starozákonního čtení ze třetí knihy Mojžíšovy: „Nemsti se. Neměj nenávist
k svému bratru. Nechovej zášť proti svým krajanům. Miluj svého bližního!“ 
My ovšem víme, že Izraelité příkaz lásky k bližním vztahovali jen na své soukmenovce, vůbec ne na
cizince, členy jiného národa, nevěřící pohany. Moc se jim nedivme, vždyť my také milujeme
především své děti, své příbuzné, své známé, své přátele. Pro ty své chceme především to nejlepší. 
Kdyby se dalo s touto starozákonní formou lásky k bližnímu vystačit, to by nemusel přijít na svět
Ježíš Kristus, nebylo by důvodu ke vzniku křesťanství. 
Jenže ono to podle mravu starého Izraele nestačí: My chceme pro ty své to nejlepší, druzí chtějí pro ty
své také urvat to nejlepší - a tak vzniká boj, aby každý pro ty své urval to nejlepší. A když se to
nepodaří, vzniká závist, záští, nepřejícnost a nenávist. Tak je to. 
Láska k našim nejbližším nás vede k nenávisti k druhým, cizím.

Ježíšovo řešení 
Proto bylo pro lidstvo tak nezbytné, aby přišel Učitel, Ježíš Kristus, a se vší autoritou Božího syna
prohlásil: lidé, vaše láska k jedněm nesmí znamenat nenávist k druhým. Nebeský Otec miluje i ty,
kteří v něj nevěří, miluje i ty, kteří vás pronásledují, miluje i ty, kteří vás nenávidí. Jako děti
nebeského Otce, musíte milovat, co on miluje, milovat i nepřátele, odplácet jim zlé dobrým. To je
nejrevolučnější  přelom na cestě člověka za poznáním svého člověčenství: je v pochopení, že



odpuštění je víc než pomsta. 
Jenže tohle Ježíšovo řešení, jak rozbít kruh nenávisti a pomsty, nám není nijak sympatické: „dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí..., na zlé odpovídejte dobrým!“ - A nejen nesympatické se nám to zdá, ale
považujeme to přímo za nerozumné a neproveditelné! Kam bychom takhle došli? Vždyť by toho
každý zneužíval, že si na nás může všechno beztrestně dovolit, vždyť bychom se tak zničili! Co je to
za Boží spravedlnost, kterou tu Pán Ježíš zastává? 
Boží spravedlnost podle židů a farizeů byla, že Hospodin povýší je, spravedlivé Izraelity, a zničí jejich
odpůrce. 
Pán Ježíš jim na to odpověděl otázkou, kdo že je ten spravedlivý: „Kdo jsi sám bez hříchu, hoď první
kamenem!“ - Nikdo není spravedlivý, všichni potřebujeme Boží milosrdenství, vykoupení. Zde je
základ našeho vztahu ke zlým lidem: když si uvědomíme, že my jsme také zlí lidé. Nenávist se nedá
léčit nenávistí, ale jen láskou. Čím více lásky, tím méně nenávisti, to je Ježíšova rovnice, jak řešit
mezilidské vztahy.

Vzít vážně Ježíšův příkaz lásky k nepřátelům 
Ježíšova slova o lásce k nepřátelům jsou tedy míněna doopravdy, platí nejen pro tehdejší Ježíšovy
posluchače, ale i pro nás, dnešní lidi. A je-li dnešnímu rozvaděnému světu čeho třeba, pak především
návodu, účinného návodu, jak se vypořádat s nenávistí. Ne už jen s nenávistí mezi sousedy, mezi
rodinami, ale s nenávistí obrovských rozměrů, která sahá přes hranice zemí, ras, kontinentů. 
Kdo se zabere do pozorování včelího nebo mravenčího společenství, musí zvolat s obdivem: Jak
vzorná spolupráce, jaký dokonalý kolektiv. 
Když se však okouzleni dokonalostí včelí spolupráce zahledíme na jiný druh „živočichů“ - na Homo
sapiens - na člověka, vidíme, jak rozvrácené, zlé, nemocné je toto společenství lidí. 
Je snad člověk nevydařený pokus přírody, určený k vyhynutí? Podle Ježíše se lidstvo nenachází ve
slepé uličce, ale je ještě ve vývoji, ještě nehotové, nezralé. 
A toto  je cesta dalšího vývoje člověka a lidstva: Cesta nesobecké lásky. 
Čím víc bude v nás a ve světě lásky, tím méně bude nenávisti. 
Proto učme své děti odmalička, že odplácet zlé zlým znamená vytvářet ošklivé řetězy zla, které stále
narůstají a mohou obtočit jako hadi celý život. 
Proto se vy, velké děti, co chodíte s námi do kostela, proto se sami učte s velikou houževnatostí
důvěřovat v moc úsměvu, chlácholivého slova, podané ruky ke smíru, v podání chleba místo kamene. 
Pravda, víme všichni, že tato cesta není vždy úspěšná. Přináší úspěch jen někdy. Ale oplácet zlo zlem,
to nepřináší úspěch nikdy, to spor nesmíří nikdy, to spory nerozřeší nikdy. 
Jaká že je Ježíšova rovnice na řešení mezilidských vztahů? 
 Čím více bude v nás a ve světě kolem nás lásky, 
  tím méně bude nenávisti. 
 Náš nebeský Otec dává slunci svítit dobrým i zlým. 
 Pojďme se tedy s novou chutí učit dokonalosti nebeského Otce.

Přímluvy

Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom se milovali jako Otec nebeský miluje nás. Tato láska, to nemá
být nějaký pocit, teorie, ale má ovlivňovat naše chování od rána do večera, naše jednání s přáteli i
nepřáteli. Proto tě, Pane, prosíme o pomoc:

Udržuj v nás živý a bdělý hlas svědomí, aby nás varoval před chybným postojem k lidem.
Ať vládnoucí třídy ve světě pochopí, že je pro ně lépe závodit v blahobytu občanů, než v počtu



zbraní.
Ať si zošklivíme všechny nenávistné a nepřátelské myšlenky vůči lidem kolem sebe.
Ať vytrvale hledáme, co je na každém dobrého.
Ať umíme odpouštět a zapomínat utrpěné křivdy.
Ať jsou křesťanské církve, jejich představení a příslušníci vzorem světu ve snášenlivosti. a
vzájemné lásce.
Ať se mladí lidé nebojí dát se do služby Kristovy.

Bože, ty jsi Láska sama. Jen když se mezi sebou máme rádi, jsi ty uprostřed nás. Když se oddáváme
hněvu, zlosti, stáváme se pravými bezbožníky. Chceme se proto učit každý den s novou radostí lásce k
bližnímu a následovat Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Ještě nedávno jsme slýchali a čítali sebevědomé prohlášení: „To, co se dřív nazývalo Boží
prozřetelností, Božími zákony, to jsme teď lépe nahradili vědou a technikou.“ 
Znělo to hrdě, ale úděsné následky nedbání na Boží zákony budeme v přírodě i v lidech napravovat po
dlouhá desetiletí. 
Jak je to s mou, s tvou vírou v Boží prozřetelnost? Kolik pohodlnictví - však se Pán postará! Kolik
zavírání očí před Božím zákonem, když nám nevyhovuje? 
I my máme čeho litovat.

Uvedení do čtení 
1. Iz 49,14-15 
Otevřme se teď prorockému slovu, aby v nás upevnilo důvěru v Boží prozřetelnou péči o ty, kdo se
svěří jeho ochraně. 
2. 1 Kor 4,1-5 
My si někdy na své práci nadmíru zakládáme. Poslouchejme, jak  skromně se oceňoval velikán apoštol
Pavel. 
3. Mt 6,24-34 
Co teď uslyšíme v evangeliu, patří k jádru Ježíšovy výzvy lidem, světu: Vytvořte si správnou stupnici
hodnot, abyste věděli, co je důležité především a co je až za tím. 
 

NESLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM

Sloužit nelze, ale zkoušíme to stále 
Dvěma různým pánům sloužit nelze, říká Pán Ježíš v dnešním evangeliu. 
My to víme, ale v každodenním životě to přesto zkoušíme. 
Při ranní modlitbě máme dobrý úmysl: „Co dnes budu dělat, mluvit, myslet, vše ať je k větší cti a
slávě Boží.“ Ale během dne hledáme, co je k slávě naší. 
Výsledkem je vnitřní rozpolcenost věřícího člověka, stálý pocit špatného svědomí. nectnost strachu z
Boha namísto ctnosti bázně Boží. A to není dobré ovoce naší snahy o duchovní život, vždyť ovocem
má být opak, radost.



Jak to tedy dělat? 
Jak to tedy dělat? Což takhle: nechat ranní modlitby a nedělat žádná předsevzetí? Když nic nechci,
nebudu mít výčitky, že jsem nesplnil. 
Tohle by dobrá cesta nebyla. Kdo začne lajdat v ranní modlitbě, nebo ji omezí jen na odbrebentěný
Otčenáš, ten je brzo po krk v lajdání všeho druhu i přes den. 
Jak to tedy dělat? Nesmí z toho být úkol navíc, o povinnost víc - těch povinností máme beztak dost. 
Musíme si natrénovat, nacvičit návyk. Jako si dítě nacvičí chození tak, že nemusí přemýšlet, kterou
nohu teď dát dopředu, jako si automobilista nacvičí řízení tak, že nemusí přemýšlet co nohou, co
rukou, tak si my křesťané nacvičujeme stálé spojení s Boží láskou, ať děláme cokoliv. 
Jak se to dá natrénovat? Jsou na to dva cviky.

Cvik přes den prvý 
Ten dobrý úmysl v ranní modlitbě: „Všechno dnes chci dělat ke cti a slávě Boží,“ ten si zachovejme a
k němu navíc trénujme a natrénujme kontrolu přes den: „Mohu to, co právě dělám, nabídnout Pánu
Ježíši jako svůj dar? Co teď chci udělat, je to opravdu dobré?“ 
Když vytrváš s každodenní ranní a večerní kontrolou, - a denní modlitbu se snad modlíš, co bys to byl
jinak za křesťana, - když si to tedy budeš dvakrát denně připomínat, navykneš si, abys při všem, co
míníš dělat, zauvažoval i z toho hlediska, jestli to je správné před Božím zrakem, jestli z toho bude
nakonec radost nebo znechucený pocit špatného svědomí.

Cvik přes den druhý 
A pak je tu ještě druhý cvik, jak žít a pracovat ke cti a slávě Boží. Týká se věcí a lidí, kteří nám sami
přicházejí takříkajíc pod ruku. Nevybíral jsem si, je to tu: U vás, školáci, třebas spolužák v lavici.
Posadili ho k tobě a jde ti na nervy, je ti protivný, je zlý. Kdybys nebyl křesťan, asi bys nedokázal nic
víc, než že bys chodil do školy s nechutí, že by sis nechal otrávit školu. 
Ale křesťan, ten ráno vše nabídl Pánu Bohu. To hezké k Boží cti a slávě, to bolavé a protivné jako
pomoc Pánu Ježíši s jeho křížem: Vše nepříjemné chci dnes nést jako kousek kříže Pána Ježíše. 
A tak křesťanu jsou protivní lidé také protivní. Ale místo, aby nás z nich začala bolet hlava nebo téct
nervy, říkáme si: Pane Ježíši, tys měl kolem sebe také všelijaké Jidáše a všelijaké farizeje. Ale
nerozčiloval ses kvůli nim, jen ti jich bylo líto. Tak já to budu dělat také tak. 
Křesťanu je také nepříjemné, když má jít do nemocnice na operaci slepého střeva či na žlučové
kameny. Ale vzpomene si na Pána Ježíše na Hoře Olivové a v duchu se modlí: Otče, já bych to raději
nechtěl, jestliže to opravdu nemusí být. Ale jestli to být musí, nechám to na tobě.

Jaký je z toho užitek? 
Jaký je z toho užitek? Veliký. 
Kdo každé ráno vstává s dobrým úmyslem: 
 „Vše, co budu dnes dělat, chci dělat dobře, k Boží slávě!“ 
 „Vše nepříjemné chci nést jako kříž Pána Ježíše!“ 
Kdo tedy ráno začíná s dobrým úmyslem; - kdo si nacvičí, dívat se na vše z tohoto pohledu; - kdo se
při večerní modlitbě kontroluje zpytováním svědomí; - na takovém člověku se to pozná. Dobře sám
sebe zná, má se pod kontrolou, nepoletuchuje, nezmatkuje, nesmutkuje. 
Kdosi o dobrém úmyslu řekl, že plní v životě funkci, jakou má spojka při jízdě autem: 
můžeš se tak přeřadit na hnací motor Boží lásky.

Kdo z vás je pro, povstaňte a přihlaste se společným Kredem do Boží autoškoly.

Přímluvy



Pojďme prosit našeho Pána, aby všichni lidé došli jeho spásy.

Za tvou církev uprostřed dnešního světa, aby o tobě vydávala všem lidem dobré svědectví.
Za všechny národy naší země,  aby tě, Pane, poznaly a uvěřily v tebe.
Za národy trpící podvýživou, aby jejich vlády víc dbaly o jejich potřeby,  než o své kapsy.
Za naši farní rodinu, aby v ní byl pokoj a svornost.
Za nás, zde shromážděné, abychom si odnášeli domů posilu ve víře, naději a lásce.
Za naše zemřelé ......., aby prohlédli do světla Božího království.

Bože, prosíme tě: Dej, ať žijeme tak, abychom byli hodni vyslyšení našich proseb, skrze Krista,
našeho Pána.
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NEDĚLE 9. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes máme příležitost, abychom při uvažování slova Božího lépe pochopili, na čem máme stavět svůj
život. 
Zamysleme se tedy nejprve: Co považuji ve svém životě za důležité, co zanedbávám, v čem jsem
povrchní a nedbalý?

Uvedení do čtení 
1.  Dt 11,18.26-28 
Slova, která si teď budeme číst, byla napsána snad už někdy před třemi tisíciletími. A dodnes jsou ty
otázky palčivě důležité. 
2. Řím 3,21-25a.28 
Argumentace svatého Pavla je pro nás poněkud složitá, ale v podstatě je to odpověď  na otázku, jak
cení Pán Ježíš naši víru. 
3. Mt 7,21-27 
Každou neděli tu nasloucháme evangeliu. Nedělá nám potíže, abychom s ním souhlasili. Potíže
vznikají až doma, když máme podle něj jednat. 
 

NA ČEM STAVÍŠ SVŮJ ŽIVOT  ?

Kdybych se vás zeptal, jestli jste křesťané - jistě bez rozpaků každý odpovíte: Jsem křesťan. Jsem
pokřtěný, modlím se, chodím do kostela. Jsem křesťan. 
Podle toho lidé zpravidla měří, jestli jsou křesťané nebo ne: jestli chodí do kostela, jestli se modlí. Ale
Pán Ježíš nám dnes říká něco jiného: Modlit se v kostele Pane, Pane, to je málo. Rozhodující není, co
se modlíme,  ale co od rána do večera děláme. Jen ten, kdo činí vůli Otce mého, vejde do nebeského
království. 
Podle Boží vůle jednat, říká Pán Ježíš, znamená stavět dům na skále. Myslí tím dům života, náš život.
Kdo se neřídí podle vůle Boží, ten staví svůj život na písku - a on se mu zboří. 
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Vy, mladí křesťané, stavíte právě základy svého budoucího života. Základy jsou část domu, kterou
není vidět, když je budova hotová. Proto může někoho svádět, aby ty základy odbyl: Dokud jsem
malý, dokud jsem mladý, to ještě není to důležité. Až budu dospělý, to bude teprve ten pravý život, to
teprve budu vše dělat důkladně, dám si záležet. - Jenže když jsou špatné základy, mládí - dům spadne. 
Máme se dnes tedy znovu rozhodnout, že chceme každý den co nejlépe využít a stavět základy svého
života co nejlépe. Copak o to, kdyby to stačilo, udělat jednou pořádné, sváteční, velkolepé rozhodnutí, 
že chceme všechno dělat každý den pořádně, to by snad nebylo lajdáků, to by nebylo zkrachovalých
lidí. 
Jenže ono je to tak, že se musíme rozhodovat stále a stále znovu, každý den, ba víc - každou chvilku:
Udělám to pořádně - odbudu to? 
Hned jak vstáváš, je ranní modlitba. Bude pořádná - předsevzetí, plán na den - nebo si řekneš: Dnes
mám pilno. - Pořádně se pomodlím až zítra. A tak to jde při každé věci, po celý den: Zavážu si
pořádně boty, nebo jen tak nahonem a na ulici si ušlápnu tkaničky? Zapnu všechnu pozornost ve škole,
nebo nechám myšlenky toulat jinde? Budu dnes vše dělat pořádně, nebo jen tak - tak? Budu ochotný,
nebo dnes povolím ufňukanosti a lenosti a chlapem budu až jako „dospělý“? 
Den co den, hodinu za hodinou, minutu za minutou stavíme svůj život. - Na skále Božích přikázání,
neb na písku nepořádnosti? 
Teď si možná teprve uvědomuješ, jak je to vlastně těžké, žít stále podle vůle Boží, den co den, každou
chvilku. Jde to tak vůbec? Dá se to vydržet? 
Neboj se. Jistě se ti stane, že se i při dobré vůli přistihneš při nějaké nedbalosti na písku. Ale kvůli
tomu nemusíš být smutný. Máš-li opravdu pevnou vůli dělat vše pořádně, podle vůle Boží, tak jak se
to Bohu líbí, pak se chyba snadno opraví. 
Pán Bůh nás zve všechny; abychom dům svého věčného života stavěli dobře. Říkám: věčného života,
protože svou věčnost už si stavíme teď. Je to veliká věc, veliké dobrodružství života, které stojí za to. 
Pojďme teď vyjádřit svou víru ve věčný život, který si budujeme. 
 

NESTAVĚT NA PÍSKU

Stavět dům na písku - není to směšná představa? Kdo by něco takového dělal. Vždyť každý ví, že
písek ujede pod nohama, ani pevně stát se na něm nedá. I malý domeček, co si na písku uplácají děti,
se rozsype. 
Dům, co má dnes na mysli Pán Ježíš, to není domeček, ale dům života - celý život. 
Pošetilý, kdo staví svůj život na písku. 
Co zobrazuje písek? Nepevnost, proměnlivost, nestálé názory. Říkáš si teď možná: V tom souhlasím.
Stavět na nestálých názorech, to je špatné. To já stavím na pevných: na svých vlastních! 
Jsou tvé názory stálé? Nemění se? Jak ses na věci díval v 5, 10, 20, 50 letech? 
Stále znovu poznáváš: Tomu jsem špatně rozuměl, to bylo dětinské. - Teď to chápu líp. 
Znám z vlastní zkušenosti, jak se mění představa, kdo je starý člověk. Když jsem byl školák, zdáli se
mi staří legruti, branci, co šli k odvodu. Když jsem byl sám legrut, zdál se mně moc starý třicátník. Ve
třiceti jsem šel vinšovat padesátníkovi a myslel jsem si: Chudáčku, něčím ti to musíme osladit, že jsi
už tak starý. Dnes živě souhlasím, když mi někdo řekne: On ještě není tak starý, má teprve
pětašedesát, to ještě není žádné stáří! 
Že se vede jiným stejně jako mně, mi v tyto dny připomněla jedna dívenka. Vinšovala mi velmi
soucitně: Nic si z toho otče, nedělejte, že jste tak starý! - Náš dědeček už má sedmdesát a ještě je živý.
Tak je to se všemi lidskými názory - mými, tvými, všech lidí: mění se, jsou nestálé - jako písek. Kdo
by chtěl stavět život na svých názorech, každých deset let by se mu vše zbořilo a musel by začínat



znovu, jinak. 
Co myslel Pán Ježíš skálou? Co je neměnné? 
Přírodu? Ta mění tvář stále. I naše poznání přírody je stálý proces omylů. Nebo snad filosofii? I ta
mění názory od generace ke generaci. Či snad vědu? I ta vytváří stále nové teorie. Neměnná skála
uprostřed všeho pohybu je jen jediná: Bůh: 
Jen Bůh je Praživot stále stejně mladý, krása bez módních změn, půvab nestárnoucí, láska
nechladnoucí, moudrost odvěká. 
„Když vše se v světě mění - ty sám jsi bez proměny“ - tak zpíváme v krásné kostelní písni. 
Přeji vám, abyste tyto pevné základy svého života objevili, abyste se rozhodli stavět na Boží skále.
Věřte, vyplatí se to. Pravda, přijdou i tak přívaly a vichřice, ale opřen o skálu víry, líp je přečkáš. 
Naše společné vyznání víry ať je tedy dnes pevným přimknutím k pevné skále - věčnému Bohu.

Přímluvy

Slovo Boží máme uslyšet srdcem. To znamená být jím pohnuti tak, abychom mu uvěřili a aby to
uvěření nás vedlo k jeho uskutečňování. 
Pojďme prosit, abychom to dokázali.

Aby se naše děti hned odmala učily naslouchat evangeliu jako řeči Pána Ježíše.
Abychom v neděli odcházeli z kostela s radostnou chutí, řídit se podle hlasu evangelia.
Abychom si projevovali přátelství nejen v kostele, ale i doma v rodině.
Abychom všichni stavěli svůj život na pevné skále víry v Boha.

Pane Ježíši, jsi tu s námi. Mluv naším hlasem, pomáhej našima rukama, dáváme se do tvé služby -
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 10. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní bohoslužba je proniknuta jednou naléhavou myšlenkou - je to Boží odpověď na otázku
člověka, co je zbožnější: setkávat se v modlitbě se svatým Bohem a vyhýbat se zlým lidem, - nebo se
věnovat hříšnému bližnímu? 
Nejprve se ptejme každý sám sebe: Na čem stavím svou zbožnost já?

Uvedení do čtení 
1. Oz 6,3-6 
Jsme zvyklí nacházet ve Starém zákoně obraz Boha spíš jako přísného soudce. Ale poslouchejme
dnes: nevolá dávný prorok stejně jako Pán Ježíš v evangeliu? 
2. Řím 4,18-25 
Teď nám svatý Pavel dává za vzor velikého muže víry Abrahama. V čem ho i dnes můžeme
následovat? 
3. Mt 9,9-13 
Svatý Matouš nám teď bude vypravovat o svém povolání za apoštola, za křesťana. Jak to zní prostě a
jednoduše! Jak je to s mým, tvým následováním Krista? 
 



BUĎ MILOSRDNÝ I K SOBĚ

Ježíš staví ve svých řečech často hříšníky a spravedlivé proti  sobě. Oproti náboženství pohanů, které
si zakládá na spravedlnosti, hlásá náboženství, které spočívá na smilování nad hříšníkem. Seznamuje
nás s Bohem, který se chová k hříšníku jako milosrdný otec. 
Co se vypravuje v evangeliu o celníku Matoušovi, se dnes a zde naplňuje znovu na nás a s námi. Jako s
hříšným celníkem a jeho kamarády, chce dnes Pán slavit hostinu i s námi - za chvíli při eucharistické
hostině, ke které nás, hříšné, všechny zve. Zve nás, všechny bez vyjímky, dobré i zlé - a kteří jsou ti
jen dobří - zve nás všechny k účasti na svém Božím životě - ovšem s předpokladem, že jsme už vytrhli
trám ze svého oka, nebo aspoň - že jsme se rozhodli jej vytrhnout, jít s Ježíšem, být milosrdní k lidem
kolem sebe, jako on je milosrdný k nám. 
Mezi ty, k nimž máme být milosrdní, nezapomeňme připočítat i sami sebe. 
Myslím to takhle. Když se někde opravuje kostel, lidé se zastavují na chodníku, dívají se, posuzují. A
tak se s nimi i kněz dostane do řeči. Chodec si sliboval, jak je to teď pěkné, takové obnovení staré
krásy, jak to zlepší životní prostředí. On že na to také příspěvek daroval. A kněz mu přisvědčil a
dodal, že obnovený kostel je jen polovičním dílem. Aby se životní prostředí obnovilo docela, že je
potřeba i obnovy lidí. A že on, kněz, chce v díle obnovy pokračovat a všem, kdo do obnoveného
kostela přijdou, k této vnitřní obnově napomáhat. A přidal hned: Přijďte také do kostela, možná že i vy
takovou pořádnou renovaci života potřebujete. A tu se dosud zcela žoviální milý neznámý zaškaredil a
vyhrkl: „Zbláznil jste se, já do kostela?“ - A odkráčel. 
Milosrdenství chci a ne oběti, volá Pán. Je snadné poslat stokorunu na opravu kostela. Je méně snadné,
přivlastnit si ducha Kristova. Milosrdenství je víc, než oběti, víc než návštěva kostela. Ano, je to
pravda. Jenže když nevstoupí do kostela, kde se tomu milosrdenství naučí, kde jinde o duchu Kristově
uslyší. 
Pojďme teď prosit Pána, abychom pochopili, co nám dnes Boží slovo hlásá.

Přímluvy

Stále jde Ježíš světem a volá všechny: „Pojď za mnou!“ Pojďme prosit, aby ani v dnešních Matouších
nescházela ochota k následování.

Za naše děti, aby tě, Pane, poznaly.
Za naši mládež, aby si tě zamilovala.
Za všechny dospělé, aby tě následovali.
Za staré a nemocné, aby se na setkání s tebou těšili.
Za naše zemřelé, aby tvého světla došli.

Pane Ježíši, tvé slitování a milosrdenství je bez hranic. Za všechny jsi se obětoval, za všechny jsi
zemřel, všechny nás chceš zachránit. Dej, ať se tvé záchranné ruky radostně chopíme a pevně držíme,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE  11. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Všichni máme podíl na Kristově kněžství, všichni jsme posláni hlásat a uskutečňovat Boží království.



To je hlavní myšlenka dnešního Božího slova. 
Když si připomeneme, co vše schází naší povaze, našemu jednání a chování, budeme dnes se zvláštní
pokorou prosit za odpuštění hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Ex 19,2-6a 
Už Mojžíšovi Bůh oznámil, že nás všechny volá, abychom byli královským kněžstvem a svatým lidem
Božím. 
2. Řím 5,6-11 
Ústřední myšlenkou dnešní epištoly je „smíření“. Máme se smířit. A tento smír jako počátek Božího
království má začít na nejobtížněším místě: v našem srdci. 
3. Mt 9,36-10,8 
Jmenování dvanácti apoštolů v evangeliu je symbolické: vyvolený národ, Izrael, sestával z dvanácti
kmenů. Tedy všechny kmeny, všechen lid Boží je volán k apoštolátu. Teď jsme lidem Božím my.
Naslouchejme tedy evangeliu jako osobní výzvě každému z nás. 
 

POJĎTE PROSIT PÁNA ŽNĚ

Dnes k nám v evangeliu Pán Ježíš mluví jako dobrý hospodář. 
Žeň musí být zavčas sklizena, jinak se zkazí. Proto se hospodáři starají, aby měli dostatek dělníků -
svolávají na žňové brigády. 
Pán Ježíš má také starost, aby se žeň lidských duší dostala v pořádku do nebe, aby se nezkazila. Vysílá
do pole všechny, co jich má, ale říká, že je to málo. 
K čemu jsou dělníci o žních, to všichni víme, ale jaká je práce ženců duší - apoštolů - kněží? 
Co mají vlastně kněží na práci? Někdo si myslí, že nic. Nechodí do továrny, nechodí vlastně nikam do
práce. V kostele odslouží mši, jinak mají celý den volno. Ti se mají. 
Co kněží dělají, to je nejlíp vidět tam, kde kněží nejsou. Už napohled zvenčí to poznáš. - Kostel
uprostřed obce odrbaný,  straší na celou obec. S lidmi je to podobně. Neznají neděle, není tam rozdíl
mezi pátkem a svátkem, není tam postaráno o údržbu duší. Musí se zřizovat náhradní zařízení -
telefonické linky důvěry  pro ty, kdo se chtějí zasebevraždit, musí se rozšiřovat počet míst v ústavech
pro duševně choré,  musí se budovat nápravná zařízení pro mladistvé asociály. 
Pán Ježíš ostatně říká sám, co za práci mají kněží. Dal ji moc nad nečistými duchy, aby je vymýtali a
lidi uzdravovali. Poručil jim křtít, kázat evangelium všemu stvoření. Poručil jim, aby se radovali s
radujícími a těšili zarmoucené. 
Snad žádné povolání není tak pestré jako kněžské. Kdejaké trable zažije kněz, jen ne nudu. 
U oltáře se pohybuje v posvátném rouchu, ale za chvíli je z něho zedník v montérkách a opravuje
kostel. Pak stojí před dětmi jako učitel. Potom se rejpe v motoru vrtošivého auta, aby zjistil, proč
nechce jet. Pak jde povzbudit rodinu, která někoho pochovává a nese s nimi jejich bolest. Po návratu
ze hřbitova s celým zápalem pomáhá dvěma mladým lidem, rozzářeným láskou, jak se nejlépe
připravit na společnou cestu životem jako manželé. 
Kněz musí ovládat účetnictví stejně, jako se musí vyznat v lidském nitru, aby mohl ve zpovědnici
ukázat nový životní cíl tomu, kdo ztratil smysl života. Musí rozumět elánu mládí stejně jako rezignaci
stáří. Jako je mnohotvárný život, tak mnohotvárná je kněžská služba lidským duším. 
Proto je důkladné i kněžské studium. Jako právníci musí kněz znát církevní a světské právo. Jako
filosofové musí studovat jazyky a filosofii. Z lékařských oborů studuje duševní patologii a
psychologii. Musí znát i dějiny umění a jiné vědy, než přistoupí ke shrnutí všeho lidského vědění - k



teologii, bohovědě. 
Nakonec jej zkušení odborníci naučí v pastorálce, jak využívat vědění k tomu hlavnímu: k údržbě
lidského nitra, vymítání zlého ducha z lidských srdcí, k uzdravování nemocných duší, k navrácení
klidu a radosti. 
A kde se berou tito údržbáři lidského nitra? Pán Ježíš si je posbíral z lidí kolem sebe: z rybářů jako
Petr, z celníků jako Matouš, z lékařů jako Lukáš, z textilních dělníků jako byl Pavel stanař. 
Kde se berou kněží dnes? Bůh si je volá také z nás. Probouzí v některých lidech chuť k tomuto
povolání a všichni lidé mají pomáhat, aby tato chuť nebyla v povolaných zadušena. 
Zanedlouho budeme vítat v našich farnostech novokněze, ty z nás, kteří chuť ke kněžství v sobě
nezadusili a zdárně prošli pětiletou přípravou. Je jich málo, malá žňová brigáda. I tato farnost by měla
vydat ten počet kněží, kolik sama potřebuje. Měla  by vydat i kněze i pro pomoc v nouzových
územích. 
Pojďme tedy dnes opravdu prosit Pána žně, abychom v sobě volání za kněžstvím neudusili, abychom
ze sebe kněze, které potřebujeme, vydali, abychom každý svůj díl apoštolátu vykonali. 
 

KDE VZÍT ODVAHU KE SMÍRU

Jak to krásně znělo v dnešním evangeliu, k čemu že jsme my křesťané poslaní: „Jděte a hlásejte:
Přiblížilo se nebeské království! Uzdravujte nemocné, oživujte mrtvé, malomocné očistěte, zlé duchy
vyhánějte.“ 
Svatý Pavel nazval v epištole celý tento program našeho křesťanského chování jedním slovem:
smíření, život v usmíření. 
Zní to krásně, ale my víme, že žijeme ve světě neusmířeném. Na vývěsce máme připíchnutý trpký
výrok dnešního filozofa: „Člověk už se naučil ovládat kdeco: lety do vesmíru, plavbu pod vodou. Už
mu schází jen jedno: aby se naučil ovládat také sám sebe.“ 
Sebe ovládat neumíme a tak vznikají hádky, spory, nepřátelství, nebo jak to nazývá bible:
malomocenství, smrt, vláda zlých duchů. 
S tím souhlasíme, aby lidé žili v míru, aby se nehádali, copak o to. 
Ale sami? S těmihle sousedy se nestýkáme, protože nám kdysi ublížili. Támhle toho příbuzného
nemáme rádi, protože je divný. 
My jsme ochotni žít v míru s celým světem, ale musel by tancovat, jak by se líbilo nám, musel by
nemít ani chybičky. Moc by musel a moc by nesměl, aby obstál před našima očima. 
Jenže smířit se s těmi, co jsou dokonalí - tam toho není potřeba. Máme se smířit právě s těmi, co nám
ublížili, s malomocnými, s posedlými zlem. 
Je tohle vůbec proveditelné? To snad Bůh ani nezná lidskou náturu, když něco takového člověku
ukládá! 
Buď bez starosti - Bůh lidskou náturu zná, i tu tvou. To ty neznáš „náturu“ Boží a proto pochybuješ, že
by to bylo možné. 
Kdyby smír mezi lidmi na světě závisel jen od nás, to by se to opravdu nikdy nepodařilo. Ale on ten
náš život v míru nezávisí jen od nás, on závisí a pochází především od Boha samého. Bůh totiž už to
usmíření provedl, za nás. On vzal na sebe hřích člověka. 
 Bůh Otec obětoval na smír světa svého Syna. 
 Syn obětoval na smír světa svůj život. 
 Duch Boží vylévá na smír světa denně svou lásku a milost. 
Jestli tohle uvážíme, přestaneme už konečně tvrdit, že máme dost důvodů pohrdat sousedem, bližním,
že jsme ho prokoukli, jak je špatný. 



Bůh má totiž dost důvodů pohrdat takhle i každým z nás. Bůh tě má prokouknutého také: Zná mé i tvé
malomocenství, paličatost, pýchu, panovačnost, lakotu, nepřejícnost a co ještě. 
A co dělá Bůh? Říká snad: S tebou, člověče hříšný, už nemluvím? NE ! Nás, hříšníky zve zde k svému
stolu, nás zve do své společnosti navěky ve svém království. 
U Boha neplatí: S tím mluvím, s oním nemluvím. neplatí nic takového ani v nebi. A chceme-li být
křesťany na věčnosti, musíme se naučit jako nebešťané chovat už zde, teď. Kdo zde odmítá mluvit se
svým sousedem, Božího království nedojde. 
Možná že tě napadá starost, jestli tak nezůstane zlo nepotrestané, když ty nebudeš pomáhat Pánu Bohu
dělat spravedlnost. Copak není naší povinností bojovat proti zlým lidem? 
NENÍ ! Bojovat máme, ale proti zlu. V sobě především. Trestat nikoho nemáme. Není to naše ani
povinnost, ani právo. 
Je to totiž zbytečné. Jidáši si sami pletou na sebe své oprátky. Každé zlo se zardousí nakonec samo,
samo se obrací proti svému původci. Možná by to ledaskdo z vás mohl dosvědčit, kdo to zažil a viděl.
Zlo nezůstává nepotrestané. 
Dobrá, řekneš, ale jak to mám dělat v praxi? To se mám kamarádit s kdejakým darebou? Především si
připomeňme, že nemusí být stejné naše vztahy ke všem lidem. Nikdo po nás nežádá, abychom se se
zlými lidmi přátelili. Své přátele si vybírej - a dobře vybírej - mezi lidmi, kteří se ti líbí. 
Se zlými, s těmi, kteří nám sympatičtí nejsou, máme povinnost vycházet bratrsky. To znamená, že jim
nic zlého nepřeješ a když můžeš, pomůžeš. 
Shrňme si, co se dnes máme naučit. 
Proto je možný smír se všemi lidmi: 
- Protože máme společného Otce, který všechny stvořil. Máme všichni společný původ. 
- Protože máme společného bratra Ježíše, který za všechny obětoval život. 
- Protože ve všech nás působí týž Duch svatý k dobrému cíli. Máme všichni společný cíl. 
Opravdový křesťan se proti nikomu natrvalo nezatvrzuje, vůči každému se snaží být laskavý a
ochotný. 
Pojďme projevit svou dobrou vůli učit se tomuto křesťanství. 
Povstaňme ke společnému vyznání víry v Boha.

Přímluvy

V dnešním nedostatku kněží si všichni uvědomujeme naše povolání za apoštoly, v němž máme podíl
na Kristově kněžství. Prosme ho:

Dej mladým kněžím, kteří budou letos svěceni, ducha své trpělivé lásky, aby vnášeli radost a
smír do našeho světa.
Starší kněze chraň od pocitu bezmoci a neužitečnosti, aby pamatovali, že jejich nejvýmluvnějším
kázáním je osobní život.
Ať je mezi našimi kněžími a věřícími důvěra a spolupráce.
Ať se umíme smířit se všemi, kteří nám ublížili.
Ať jsme světu učiteli pokojného života a laskavosti.
Ať v nás a skrze nás roste ve světě Boží království pokoje.

O to tě prosíme, Pane Ježíši Kriste, Králi pokoje a smíru, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.



NEDĚLE 12. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Shromáždili jsme se zase u stolu Božího slova. Přicházíme sem ze světa, který je plný strachu. Bojíme
se zlých lidí kolem sebe, bojíme se nemocí v sobě, bojíme se nejisté budoucnosti před sebou. Slovo
Boží nás dnes chce proti všemu tomu strachu obrnit. 
Hned na začátku bohoslužby se odvrať od každé malověrnosti a malomyslnosti.

Uvedení do čtení 
1. Jer 20,10-13 
Být Božím prorokem není snadný úkol. Prorok i kněz musí často lidem říkat, co neradi slyší, co vůbec
nechtějí slyšet. A tak se lidé snaží boží hlas umlčet tím, že umlčí hlasatele. Jeremiáš píše o
trampotách svého poslání. 
2. Řím 5,12-15 
Svatý Pavel ukazuje Ježíše - dárce spásy - jako protiklad Adama - původce neštěstí. Kdo se přidrží
Ježíše, ten bude zachráněn. 
3. Mt 10,26-33 
V evangeliu nás Pán Ježíš povzbuzuje, abychom se nebáli: Ani o osud církve - ta bude žít a brány
pekelné ji nepřemohou. Ani o osud náš osobně - i my budeme žít a přežijeme o celou věčnost to, co
nás teď ohrožuje. 
 

NEBOJTE SE  !

Občas se někde ozývá tvrzení , že víra v Boha vznikla ze strachu. Člověk se bál neznáma a tak mu dal
jméno, aby je mohl oslovit modlitbou, aby je mohl usmířit obětí a naklonit si. 
Kdo takhle soudí, nic nepochopil z hlubin víry v Boha. 
Ze strachu roste úzkost, zoufalství, ale ne naděje či víra. 
Víra roste z opačných semen, než je strach: totiž z důvěry. Uvěřím tomu, komu mohu důvěřovat. 
A komu můžeme na tomto našem světě důvěřovat? 
Říká se, že naše dvacáté století je nejhorším stoletím lidstva. - Ono jistě každé století zakusilo své
hrůzy, ale jedno je jisté: V žádném století se vraždění, násilí, zlo, nepáchalo tak systematicky, tak
masově, v tak velkém stylu, jako ve století našem. 
Technika a psychologie daly do rukou jednotlivců obrovskou moc zbraní a propagandy, možnost
snadného ovládání a manipulování lidových mas. 
Kdo čekal, že násilí skončí s první světovou válkou, zklamal se. Kdo čekal, že násilí skončí s druhou
světovou válkou, zklamal se. Na šachovnici světa se změnily figurky, změnila se jména, zlo zůstalo. 
Kdo je tím vinen? 
Našli si viníka a postavili ho na lavici obžalovaných: Ježíš Kristus je tím viníkem. Jeho náboženství
selhalo při řešení světových problémů. - Aby nemuseli hledat vinu ve špatném myšlení, v lidských
loutkách, které jsou nástroji zla, - vlečou na soudnou stolici Ježíše Krista. 
Pro Ježíše není lavice obžalovaných nic nového. Přivedli ho na ni jeho současníci rozhodnuti udělat s
ním krátký proces a zprovodit ho ze světa. 
Naše století nezůstává pozadu s křikem: Kristus je vinen za všechnu bídu ve světě! Jeho náboženství
je jedem, opiem lidstva! Pryč s ním, na kříž s ním, hoden je smrti! 
Francouzský spisovatel, poctěný Nobelovou cenou, Francois Mauriac, se kdysi zamýšlel proč je
Kristus stále tak fanaticky obviňován a odsuzován. Píše: „Tolik zla na světě, to je člověku



nepochopitelné, nevysvětlitelné. Tajemství existence zla - velké neznámé X - stačí jen trochu pootočit,
a má podobu kříže. Kristův kříž je symbolem všeho zla, co lidstvo trpí. 
Celý život Ježíšův byl zápasem se zlem. Konec jeho života byl obklopen nenávistí. Byl to pekelný
koncert zla, ve kterém hrál každý na svém nástroji: Barabáš, Pilát, Herodes, Annáš, Kaifáš,
spoluukřižovaný lotr, úředníci velekněze, vojsko, celý národ. Ten koncert trvá. 
Kristův kříž je věčné Dnes. Každá lidská bolest nese na sobě pečeť příslušnosti ke kříži Kristovu. Buď
se trpící člověk přidá do koncertu rouhačů pod křížem, nebo připojí své trápení k Ježíšovu kříži.“ 
 A Mauriacova úvaha končí vyznáním: 
„Na světě je příliš mnoho krásy a dobra, než abych mohl pochybovat o dobrém Bohu a jeho lásce k
lidem. Ale na světě je také příliš mnoho zla, než abych mohl pochybovat o realitě lidského hříchu, o
lidské vzpouře proti Bohu. Bez víry v Kristův vykupitelský kříž a jeho obětující se lásku lidstvo nikdy
záhadu zla na světě nepochopí a nezvládne.“ 
To je cesta k zvládnutí lidské bolesti a strachu: Postavit svou víru v Boha mezi sebe a strach. Schoulit
se do dlaně Boží. Uvěřit Bohu. 
Uvěřit Bohu, který nás každého stvořil jako jedinečný unikát mezi vším lidstvem. Každá linie na tvé
dlani je tak jedinečné, že se u žádného člověka mezi miliardami lidí neopakuje. Každá čárka na špičce
tvého prstu je jedinečná, nikde se neopakuje. Ty celý jsi jedinečný na celém světě. Tak tě stvořil Bůh,
tak si dal na tobě záležet. Lidé mohou převzít tvou práci, ale nahradit tě nemohou. Jsi nenahraditelný.
Když tě Bůh takto stvořil, nenechá tě padnout. Ví o tobě, můžeš mu důvěřovat. 
Paul Claudel, také nositel Nobelovy ceny za literaturu, kdesi napsal, že víra v Boha se podobá
pochodni: Čím pevněji a výš ji třímáš, tím lépe zahání temnoty kolem tebe. 
S tímto obrazem svítící pochodně víry předstupme před Boha: Věřím... 
 

PROTI VŠEM - NEBO KOMŮRKA SRDCE  ?

Jak radikálně zní dnešní slova Pána Ježíše: Nebojte se lidí - vaši duši ublížit nemohou. Vyznejte mne
před lidmi! Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i já před nebeským Otcem! - Opravdu ostrá slova. 
Jak je srovnat s jinými výroky Kristovými, v nichž odkazuje náboženství do komůrky srdce a brojí
proti farizejskému stavění vlastní zbožnosti na odiv veřejnosti: - „Když se modlíš, vejdi do komůrky
srdce a modli se k Otci v skrytosti!“ „Ať lidé nevidí, že se postíš!“ - „Ať neví tvá levice, co dobrého
činí tvá pravice!“ - A najednou příkaz: svou víru musíš ukázat veřejně před lidmi! - Když to neděláš,
nemáš žádné společenství s Bohem! - Jak tomu rozumět? 
Jistě byste to dokázali vysvětlit sami - je to jednoduché. Náboženství má dvě stránky: vnější a vnitřní.
Proto je tak výstižným symbolem našeho náboženství kříž: jedna linie svislá - od člověka k Bohu;
druhá vodorovná - od člověka k člověku. 
Kristova slova o náboženském soukromí platí na vnitřní vztah člověka k Bohu - ten nesnáší publicitu.
Kdo se se svou zbožností předvádí, producíruje na veřejnosti, bývá zpravidla fanatik nebo komediant. 
Ale náboženství má i veřejný charakter - vždyť Bůh je pánem celého světa, vesmíru, kosmu, lidstva.
Jeho zákony určují mezilidské vztahy. A to je veřejným vyznáním víry v Boha: Když jednáme s lidmi
podle Božích zákonů lásky. 
Je důležité pro nás, křesťany, právě v dnešní době, abychom si toto dobře uvědomovali: 
Vyznávat své křesťanství před lidmi, to neznamená ohánět se pateticky zbožnými slovy a citáty z
bible. To neznamená stálý protest proti světu kolem sebe. To neznamená stále napadat nevěřící a lidi
jiných názorů, než jsou ty naše. To neznamená hádat se o náboženství. 
Vyznávat křesťanství před lidmi znamená žít a jednat podle Božího příkazu: Milovat bližní, být
trpělivý s bloudícími, být milosrdný k hříšníkům a špatným lidem. 



Takové vyznání víry svět nejen neodmítá, ale touží po něm, hladoví po něm. Jen si otevřete nedělní
noviny a pročtěte si rubriku: „Seznámení“. Dozvíte se tam, koho nebo co lidé hledají: Upřímnou ženu,
citově založeného muže, charakterního člověka, partnera se smyslem pro rodinný život, kus
porozumění, spřízněnou duši. 
Tohle hledají všichni, i ti, co hlásají, že duše není. 
Svět se neobejde bez dobrých duší, i když duši popírá; svět se neobejde bez lásky, přestože Boha -
lásku odmítá. 
A tu je úkol nás, křesťanů, tu je způsob, jak svědčit světu o našem křesťanství. Jít sloužit světu tím, po
čem tak touží, tím, co tak potřebuje: lidským srdcem, ochotnou rukou, vlídným slovem, pokojným
úsměvem. 
A vy, mladí křesťané, myslím, že jste porozuměli, co od nás Pán Ježíš čeká, a věřím, že právě vy se
chutě rozhodnete, naučit se žít a svědčit o své víře tímto krásným způsobem. Zapamatujme si: Vlídná
tvář je vyznáním víry v Boha - Lásku. 
Pojďme se nyní přiblížit k tomuto Bohu - Lásce, pojďme poprosit o křesťanskou svobodu od úzkosti a
strachu ze zla: Náš Pán už zlo světa přemohl. 
 

LIDSKÁ DUŠE JE NESMRTELNÁ

Z čeho se skládá člověk? 
„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Duši zabít nemohou.“ - Tak volá Pán Ježíš v dnešním evangeliu.
Maso našeho těla se dříve nebo později rozpadne - ať už násilným zásahem nebo samovolnou sešlostí
věkem. Ale to nejsme my celí. My jsme víc, přežijeme zánik svého hmotného těla, tělesnou smrt, my
jsme lidská osobnost, my máme duši. 
Každá zmínka o lidské duši narážela donedávna na odpor. Často se citoval výrok kteréhosi sovětského
chirurga: „Rozpitval jsem celého člověka, ale žádnou duši jsem v něm nenašel.“ Teologové také
neradi slyšeli, když někdo říkal, že člověk se „skládá“ z těla a duše. 
My starší jsme to tak v náboženství jako děti říkali, ale nám to potíže nedělalo. Brali jsme to jako
obdobu buchty. Nevím, jestli vy , děti, to ještě také tak říkáte. My jsme říkali „duše“ tomu dobrému,
co bylo uvnitř v buchtě, - náplni. Když je to tak u buchty, - proč by nebyla nějaká dobrá náplň, nějaká
duše i v člověku? 
Humorná byla i situace těch psychologů, kteří existenci duše odmítali, ač její jméno bylo v názvu
jejich vědy. Řecké slovo psyché znamená česky právě duši. Jejich psychologie byla věda o duši, která
podle nich neměla existovat. 
V současné době všechny tyto rozpaky kolem pojmu „duše“ patří už minulosti 
Teologové chápou duši v původním biblickém smyslu, ne jako vězně lidského těla, ale jako princip
člověkova člověčenství, osobnost. A duši v tom smyslu nemůže zavrhovat ani psychologie. 
Akademik Josef Charvát píše v knize: „Člověk a jeho svět“, že ve výzkumu mozku jsme asi tak
daleko, jako byli hvězdáři za časů Koperníkových. Ale tolik už víme, že kromě světa vnějšího máme i
svět vnitřní, který nevidíme, který je téměř nedostupný materiálním měřítkům. A jsou-li hmota a
energie nezničitelné, proč by to také neplatilo pro tuto duševní stránku člověka? Platí-li zákon o
zachování energie, proč by neplatil zákon o zachování informací? Je tedy podivná představa, že by po
naší smrti mělo beze stopy zaniknout naše vědomí, náš duševní, náš vnitřní svět. - K takovým úvahám
dozrál před svou smrtí i předseda socialistické Akademie věd. 
Pokusme se tedy sledovat, co tím míní Pán Ježíš, když říká, že duši zabít nelze, že je nesmrtelná.

Co je to lidská duše? 



Co je to lidská duše? Kdybyste prostudovali vědecké práce přírodovědců, moudré knihy filosofů,
zbožné folianty teologů a hledali v nich přesnou a úplnou odpověď na otázku, co je to lidská duše, co
je to člověk, - zjistíte, že člověk zůstává sám sobě stále tajemstvím. 
Křesťanská teologie se tomu ani moc nediví, ona ví ze zjevení Božího v Písmu, že člověk je obrazem,
podobou Boha, který je tajemství samo. 
Původcem představy, že duše je vězněm těla a smrtí se osvobodí, je řecký filosof Platón. Ale už jeho
žák Aristoteles hlásal jednotu lidského těla a duše. 
Byl v tom zajedno se starozákonním Izraelem. Ten také neznal rozdělování člověka na tělo a duši:
Člověk je „prach země“ - oživený „dechem“ Božího života. 
Nový zákon vychází v podstatě ze starozákonních představ. Svatý Pavel si nedovede představit lidský
život bez těla. 
Také v Apoštolském vyznání víry stojí: „Věřím v těla vzkříšení“ - s tím „tělem“ se míní nejen hmota
lidského těla, ale celý člověk. 
Svatý Tomáš Akvinský vyjadřuje spojitost těla a duše výrokem, že duše je formou těla. 
Na otázku, co je to duše, můžeme tedy odpovědět s teologem, že je to Boží princip lidského života.
Anebo s psychology, že duše je člověkova osobnost. Anebo s biblí, že je to Boží dech, Boží podoba v
člověku. 
A na otázku, co je to člověk, můžeme odpovědět, buď že je ztělesněný duch, nebo že je produchovnělé
tělo (kard.Ratzinger).

Co je to nesmrtelnost duše? 
Když duše a tělo tvoří jednotu, padá stará představa, že smrt je odloučením duše od těla. Smrt je tedy
událost, která postihuje celého člověka. 
Jak je to tedy s nesmrtelností duše? 
Filosofové vysvětlují nesmrtelnost duše její jednoduchostí. Nemůže se rozdělit, nemůže se
rozpadnout, nemůže tedy zaniknout. 
Teologové to umějí vysvětlit pěkněji. Člověk nemůže zaniknout, protože ho Bůh zná a miluje. A
jestliže každá láska tíhne k trvání, tu Boží láska trvalost nejen chce, ale i působí. 
Řekněte sami, není to krásné pomyšlení: Já nezaniknu, protože Bůh o mně ví, stvořil mě a má mě rád.
Jsem Boží majetek, a proto nezaniknu. Mohu na Boží lásku odpovědět svou láskou, mohu uvěřit: „Kdo
v Syna uvěří, ten už má život věčný“, říká evangelista Jan (3,15).

Věřím v život  věčný. 
Víra v nesmrtelnost je pro nás, křesťany, radostnou jistotou. Ale i po všem, co jsme si tu pověděli,
víra v nesmrtelnost zůstává dál věřením a ne věděním. Nelze ji prokázat vědeckým pokusem. Žádný
chirurg nenajde duši jako orgán v lidském těle. Nikdo neprokáže pokusy v laboratoři, že duši nelze
zabít, rozbít, že je nesmrtelná. Je a zůstane součástí naší víry v Boha, součástí našeho Kreda, že věřím
v těla vzkříšení a v život věčný. Je součástí víry, že Bůh našeho počátku - Stvořitel, je také Bohem
našeho konce - Bůh Dovršitel. Že Bůh je Alfa i Omega. 
V této souvislosti jsem slyšel už nejednou skeptickou otázku: Stojí však člověk vůbec o to, aby žil
věčně? Kdo je se svým životem natolik spokojen, aby ho neděsila představa věčného trvání vztahů,
situací a trablů, co jsme si nadrobili? Cožpak třebas Čapkovo drama „Věc Makropulos“ nevyjadřuje za
všechny hrůzu z představy takového života? 
Zde se jedná o nedorozumění. 
To, co nám Kristus nabízí, když slibuje věčný život, není věčný život náš, ale věčný život jeho, účast
na jeho životě lásky. 
Shrňme si, co je radostnou zvěstí dnešního slova Božího: Duši zabít nelze. Lidská osobnost je



nesmrtelná Boží láskou. Co nás tedy čeká, až dojdem na konec tohoto života? - Nic? - Ne! Vše - to
jest: Bůh! 
Pojďme společně vyznat, že věříme v Boha Stvořitele, že věříme v Boha Dovršitele, že věříme v život
věčný. Amen.

Přímluvy

Boží Syn Ježíš Kristus je v našem světě stále jedněmi odmítán a druhými milován a následován. 
My tu stojíme v duchu před tebou, Bože, a prosíme tě:

Pohni mocnými světa, aby se zabývali Kristovým poselstvím o životě v pokoji a lásce.
Našim novým kněžím dej poznat něžnou lásku Ježíšovu.
Trpící nauč, aby trápení svého života uměli zavěsit na kříž Kristův.
Dej bázlivým, aby uměli stavět Boha mezi sebe a strach.
Dej nám všem, abychom uměli vysoko pozvednout pochodeň své víry, kdykoliv na nás doléhá
nejistota.
Těm, kteří jsou pronásledováni pro své přesvědčení, dej svou sílu a svou pomoc.

O to Tě, Bože, prosíme, skrze toho, který tě statečně vyznával před celým světem, skrze Krista, našeho
Pána.

NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Navštívila jedna novinářka charitní ústav, kde řeholní sestry ošetřují děti debilní od narození. Když
odcházela, řekla představené: „Vaši práci bych nedělala ani za milión.“ - Sestřička se usmála: „Za
milión bychom to my nedělaly také.“ 
Dnešní slovo Boží nám chce připomenout takové duchovní hodnoty, které jsou penězi nezaplatitelné. 
Nejprve pojďme svěřit Božímu milosrdenství všechnu chamtivost a lakotu naši vlastní i celé naše
generace.

Uvedení do čtení 
1. 2 Král 4,8-11.14-16a 
Vyprávění z okruhu legend o prorokovi Elizeovi nám říká, že odplatitelem každého dobrého skutku je
sám Bůh. 
2. Řím 6,3-4.8-11 
Dnes ještě někteří rodiče považují křest pro své děti za zbytečný. To je vidět, jak málo chápou význam
a smysl křtu. Svatý Pavel ho vysvětluje v listu Římanům. 
3. Mt 10,37-42 
Stejně jako svatopisec starozákonnní, tak zdůrazňuje i Pán Ježíš v evangeliu: Kdo v lásce poslouží
druhému, nepřijde o svou odměnu u Otce. 
 

NOVOSVĚCENCI  -  NÁSLEDOVNÍCI APOŠTOLŮ



Končí se školní rok - a to je důvod, abychom radostně pogratulovali vám, mládeži našeho farního
společenství. Těm docela mladým k zdárnému ukončení školního roku, právě dozrálým k maturitě,
vysokoškolákům k zvládnutí další etapy studia. Pogratulovat vám chceme a popřát hezké, radostné
prázdniny a zotavení. 
Někteří už končí vzdělávání a jdou do zaměstnání, vy ostatní jistě aspoň uvažujete, čím chcete být,
čím budete. 
Čím chcete být? Každá doba má svá módní povolání. V Německu dali v rámci ankety o         povolání
úkol: Seřaďte podle toho, jak si je ceníte, čtyřicet povolání. - Na prvním místě byl lékař, na
předposledním kněz - za ním už byl jen pomocný dělník. 
Kněžské povolání není tedy nijak přitažlivé - v tom se naše mládež od té západní nijak neliší. A přece
se v tyto dny několik mladých lidí nechává vysvětit na kněze. Co je k tomu vede, jaký ideál mají před
očima? 
Apoštolové Petr a Pavel, ti první, ti měli ideál nemalý: celému světu povědět o evangeliu Ježíšově,
seznámit celý svět s učením o lásce, aby podle něj všichni lidé užuž mohli žít. 
Co chtějí hlásat světu ti dnešní apoštolové? Vždyť celý svět už dávno zná Kristovo učení o lásce a
nenásilí. Zná je a nedbá na ně, necení je. Odvrhl je a vytvořil si ideály jiné. 
Hledají snad ti mladí v kněžství popularitu? Každý z vás to ví, a oni to vědí také, že budou často ve
své faře sami jak jezevci v noře. 
Hledají snad ti novosvěcení peníze, dobré bydlo, bohatství? Každý listonoš to může povědět: základní
plat těch mladých bude stejný,  jako plat dělníka. Hlad mít nebudou, to u nás nemá nikdo, ale také v
této službě nezbohatnou. 
Hledají snad úspěch, kariéru, oblibu? - Nic takového tu nenajdou a oni to vědí. 
Za jakým ideálem jde tedy těch 15 mladých inteligentních vysokoškoláků, kteří dnes přijímají
kněžské svěcení? 
Kdyby tu s námi některý byl, řekl by nám to možná takto: Víte, já jsem našel velký poklad, který
většina lidstva ztratila, poklad potřebný nejen mně, ale všem lidem světa. A to mne nutí, abych se o
ten svůj objev podělil s ostatními: 
- i za tu cenu, že k vůli tomu budu muset zůstat svobodný a bez vlastní rodiny; - 
- i za tu cenu, že mě někdo bude považovat za podivína nebo dokonce za nepřítele lidské 
   společnosti; - 
- i s tím rizikem, že nebudu pochopen. 
 Jistě však vím, 
že mnozí mne pochopí. 
Že mnohým budu moci posloužit jako lékař duší. 
Že mnohým budu moci jako odborník ve výchově povědět, co s dětmi, když začnou zlobit. 
Že mnohým budu moci poradit, když se manželské vztahy v rodině dostanou do krize. 
Že mnohým budu moci posloužit při pořádání zmatků v nitru, když se jim začne vytrácet 
                                                                                              smysl života. 
Že mnohým budu moci být učitelem života radostného a lepšího. 
Všem lidem nepomohu, jen některým, ale to mi stojí za to, vsadit do toho celou svou osobnost, celý
svůj život. Svět potřebuje 
 kvasinky dobra, aby mohl dýchat - a my chceme být těmi kvasinkami. 
 Svět potřebuje svítilničky přátelského úsměvu. 
 Svět potřebuje lidi pokojné. 
 Svět potřebuje lidi trpělivé - aby se od nich mohl trpělivosti a pokojnosti učit, 
                                              aby ji od nich mohl odkoukávat. 
Proto se v každé mladé generaci vyskytují mladí rytíři ducha, kteří se od mládí cvičili v dobrém,



rozvíjeli svůj charakter, svou osobnost, - aby mohli být k užitku společnosti, ve které žijí. 
Možná se teď, přátelé, obíráte v mysli otázkou, proč asi vám tohle vše o těch mladých kandidátech
kněžství vypravuju. Má to být snad proto, abych pochválil stav, do kterého také patřím? Tak ješitný
nejsem. Jde mi o víc. 
Jde mi o to, co před časem řekl svatý František Saleský jedné mamince, když se ho ptala, k jakým
ideálům má vychovávat své děti. Řekl jí: Vychovávejte je tak, jako by z nich měli být dobří kněží. I
když z nich kněží nebudou, budou z nich dobří a charakterní lidé. 
Rozumíte, mladí přátelé, radě na prázdniny, co vám tu nabízím? 
Při všem odpočívání, hrách, zotavování a zábavě dbejte na svůj osobní charakter a jeho zušlechťování:
Chci být tak charakterním člověkem, jak jím má být kněz Kristův. Vše, co by se mi nelíbilo na
chování kněze, nebudu si trpět ani já. 
Vždyť i vy jste objevili na světě poklad: znáte Pána Ježíše, máte ho rádi. 
Otázka Pána Ježíše: „Petře, miluješ mne?“ - ta platí i nám všem, co se s Pánem Ježíšem známe. I
každého z nás se dnes Pán Ježíš ptá: „Jitko, Jaroslave, Marie, Hanko, - miluješ mne?“ 
Jaká odpověď platila dosud, to si přečte Pán Ježíš v hlubinách  našeho srdce. 
Přeji vám tedy, milá mládeži, všem pěkné prázdniny, zocelení charakteru a povahy. A vám, starším,
přeju příjemnou a pokojnou dovolenou. Rodičům přeju nezlomný humor, aby vám dětičky nešly na
nervy. - A ten růst v lásce vám přeju stejně, jako našim mladým. 
Pojďme teď povstat a společně za sebe navzájem poprosit.

Přímluvy

Jsme šťastní, že už máme za sebou školní rok, že budeme mít prázdniny, dovolenou. Děkujme za
všechny duchovní dary, které jsme během roku dostali. Děkujme za vše, co jsme se během roku mohli
naučit; - za to, že ti nejmladší mezi námi mohou spolu s námi přistupovat ke stolu Páně. A také
společně na prahu prázdnin prosme:

Za všechny rodiče, aby nám dopřáli o prázdninách co nejvíc volna a neztráceli nervy nad naší
živostí a hlučností.
Za všechny prvňáky, co letos teprv začnou chodit do školy, aby se naučili pro život nejen
násobilku, ale také desatero.
Za všechny školáky a studenty, aby strávili příjemné prázdniny a dovedli se vždy dobře
zorientovat v tom, co je dobré a co zlé.
Za ty, co je čekají po prázdninách ještě dodatečné zkoušky, aby je dobře zvládli.
Za nás všechny, abychom si o prázdninách měli čas přečíst pár hezkých knížek, prožili pár
pokojných chvil a dozráli v křesťanské osobnosti.
Za nově svěcené mladé kněze, aby měli radost z toho, že mohou být nositeli lásky ve světě.
Za celé společenství naší farní rodiny, abys nás zachoval ve zdraví a ve svorném pokoji.

Veď nás, Pane, abychom všichni společně budovali tvé Království všude, kde žijeme a učili se žít v
síle eucharistického Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 14. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 



Kdo dělá dlouhou pěší cestu, musí se občas zastavit, odložit zavazadla, odpočinout. 
Každé naše nedělní shromáždění v kostele má být takovou chvílí odpočinku na klopotné cestě života. 
Složme tedy všechna svá břemena, pojďme vstříc Pánu, dejme se občerstvit.

Uvedení do čtení 
1. Zach 9,9-10 
Starozákonní prorok Zachariáš viděl Mesiáše docela „novozákonně“. Nebude to dobyvatel na
válečném voze, ale král pokoje. 
2. Řím 8,9.11-13 
Svatý Pavel teď vysvětluje příčinu stálých konfliktů v našem životě: Žijeme v napětí mezi tělem a
duchem, mezi životem a smrtí. Jen s pomocí Ducha Božího se dokážeme obracet správným směrem. 
3. Mt 11,25-30 
Kdo jsou ti maličcí, které Pán Ježíš velebí v evangeliu? Nejsou tu chváleni lidé dětinští, ale ti, co vědí,
že ještě málo vědí; - ti co jsou dychtiví vědět stále víc a stále se jako děti ptají. 
 

ŽÍT PODLE DUCHA

„Jestliže ve vás přebývá Duch Boží, pak žijete podle Ducha.“ - Tak jsme to slyšeli od svatého Pavla. 
Jaký Duch přebývá v tobě? Víš to? Znáš se? O druhých umíme říct, jaké mají dobré a špatné
vlastnosti. Sebe sama zná většina lidí pramálo a proto jedni trpí pocitem méněcennosti, protože
nevědí, co je na nich dobrého, a jiní trpí velikášstvím, protože neznají své chyby.

Co je na tobě dobrého? 
To takhle jednou v neděli odpoledne bylo počasí, že bys psa nevyhnal a Petr se svými kamarády seděli
ve světnici a nudili se: „Co dělat? Kdybychom byli ženské, začali bychom pomlouvat nepřítomné, ale
jsme přece chlapi.“ - „Mohli bychom kritizovat jeden druhého, co tu jsme,“ navrhl Jirka mužnější
variantu zábavy. Ale neuspěl: „Dost se nás nakritizuje maminka a babička, to slyšíme pořád,“ mínili
chlapci. 
„Tak víte co? „Pojďme se na sebe podívat z druhého konce. Co je na každém z nás dobrého.“ - Tenhle
nápad se chlapcům zalíbil: „Napíšem, co vidíme dobrého sami na sobě a pak dáme papír dál.“ 
Výsledek byl nečekaný. Každý z chlapců si o sobě myslel, že je dobrý, ale když měli konkrétně
jmenovat své dobré vlastnosti, žvýkali tužku a rozpačitě funěli. Nakonec se na papíře přece jen něco
objevilo. 
„A teď postrčíme papír sousedovi a napíšeme,  co se nám líbí na tom, co máme jeho papír.“ Postupně
šly papíry z ruky do ruky a nakonec se vrátily k vlastníkovi. Teď měl každý před sebou zrcadlo: Co
dobrého na sobě vidí sám, a co dobrého kamarádi. 
„Sním všechno, co se uvaří, nejsem mlsný“ ohodnotil se Petr. 
„Jsem s tebou rád, protože jsi kliďas,“ ohodnotil jej Jirka. A tak byli chlapci někdy překvapeni, čeho si
na nich cení druzí. 
„Neskáčeš do řeči, když druhý něco vykládá.“ 
„Je spolehnutí na tvé slovo - co slíbíš, to uděláš.“ 
„Rad poslouchám, když sníš o tom, co bys chtěl v životě dělat.“ 
„Když něco začneš, doděláš to do konce, a poctivě a důkladně.“ 
„Žasnu, jak to umíš s malým bráškou, nikdy se nehádáte.“ 
„Umíš napjaté situace zahrát žertem do autu, to bych chtěl umět jako ty.“ 
Bylo to tenkrát hezké odpoledne. Chlapci se rozcházeli dospělejší o povyrostlé sebevědomí a v dobré



náladě. 
A tohle obojí, zdravé sebevědomí a dobrou náladu, to si musí člověk v sobě pěstovat, vytvářet. Samo
to nenaroste. Samo sebou naroste jen to, po čem nic. Nech záhon a vyroste ti tam leda plevel. Nestarej
se o svou povahu - a vyroste mrzout. Veselá mysl, to je totiž ctnost. A dá to dřinu, než si ji
vypěstujeme. Ale stojí to pak za to. 
My, křesťané, to máme snažší. Život pohana, ten je svou podstatou beznadějný. Tomu nezbývá, než se
prošálit bídou světa hlučnou zábavou. My však máme důvod k optimismu a příčinu k pravé veselosti.
nás si vede Duch Boží, - jen když jej necháme v nás přebývat a působit. Je to pak snadné. Maličcí to
dokážou, říká Pán Ježíš v dnešním evangeliu. 
Křesťan, který věří, že konec jeho života bude dobrý, ten nemusí brát životní prohry tak smrtelně
vážně. Ten se umí kriticky dívat i na své povahové nedostatky a nezhroutí se, bojuje s nimi. 
A tak si zmužile položme i druhou otázku dnešní úvahy: 
V čem se potřebuješ napravit? 
A zas tu platí: My, křesťané, to máme snažší, než pohané. Nás vede církev, abychom si nastavili
zrcadlo každý večer při večerní modlitbě: Nebeský Otče, jak jsi byl dnes se mnou spokojen? Co se mi
dnes podařilo, co bylo hezké? Co jsem nezvládl, co jsem udělal špatného? Jak na to musím jít příště,
zítra? 
My křesťané při každé nedělní bohoslužbě pokorně vyznáváme, co jsme za uplynulý týden udělali
špatného, že jsme zhřešili, a prosíme za odpuštění. 
A s velkými maléry, hříchy - ale i pro celkovou životní správnou orientaci - jdeme si do zpovědnice. 
Pravda, není to příjemné, doznat, že jsme něco nezvládli, že jsme v něčem zklamali . Ale je to
znamenitý nástup k novému začátku, k nápravě. 
Jak je to u tebe se zpovědí? Chodíš rád? 
Někdy byste asi odpověděli: „Týden předtím už mám strach!“ 
A jiný řekne: „Zpovídám se každý měsíc a moc mi to pomáhá!“ 
Proč je to tak různé? Někdo se totiž při dospívání nenaučil zpovídat jako dospělý člověk. Zůstal při
odříkávání hříšků, jak se jim naučil nazpaměť před první svatou zpovědí. Tohle je mu teď už trapné a
dospěle se zpovídat, to se zapomněl naučit. 
Užitečná zpověď, to chce trochu přípravy předem. A chce to citlivé svědomí. 
Jak se připravit, to najdeš v kancionálu, jsou k tomu i brožurky. Ale hlavním informátorem, v čem se
potřebuješ napravit, je tvé svědomí. To ti připomene, kde stojíš na křižovatce mezi dobrem a zlem.
Tvé svědomí je důležitý kompas na cestě životem. Bez něho dobrého cíle nedojdeš. Vždyť žijeme
stále v hotové džungli informací. Televize, rozhlas, noviny, film, reklama, to vše ti vnucuje mínění
davové, to jest, nutí tě dělat bezmyšlenkovitě to, co dělají druzí, bez ptaní, jestli je to dobré nebo
špatné. 
Takový stádový člověk říká: „Tak to dělají všichni!“ - a dokazuje tím, jak je nesamostatný. Říká: „Co
by řekli lidé, kdybych jednal jinak!“ - a ukazuje tím, jak je zbabělý. Říká: „Já už jsem takový, že
dělám to, co dělají druzí.“ - a ukazuje tím, jaký je slaboch. Říká: „Mně je to všechno jedno!“ - a
ukazuje tím, jak je povrchní. 
Bez kompasu svědomí, bez Božího hlasu v duši, bez Božího Ducha, který v nás přebývá - jak řekl
svatý Pavel - bychom se v džungli dnešního světa nevyznali. 
Děti, vy jste na tom ještě dobře. Vás vychovávají ještě rodiče. My dospělí jsme už na tom hůř:
musíme se vychovávat sami. Ale i vy se učte už teď, dokud jste mladí, vidět své chyby, znát je a
bojovat s nimi. Abyste rozeznali své dobré vlohy a vlastnosti, které máte a sebevýchovou je dále
rozvíjeli. Abychom nemuseli žít, jak chce tělo, abychom nezůstali stádovými tvory, ale stali se
lidskými osobnostmi, člověkem, k Božímu obrazu, příbytkem Ducha svatého. 
O čem tedy budeme v tomto týdnu uvažovat? 



- Jaké jsou mé povahové nedostatky, v čem se potřebuju napravit? 
- Jaké je mé večerní zpytování svědomí? 
- Jak se umím zpovídat a kdy půjdu ke zpovědi? 
- Jak dbám na své svědomí? 
- Jak se snažím rozvíjet své dobré vlastnosti, svou křesťanskou osobnost? 
 

JAK SI POMÁHAT

„Pojďte ke mně, kdo máte starosti, kdo jste přetíženi!“ - Tak by se mohlo zdát, že dnes Pán Ježíš
myslí jen na dospělé, staré - a vás, mladých si nevšímá. Přece se říká: bezstarostné mládí. A každý
vás, mládež, napomíná, abyste si toho vážili, dokud jste mladí, že tak už se nikdy v životě mít
nebudete. Kdekdo vám říká, že by se chtěl ještě jednou stát bezstarostným děckem. 
Máte tedy vy, mladí, také nějaké starosti, nějaké trampoty? Myslí Pán Ježíš dnes také na vás? Nebo se
to jen tak zdá dospělým z jejich povýšeného pohledu, že si pořád žijete jako v bavlnce? 
A tu si možná někdo z vás vzpomene, dejme mu třeba jméno Jirka, jakou hrůzu si prožil, když se z
jara plížil domů s hlavou ustaranou a kabelou přetěžkou jako olovo: Byla tam písemka z matiky a na
ní čtyřka a ještě s mínusem. Jirka už viděl dopředu, co bude doma. Maminka se rozpláče, tatínek se
rozzlobí: „Ty lajdáku, po kom to seš? Ale já ti ukážu! Žádný fotbal, žádné lítání venku, žádné
hlouposti, doma budeš a nehneš se od učení...“ - Potom prý mladý člověk nemá žádné starosti. 
A někdo jiný, pojmenujme ji třeba Jarka, si vzpomene, jak si doma nedávno bezstarostně hrála a
najednou křáp - maminčina parádní váza. Hned po koberci tekla louže a v ní střepy jako kapři. A jak
se maminka najednou změnila zlostí k nepoznání, jak na ni křičela: „Co ty jsi za zlé děcko! Ty mne
snad usoužíš!“ - A Jarka stála zoufalá, vždyť ona tu vázu rozbít nechtěla! 
A ještě je tu třeba Toník. Také má co vzpomínat, jak letos začaly u nich doma prázdniny. Tolik se na
ně těšil - a hned první den se vše pokazilo. Ta protivná malá sestra musela běžet s velkým pláčem
mamince žalovat, že ji Toník zlobí - a maminka se hned rozčílila: „Proč ty nemůžeš být tak hodný
jako sestra? Jdi pryč, nechci tě ani vidět.“ A tak se to zas jednou ukázalo: maminka má ráda jen ji,
jeho ne. 
Potom prý mladí nemají žádné trápení. A kdoví, jestli tu mezi námi nesedí i někdo jako Alena. Ta je
pořád sama. Maminka a táta stále cosi dělají. Ani kamarádku žádnou nemá. A tolik po tom toužila,
aby měla kamarádku. A tak jednou sebrala mamince desetikorunu. Na žvýkačky, aby si získala ve
škole kamarádku. Ale pak ji přece jen vrátila a přiznala se mamince. A maminka se rozlítila: „Tak my
máme zloděje v domě, to jsme si s tatínkem od tebe nezasloužili! Nemám tě ráda.“ A Alena byla zas
sama a sama dál. Potom prý mladí nemají těžký života. I pro mladé tedy platí pozvání Pána Ježíše, pro
nás všechny platí: „Pojďte ke mně všichni, kdo máte starosti, mé břemeno netíží!“

Co to vlastně chce Pán Ježíš říct, -že jeho břemeno netíží? Povězme si, jak je to mezi lidmi, kde se
žije podle návodu Pána Ježíše. 
Kdyby Jirkovi rodiče jednali jako křesťané, když se dovleče domů celý ztrápený nad nepodařenou
písemkou, tak by maminka řekla: „Tobě je teď z toho nanic, viď? Ale víš, chlapče, ono se člověku
všechno v životě nepodaří. Žádný není jen samé úspěchy. Nevzdej se, já ti věřím, že to příště napíšeš
líp.“ A tatínek by si místo hubování sedl na písemku a probral s Jirkou, kde a v čem to popletl, čemu
nerozumí a Jirka by šel spát přece jen šťastný: Já mám tátu, který všemu rozumí a chci být také tak
ohromný chlap jako on. 
A maminka té Jarušky, co rozbila vázu, ta by se asi i jako křesťanka nad střepy zarmoutila, to ano. Ale
také by to Jarušce vysvětlila: „Víš, tuhle vázu mi dal tatínek po naší svatbě, proto jsem ji měla tak



ráda. Ale já vím, že tys ji nerozbila schválně. To se stane. Já jsem tuhle také rozbila talíř při mytí
nádobí. Večer spolu řekneme tatínkovi, aby mi dal k svátku jinou vázu. A ty už si dáš pozor, aby
zůstala celá, viď!“ 
A Toníkova křesťanská maminka - ta by už dávno poznala, že Toník žárlí na sestřičku, a proto ji
dráždí a popichuje. A také by věděla, že k hádkám je třeba dvou. Žalobnici by řekla, že žalovníčkovat
je ošklivé. Jirku by pozvala, aby jí v něčem pomohl, protože k téhle práci potřebuje silného chlapa, a
Jirka by zazářil, že o něj maminka stojí. 
Jak by se vedlo osamělé Aleně, to byste asi už uměli rozluštit sami. Maminka by napřed vyzvěděla,
nač ty peníze Alena vzala a co s nimi chtěla udělat. A pak by Aleně pomohla najít kamarádku,
pohovořila by si o tom i s učitelkou ve škole a pro Alenu by měla víc času než dosud. 
Tak co na to, mládeži a rodičové říkáte? Že to zní jako hezká pohádka? Žádná pohádka, takhle to mezi
námi křesťany být má, tak to Pán Ježíš chce. 
Napíšeme si proto dnes do své paměti:

Pán Ježíš chce, abychom si navzájem s láskou pomáhali.“ 
Protože pomáhat si je lepší, než stále jen napomínat, kázat a hubovat. 
A jak má vypadat mládež, která chce žít podle Pána Ježíše, teď o prázdninách, to si vy mladí už
promyslete a projednejte s Pánem Ježíšem sami. A taky s maminkou a tátou při nějaké pěkné černé
hodince: Jak si budem navzájem s láskou pomáhat. 
 

KRISTŮV POKOJ VE SVĚTĚ, V RODINÁCH

Když papež navštívil Austrálii a chystal se na sportovním stadiónu ke slavnostní bohoslužbě, došlo k
humorné demonstraci. Jakýsi australský lékař vyjel na stadión na oslu a vážně jej objížděl. Všichni
pochopili, co tím chtěl říci papeži: Když jsi zástupce Ježíšův, pak bys neměl cestovat v luxusní vládní
limuzíně. Neměl bys napodobovat mocné politiky tohoto světa, ale jednat v duchu chudé církve
chudého Ježíše. 
Na této výtce je asi kus pravdy. Je známa záliba některých církevních hodnostářů v honosném
vystupování a barokní nádhera některých kostelů málo mluví o chudém a prostém zakladateli
křesťanství. 
Křesťanům se vytýká i mnoho jiného. Např. že naše hlásání o lásce a míru nikam nevedlo, že naše
dějiny jsou plné válek, panovačnosti a despotismu. 
Mohli bychom se bránit, že křesťané jsou jen lidé a proto se na nich odráží lidská slabost a špatnost; -
ale přesto platí, že Ježíš blahoslaví jen lidi tiché, skromné, pokojné. Blahoslaví jen takové, kteří se
neopírají o diplomacii a teror, ale chtějí změnit svět k lepšímu nenásilnými cestami, mocí lásky. 
Je to u Ježíše a u těch, kteří jej berou vážně, slabost, nebo velikost a síla, tahle důvěra, že konflikty lze
řešit jinak než pěstmi, kulomety, bombami? 
Albert Einstein kdysi řekl, že udržení míru na světě je obtížnější výkon, než všechny fantastické
objevy vědy a techniky moderní doby. Fyzika že je lehčí povolání, než politika: Myslím, že měl
pravdu. 
Mír má původ v člověku. Těm, kdo naříkají na špatné časy, platí i dnes výrok svatého Augustina:
„Časy, to jsme my!“ 
A nyní jsme u toho, jaký smysl má ve světě křesťanství. Má učit lidi, že to nejdůležitější není
předstihnout druhého, ale prospět mu. Že to nejdůležitější v lidském životě je mít rád a šířit pokoj. 
„Vy jste světlo světa, vy jste sůl země!“ - tak zobrazoval Ježíš náš úkol ve světě: Svítit svým
příkladem, bránit hnilobě rozkladu, bránit proti smrti. 



Původ nepokojů je ve zvrácenosti lidské mysli. A nemysleme při tom hned na Džingischány a Hitlery.
V každém z nás se krčí malý Hitler a číhá na příležitost k páchání zla. 
Bláhovci si myslí, že vše je v pořádku, když budeme všichni stále a hezky hlasitě volat: „Jsme pro
mír, nechceme válku.“ Jenže to tak křičel stále i Hitler. Pravá práce pro mír ve světě spočívá v úsilí o
pokoj v sobě a kolem sebe. 
 V sobě: 
Denně se musíme hlídat od rána do večera, abychom si nelibovali v pomstychtivých myšlenkách, v
pěstování nepřátelského smýšlení o druhých. 
 Kolem sebe: 
Denně se musíme hlídat, abychom nereagovali zlostně, podrážděně, násilně nebo hrubě na pracovišti,
doma v rodině, na hřišti. Kolik násilnictví, kolik propagandy násilí, zní někdy na sportovních
stadiónech! 
Denně se musíme hlídat před vlastní nadřazeností, před neústupností, před pocitem, že všechno víme a
líp. Zde je zdroj válek a násilí. 
Pokojná mysl, s tou se nikdo nerodí, ta není vrozená vlastnost. 
Rodí se šelma - a ta se musí u každého novorozence začít krotit výchovou, polidšťovat. Jako se lidé v
určité době svého vývoje začali učit číst a psát, tak je nyní čas, aby lidé zařadili do svého učebního
programu výchovu k pokoji, aby se stali konečně opravdu lidmi. 
Říkám: opravdu lidmi. Neodběhl jsem od svého tématu? Vždyť máme mluvit o tom, jak se stát
křesťany! - Jenže ono se to kryje: Správný člověk je i správným křesťanem, i kdyby o tom třeba ani
nevěděl. Pravé lidství je totožné s pravým křesťanstvím. Boj je tu jeden: Proti zvířeti v člověku, proti
šelmě násilné a vraždymilovné. 
Jakže to viděl dávný prorok?: „Tvůj král k tobě přichází pokojný. Zničí válečné vozy, zlomí bitevní
luk, národům bude hlásat pokoj.“ Pokoj má vládnout od moře k moři až do končin země. Skrze nás,
naši generaci, mne - tebe, - chce přijít pokojný Ježíš a upokojit svět. 
Pojďme se přihlásit za vyznavače tohoto krále pokoje radostným kredem! 
 

VIDĚT V KAŽDÉM ČLOVĚKU JEŽÍŠE

„Neboj se, zkus to! - Když to dokázali jiní - i ty dokážeš přemoci svou zlobivost a netrpělivost tím, že
se snažíš vidět v každém člověku Ježíše. Jen to zkus také.“ Tak přesvědčovali věřící přátelé mladého
vojenského lékaře, který byl obávaný pro svou prudkou povahu. 
A tak lékař při ranní modlitbě prosil: „Pane, dej mi dnes tvého Ducha! Dej, ať vidím v pacientovi tebe
nemocného. Dej, ať dokážu s lidmi jednat, jak bys jednal ty, kdybys byl na mém místě.“ 
Lehké to nebylo. Přes všechna předsevzetí jednat s pacienty srdečně a laskavě, stále znovu mu hlas
přeskakoval do zlostného a křiklavého tónu, - stále znovu musel zatínat zuby při návalech
netrpělivosti nad nešikovností saniťáka. 
Ale ten div se stal: propasti mezi lékařem, personálem a pacienty ten den zmizely. Kde dřív zlostnost
provokovala zlomyslnost, tam laskavost začala probouzet ochotu, první krůček k lásce. 
Toto je drobná epizoda ze života jednoho člověka: Radikální rozhodnutí „začít jinak“ přineslo
radikální změnu. Človek, který byl příčinou rozdělení, zklidnil lidi. 
Svatí Cyril a Metoděj mohli při své misijní cestě na Moravu také přinést rozdělení. Přicházeli z
východu do sféry západu. Měli velkou převahu své vzdělanosti, měli zázemí mocné byzantské říše.
Ale oni se projevili jako nesmírně citliví tvůrci jednoty. Chtěli jednat, jak by jednal Pán Ježíš. Hájili
to, co považovali za správné - např. bohoslužbu v řeči lidu, ale k bohoslužebným obřadům používali i
liturgie římské. Z úcty k nástupci Petrovu a z ohledu na dřívější latinskou misii na Moravě,  používali



občas i latinskou liturgickou řeč. 
Metoděj za svého působení na Moravě několikrát podnikl namáhavou cestu do Říma. Nejprv se svým
bratrem Konstantinem, naposledy sám, aby udržel a zachoval jednotu s římským biskupem,
nástupcem Petrovým. 
V této snaze o svornost a jednotu je odkaz Cyrila a Metoděje i příkladem pro nás, dnešní křesťany.
Kolik nejednoty nahlodává náš život! Ani sami se sebou nejsme ujednocení. Stále nás táhne různými
směry napětí mezi tělem a duchem. 
Se svými nejbližšími, se svými domácími, nedovedeme žít v jednotě. Stále znovu nás rozdělují
propukající hněvy a mrzutosti. 
Se svými spolupracovníky nedovedem žít v jednotě. I naše farnost se co chvíli rozdělí protichůdnými
názory. Jsme nejednotní jako křesťané - jsme nejednotní jako občané. 
A při tom máme už jednotící těžiště po tisíciletí k disposici. Je to Ježíš, který říká: „Pojďte všichni ke
mně.“ 
Proč tedy nejít jednou už radikálně k Ježíši? Proč to nezačít jako ten vojenský lékař: Snažit se jednat,
jak by v mé situaci asi jednal Pán Ježíš. 
Snažit se vidět v bližním Krista. V hodném člověku Kristovu lásku, ve zlém a charakterově
pokřiveném člověku Krista bolavého, bičovaného. 
Chce to rozhodnutí radikálním a správným směrem. 
Mladí lidé se někdy pokoušejí radikálně protestovat proti dnešní násilnické a materialistické
společnosti: Chlapci i děvčata si holí hlavu dohola - jen vprostřed temene nechávají pás vlasů, šatí se
do křiklavých cárů a tak chodí po ulicích. Jenže nakonec propadají pocitu marnosti a končí často v
drogách. 
My, křesťané, víme jak na to správně jít. Máme vzor v Ježíši. Chce to žít, jako žil Ježíš, jednat,
mluvit, usmívat se - jako Ježíš. 
Chce to ale rozhodnost, vytrvalost, radikalitu. 
Kdekdo chce panovat, kdekdo chce poroučet, kdekdo se štve dopředu. Je tedy třeba, abychom my,
křesťané, začali jednat obráceně: 
- Nechtít druhé předstihovat, ale pomáhat jim. 
- Nechtít panovačně poroučet, ale vlídně sloužit. 
- Neučit lidi nenávidět, ale učit je unést, že druzí jsou jinačí. 
Je třeba, abychom začali kolem sebe šířit atmosféru Ježíšovy přítomnosti, který jediný může dát
lidský rod dohromady. 
To je veliká výzva křesťanství v duchu Metodějově, v duchu Kristově: Buduj svou kariéru, ale naopak
než lidští štvanci a vlčí ctižádostivci: Buduj svou kariéru ne směrem nahoru, ale směrem do hloubky.
Chtěj tu být ne „nad druhými“,  ale „pro druhé“. 
To je šance lidstva, aby se navzájem nezničilo. To je úkol křesťanství v dnešním světě..

Přímluvy

Dnes jsme slyšeli, že nás Pán zve k sobě všechny bez rozdílu, abychom u něho hledali občerstvení.
Prosme ho společně:

Ať se tvá církev stane pro svět konečně znamením jednoty.
Pomoz nám budovat mosty vzájemné důvěry a lásky.
Dej nám veselé srdce,  které se netřese a nebojí.
Ať umíme vnášet pokoj a veselí všude, kam přicházíme.
Národům, které jsou politickými zloduchy rozeštváni k válkám, vlej nechuť k násilí a ke krutosti.



Ať je v našich rodinách o prázdninách pěkně, veselo, útulně - opravdu doma.
Naši zemřelí ať spočinou v pokoji Božím navěky.

Dej nám, Bože, ať jsme ochotni pomáhat si navzájem nést svá břemena ve službě Ježíše Krista, našeho
Pána.

NEDĚLE l5. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Většina z vás, co tu jste, dnešní slovo Boží neuslyší! 
Většina z vás odejde domů bez užitku! 
Bratří, kdybych si dovolil tvrdit vám něco takového do očí já,  asi byste se urazili. Ale tak to dnes
tvrdí Pán Ježíš. 
Pojďme se tedy zpozornit, pojďme  prosit  o pomoc, abychom byli dobrými posluchači.

Uvedení do čtení 
1. Iz 55,10-11 
Prorok v prvním čtení říká, že slovo Boží působí tam, kde je přijato podobně jako úrodný déšť v zemi.
Bude to dnes tak u nás? 
2. Řím 8,18-23 
Papež Jan XXIII.  řekl: „Kdo věří, ten se netřese.“ Kdo věří ten není pesimista. Víra - to je radost,
která pochází od Boha. 
Nesmýšlí svatý Pavel podobně v listu Římanům? Poslouchejte, co tam píše. 
3. Mt 13,1-23 
„Boží slovo je mocné, ale nikomu se nevnucuje. Člověk je může odmítnout nebo přijmout.“ - Takhle
bych to asi řekl já. A teď poslouchejme, jak krásně uměl tuto pravdu povědět Pán Ježíš. 
 

O ČEM DNES BYLO KÁZÁNÍ

O tom, jak kazatelé špatně kážou, koluje mnoho anekdot a zábavných historek. Dnes nám vypravoval
Pán Ježíš historku o posluchačích kázání, jak špatně poslouchají. 
Když slovo Boží zůstává v lidech neplodné, říká Pán Ježíš, není to jen vinou semena, ani jen vinou
rozsévače, je to také zaviněno špatnou, nepřipravenou půdou srdce. 
Sílu Božího slova srovnal Pán Ježíš s ohněm, mečem, kvasem - a všechnu tu sílu Boží slovo má i dnes.
Proč v naší generaci přináší malý užitek, proč křesťanů na světě ubývá? 
Určitě ne proto, že by se málo rozsévalo: Každou neděli se káže v mnoha kostelích, ve vašich 
domech  je dost náboženských knih. Příležitostí dozvědět se o Kristu je dost. Proč je tedy Ježíš i
pokřtěným stále víc někým neznámým? 
Svatý Pavel říká v jednom listě: Každý ať nejprve zkouší sám sebe, než začne jíst Tělo Páně. Kdo by
je přijímal bez rozlišování od obyčejného chleba, jedl by vlastní odsouzení. Není zde klíč k vysvětlení,
proč je mezi námi tolik slabých, nemocných, duchovně mrtvých? 
O slovu Božím to totiž platí také. I je nelze přijímat bez přípravy, bez rozlišování. 
Vraťme se proto k evangeliu, kde nás Pán Ježíš názorně učí tomuto rozlišování. 
1. První skupina posluchačů slova Božího má srdce jako tvrdou, návyky vydlážděnou cestu. 



Tito lidé slyšeli už moc kázání, ale žádné je nezměnilo. Ani je nenapadne, že by se měli změnit, nic
takového ani nečekají a nechtějí. 
Kázání je doba, kdy se oddávají vlastnímu snění, myslí na svoje starosti, jak se vypořádat s tím a
oním. 
To by byl strašný koncert, kdyby tu v kostele jednou hlasitě zazněly vaše myšlenky, zatímco Bůh se
snaží k vám promluvit a pohnout vaším srdcem. Já jsem toho naštěstí ušetřen, ale Pán Ježíš ne; - ten
vaše myšlení slyší! 
A tak se běžně stává, že většina posluchačů při opouštění kostelních dveří už neví, o čem se kázalo, že
na slovo Boží docela zapomněli. 
Jak si tohle vysvětlit? Přijdeš z kina a pamatuješ si celý děj. Přečteš knihu a vykládáš ji známým.
Setkáš se s přítelem a pamatuješ si, co ti povídal. Jak to, že po slovu Božím, po evangeliu, kázání,
nezůstane v tvé paměti ani památka? 
2. Druhá skupina posluchačů jsou lidé, kteří si kázání zapamatují, třeba se jim i zalíbí. Nadchne je -
ale nezmění je! Chválí kazatele, že dobře káže, ale podle jeho rad se neřídí, zůstávají stejní, mělcí,
povrchní. 
3. Třetí skupinu tvoří lidé hlubší, ale zarostlí trním. Oni už mají svůj život tak vyplněn, mají tolik 
práce, zálib, zájmů, že nemohou potřebovat, aby jim to Pán Ježíš chtěl předělávat podle svého
evangelia. Tak se s ním hádají. Aby nemuseli evangelium poslouchat, hledají raději chyby na
kazatelích, kde se uřekl, kde něco zapomněl, kde se spletl. A vždycky vyjdou z téhle kontraverze jako
vítězové:  já vím své a nedám si do toho mluvit. 
4. Kde jsou tedy ti, u nichž slovo Boží padne na úrodnou půdu? Asi vás překvapí, když prohlásím: to
jsou ti z vás, kteří jste se poznali v některé z těch tří skupin. 
Kdo jste vždy zjistili: to já takový nejsem, já jsem lepší, s vámi je to beznadějné. Kdo neví, že je
nemocen, ten se nemůže vyléčit. Ale ti z vás, kdo dovedou své chyby rozeznat, uznat, zahanbit se za
ně a poprosit: „Pane, jsem špatný, takhle už to dál nejde - co mám dělat, jak se musím změnit?“ - ti
jsou na tom lépe. To jsou ti, kteří Boží slovo přijímají a ono v nich přináší stonásobný užitek. 
Máme tedy dnes dost co přemýšlet každý sám o sobě: Jak je to s půdou mého srdce? 
- Je tvrdá, udupaná neochotou důkladně se na cokoli soustředit? 
- Je mělká naší nerozhodností, takže brzo uschne, co si dobrého umíníme? 
- Je zaplevelena zlozvyky a špatnými návyky, které udusí všechny pokusy o dobro? 
- Nebo je hluboká poznáním a uznáním vlastních chyb, pevnou vůlí a rozhodností vytrvat v tom, co si
jednou umíníš, zkropená potem sebezáporu, trénováním sebevlády? 
Jak je to s půdou tvého srdce? 
Dobře uvaž zde před Božím zrakem, jak chceš být lepším hospodářem na zahradě své duše. A tvá
předsevzetí, která tu dnes v duchu položíš na obětní misku se svým darem, ať jsou rozhodnutí zcela
rozhodná a jasná. 
Blahoslavení, kteří slovo Boží slyší a podle něj jednají. 
 

CO JE DIVNÉ NA SLOVU BOŽÍM

Četba bible není vždy snadná 
Někdy je to řeč tajemná; na mnoho způsobů si ji můžeš vykládat a ještě máš pocit, žes to
nejdůležitější nepostihl. 
Zato dnešní evvangelium vypadá srozumitelně. Rozsévač, semeno, půda úrodná a neúrodná. Nic
nejasného, dnes si můžeš, kazateli, ušetřit práci. 
A přece bych vás rád upozornil, že i dnešní evangelium má tajemné a překvapivé hloubky. 



To první, co tu překvapuje, je, že

 i Boží hlas může být neúspěšný. 
Za léta kněžství vím leccos o neúspěšnosti mého lidského hlasu jako učitele křesťanského života.
Vím, jak si moji posluchači a návštěvníci z toho, co uslyší, umějí vybírat právě jen to, co se jim hodí,
co odpovídá jejich názoru, potřebě. 
Dnes Pán Ježíš říká, že ani Božímu hlasu se nevede líp. Lidé poslouchají evangelium, čtou si doma
bibli, ale uslyší jen to, co slyšet chtějí. Upraví si smysl slova Božího podle svého, místo, aby upravili
svůj život podle smyslu Božího slova. 
Klamou tím sebe sami - a to je nejhorší způsob podvádění. A přece to dělají. Proč?

 Jedni neodložili dětské náboženské představy 
Někteří lidé si vytvořili velmi silné náboženské představy hned v dětství a v dospělosti se jich neumí
zbavit. 
Když uslyší něco, co jim jejich dětské představy nabourává, začnou propadat panice, že se jim bere
víra. Své dětské botičky odložili, ale s dětskou a dětinskou vírou chtějí projít celým životem. Za
křesťanskou víru považují pár vyprávěnek, které se ani nepokusili dospěle pochopit.

 Pak jsou tu ti, co považují slovo Boží za romantické blouznění. 
Považují totiž sami sebe za moc dospělé, za moc střízlivé, za realisty - a slovo Boží se jim zdá být
nereálné, nevhodné do drsného každodenního života. 
Kdosi ten pocit vyjádřil typickým výrokem: 
„Evangelium Ježíšovo? Krásné, proč ne, ale je to hudba z jiného světa, podle které se v dnešním světě
nedá tancovat.“ 
Je to divné, ale je to tak. I Boží slovo padá většinou na neúrodnou půdu. 
A to je druhá věc, která udivuje, když se nad ní zamýšlíme: Že přes všechen ten úhor lidských srdcí

Boží políčko světa se stále zelená. 
Stále vyrůstají noví křesťané. A jestli občas cestujete, dáte mi asi za pravdu: Kam člověk přijde, všude
narazí na věřící lidi, přestože svou víru nijak neinzerují, neroztrubují. Ale ona z nich voní. 
Je tomu už přes třicet let, co jsem, pár měsíců po únoru 1948, přijímal s 15 dalšími kněžské svěcení. Z
mnoha stran jsme tenkrát slyšeli, že do třiceti let už u nás nebudou lidé, kteří by potřebovali kněze,
kteří by věřili v Boha. Že my jsme poslední generace kněží a věřících. Těch třicet let už dávno
uplynulo a my pracujeme dosud v duchovní správě. A žádný z nás si nestěžuje na nedostatek práce, že
by nás nikdo už nepotřeboval. 
Boží políčko se zelená stále, ať je půda jak chce kamenitá. A stále to platí, jak řekl Pán Ježíš před
2.000 lety: Moc zrnek slova Božího jde nadarmo. Ne každý dnes uvěří v Boha, ale kdo uvěří, ten věří
doopravdy. 
Nikdo na světě nemůže zabránit, aby se slovo Boží stále znovu ujímalo v lidských srdcích, aby Boží
políčko přinášelo stále novou úrodu.

Evangelium pro dnešní rodiče 
Nepřeslechněte dnešní evangelium ani vy, rodiče, kteří máte často pocit, že vás děti neposlouchají, že
je nadarmo, co jim říkáte. 
Pán Ježíš i vás vyzývá, abyste trpělivě zasévali. A když se seje, nelze čekat současně sklizeň. Jiný
zasévá, jiný sklízí. Zasévejte trpělivě, to je vše. Teď asi většina vašich slov padne na skálu, ale některé
se zazelená a přinese úrodu; třebas po létech. Jen zasévejte.



Evangelium pro všechny 
A všichni si dnes zapamatujme: Žeň přijde později, nakonec  Celý náš život je zasévání, kypření půdy.
Nám je stále ještě dána ta nádherná možnost, podílet se na této tiché, rozsévačské práci. Možnost
osévat Boží políčko. A tak: Kdo má uši k slyšení, slyš. 
 

VYPLATÍ SE ROZSÉVAT  ?

Co byste řekli o zemědělcích, kteří by vám doznali, že 3/4 jejich setby přijdou nazmar? 
Takovou práci by asi nikdo nechtěl dělat, lidé by od ní utíkali. A přece Pán Ježíš vyhlásil takovýhle
poměr úspěchu - sotva jednu čtvrtinu vynaloženého úsilí - za normu pro hlásání Božího království. 
Vedlo se tak samému Pánu Ježíši. 
Jeho vlastní rodina, jeho krajané a rodáci mu nevěřili. Jeho vlastní národ ho odmítl. Jeho žáci, které si
sám vybral, ho v rozhodné chvíli opustili. 
Vedlo se tak apoštolům. 
Typický je osud svatého Pavla, jak vypravují Skutky. 
Od neúspěchu k neúspěchu šel. Od města k městu bit, kamenován, vězněn. Ještě byl rád, když ho jen
vyhnali; - když se mu jen posmívali jako v Athénách. 
Církvi se tak vede dodnes. 
Neděli co neděli se v každém městě, v každé dědině káže slovo Boží, rozsévá se plnými hrstmi. Ale
víc lidí sedí doma před televizní obrazovkou, než v kostele před kazatelnou. Víc lidí poslouchá
pohádku v televizi, než evangelium v kostele. Podobenství o zrnu slova Božího, které přijde nazmar,
je pravdivé i dnes, i zde mezi námi: 3/4 přijdou nazmar. 
Ale podobenství tu nekončí. Podobenství zná ještě čtvrtou možnost: Některé zrno padne na půdu
úrodnou. To pak přinese stonásobný užitek a setba se vyplatí přes všechny ztráty. 
Pána Ježíše sice zabili, ale jeho učení zná dnes celý svět. 
Pavla sice popravili, ale jeho dopisy si dodnes čtou miliony lidí. Mají víc čtenářů, než kniha
kteréhokoliv autora světa. Jeho kázání jsou ukazateli života mnohým. 
A tak je to stále: 
Přemnoho dnešních lidí dává přednost pohádkám před evangeliem Ježíše Krista, ale přesto jsou
kostely plné a každý kazatel má své posluchače. 
Poslechněte si k tomu nedávnou osobní zkušenost jednoho kněze. Když byl přeložen do venkovské
farnosti v horách, řekl mu na návsi jeden „takykřesťan“: „Nemyslete si, že zde někoho přetáhnete do
kostela. Tady se chodilo do kostela za dřívějších časů, když lidé neměli peníze. Teď peníze máme a
můžeme jít do hospody. Tady vám do kostela nepřijde nikdo.“ 
Kněz nikoho do kostela nepřetahoval, ani nenutil. A nějaký čas to vypadalo, že ten chlapík měl
pravdu. Své ovečky potkával jen na ulici, v kostele ne. A přece měl komu kázat. 
Začalo to tím, že ho zastavila bělovlasá stařenka a řekla mu: „Pane faráři, nám je líto, že jste tak sám.
A tak jsme se tři dohodly, že každá jeden den půjdeme do kostela. Za čásek chodily všechny tři spolu,
přidal se i leckdo další, a když po několika letech byl kněz přeložen zas na další štaci, byl kostel plný
a kněz jim mohl říci: 
„Odcházím s pocitem, že jsem tu mezi vámi těch osm let nebyl nadarmo. Byla zrna, která našla
úrodnou půdu. Mohu s vděčnou radostí říci: Mně se to rozsévání mezi vámi vyplatilo.“ 
Ale je tu ještě jedna otázka: Vyplatí se i vám, že chodíte do kostela? Máte i vy z toho něco? Přineslo
vám to nějaký užitek? Stali se z vás lepší lidé? Žije se vám lépe? 
Jeden věřící mi říkal: „Vy kněží děláte zbytečnou práci s kázáním o napravení člověka. Darebák
zůstane darebákem, ze své kůže nikdo nevyskočí, svou náturu nikdo nezmění. Dědičnost, hormony,



ranné dětství, to člověka zformovalo a z toho nevyjde. 
Je to pravda? Všichni víme, že je možno zušlechtit obilí, květiny. Co jde u trávy, že by u člověka
nešlo? 
Víme, že lze zušlechtit jabloň, psa, koně - že by člověk byl méně zdokonalitelný, než strom a zvíře? 
Hovořili jsme o účinnosti naší kněžské práce nedávno, když jsme se sešli na ročníkové schůzce. A
jeden spolubratr nám vypravoval, co četl v odborném časopise: 
Obrátili se na grafology (to jsou lidé, kteří podle rukopisu dovedou určit povahu pisatele), aby
pomohli poodhalit roušku dějin a pověděli, co za lidi byli světci. Legendy, životopisy, ty mluví
zpravidla o jejich činech, co dělali, ale málo povídají o tom, jací to byli lidé, jakou měli povahu. 
Výsledek byl překvapující. 
Svatá Kateřina Sienská byla žena velmi smyslná. Její povahové sklony časopis charakterizoval jako:
pouliční holka! 
Svatý František měl povahu rváče, násilníka. 
Tento časopis prý tenkrát uzavřel článek pohoršeným zvoláním: „A lidi takové povahy ctí katolická
církev jako svaté!“ 
Bylo proč se vzrušovat, jenže to zvolání mělo znít jinak: Hleďte, z lidí takové povahy, z takové
vrozené nátury dokáže církev udělat světce! 
To je tedy odpověď na otázku, jestli se vyplatí být dobrým posluchačem zde v kostele: Náturu,
povahu, tu ti nikdo nezmění, nedá ti beránčí místo vlčí. Se svou náturou se každý musíme plahočit až
do smrti. Ale můžeš se v kostele naučit, jak svou povahu ovládnout, opanovat, jak se stát pánem sebe
sama - místo otrokem svých nálad. 
I žena špatné povahy se může stát ženou věrnou a milou. I muž vztekloun a násilník se tu může naučit
být kliďasem a humoristou. Nic nám nebrání jít ve stopách Kateřin a Františků. 
A tak pojďme společně prosit, abychom zrno slova Božího nenechávali ve své duši uschnout na skále,
ale přijímali je každou neděli ochotně a pozorně, aby z něj mohlo vyklíčit naše zušlechtěné lidství.

Přímluvy

Pán Ježíš rozsévá sémě svého evangelia pokoje do lidských srdcí stále. Obraťme se k němu s prosbou:

Mnoho lidí potřebuje uslyšet dobré slovo právě od nás. Pomoz, abychom je uměli říci v pravou
chvíli a vhodným způsobem.
Mnoho úmluv se stále uzavírá, mnoho slibů se slibuje. Pomoz, aby naše slovo bylo pevné a
spolehlivé.
Mnoho zlých slov a nadávek padá mezi lidi. Pomoz, abychom nalézali slova odpuštění a
usmíření.
Dej nám rozvahu, aby naše úsudky byly léčivé, naše odpovědi vlídné a laskavé.

Pane Ježíši, chceme upřímně usilovat, aby naše srdce bylo polem úrodným, na kterém tvé slovo může
přinést bohatou úrodu, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE 16. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Proč Bůh, když je dobrý, ve světě trpí zlo? 
Dnešní liturgie obrací naši pozornost k této prastaré otázce lidstva. Proč Bůh nevymýtí na světě zlo,
proč nezatočí se zlými lidmi? My se ovšem při takovém uvažování vždy automaticky počítáme mezi
ty dobré. Ale jsme před zrakem Božím opravdu tak dobří? 
Zpytujme se, litujme, prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Mdr 12,13.16-19 
Jen slaboch si musí stále znovu dokazovat, že má moc. Bůh si může dovolit mírnost. Tohle už tušil
svatopisec v knize Moudrosti. 
2. Řím 8,26-27 
Kdo trpíte tím, že jste stále kritizováni, posuzováni povrchními lidskými soudy, poslouchejte, co říká
svatý Pavel: Bůh zná tvé srdce, ví přesně, jak co myslíš - a to stačí. 
3. Mt 13,24-43 
Řeč podobenství dnešního evangelia je jasná a srozumitelná, a přesto není snadné celou jeho hloubku
dohlédnout a pochopit. 
 

ZLO SE PO ZLÉM NEVYLÉČÍ

Trestající zbožnost 
Představa, jaký má být a co má dělat spravedlivý Bůh, ta je u lidí ve všech dobách stále stejná. Jan
Křtitel to vyjádřil za všechny, jak si představuje příchod Mesiáše - zásah Boží do lidského světa:
Tvrdě ztrestá všechny hříšníky! Zlé vymete jako plevy do ohně, a ty hodné shromáždí jako pšenici do
své stodoly. 
Když objevili kumránský klášter u Mrtvého moře, kde žili zbožní izraelité ještě v době Kristově,
zjistili z jejich řádových stanov stejný postoj: nemilosrdně a důsledně vylučovali ne dosti horlivé ze
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svého společenství. 
Takovou starozákonní podobu má zbožná horlivost mnohých podnes: proč Bůh nezasáhne proti
hříšníkům, proč papež nevyloučí z církve špatné kněze, špatné věřící. Prověrky, vylučování, to je u
mnohých nejlepší vyřešení problémů s vadnými lidmi.

Zlo se po zlém nevyléčí 
Ježíš však je jiného mínění o tomto pronásledování čarodějnic. „Nechte růst oboje až do žně.“ - Zlem
zlo nevyléčíte, jen zmnožíte. Násilím, po zlém, nedosáhneš žádné dobro! 
Pokusme si představit, oč pokojnější by byl náš dnešní svět, kdyby se lidé řídili touto velkorysostí
Ježíšovou. Oč křesťanštější by byly dějiny církve, kdyby se byla řídila příkazem svého Mistra! Nebylo
by upalování kacířů a čarodějnic, nebyly by náboženské války, nebyly by rozkoly v církvi, kdyby
aspoň křesťané pochopili, že kamenováním odpůrců se zlo neodstraní.

Pán Ježíš tak jednal 
Tohle podobenství o koukolu a pšenici zdaleka není nějakou okrajovou vyprávěnkou. Kristus to nejen
učil, ale i dělal: 
Když chtěli kamenovat hříšnou ženu, Ježíš odmítl. Neomlouvá hříšnici, ale chce jí dát novou šanci:
Jdi a už nehřeš. 
Když je Samaritáni vyhnali ze vsi, kde chtěli přenocovat, apoštolové se s nimi chtějí vypořádat
zkrátka: Ať na ně sestoupí oheň z nebe a zahubí je: Ale Ježíš jim na to říká káravě: „Nevíte, čího
ducha jste. Syn člověka nepřišel, aby hubil, ale aby zachraňoval.“ 
Slepá horlivost o sebelepší dobro je zlá horlivost: Pryč s těmi, kteří mají jiné názory, jiné záliby.
Církev vpravdě Kristova, opravdový křesťan se nesmí na těchto honičkách podílet.

Trpělivost je podoba lásky 
Toto křesťanské čekání není ze slabosti, je to šance k novému začátku, šance k napravení, k dozrání
člověka. 
 Tvá trpělivost, to je podoba tvé lásky! 
Možná vám napadlo ještě jedno hledisko k otázce, zda se do protivníka pustit s vyhrnutými rukávy,
nebo mu dát šanci k dorozumění. 
Ono se tu totiž pořád mluví jen o koukolu nebo pšenici; o lidech dobrých nebo zlých. Jakoby na světě
byly jen dva druhy lidí, jako figurky na šachovnici: bílí a černí, dobří a zlí - nic mezi tím. 
Ale kdo z nás všech si troufá prohlásit, že je jen dobrý? V každém z nás je dobré jádro, ale taky
pořádný kus plevele. 
Kdo si tohle uvědomí, ten už není rváčem, je snášenlivý. Vítá, že je ještě čas do žní, že každý má
dostat příležitost k napravení. Že pro jiné i pro nás je každý den, každé ráno takovou novou šancí začít
život znovu a lépe. 
Proč asi je Bůh s lidmi tak trpělivý? Víme proč. On nám to sám pověděl: Protože má člověka rád. 
A tohle je tak důležité, že si to zapíšeme do paměti velmi důkladně: 
KDO MÁ RÁD - UMÍ BÝT TRPĚLIVÝ 
TRPĚLIVOST JE PODOBA LÁSKY. 
 

NESUĎME

Náš sklon soudit 
Všichni máme sklon radikálně rozdělovat lidi kolem sebe na dvě skupiny: na dobré a zlé. Nejraději
bychom na ně nalepovali označení. 



V dnešním evangeliu Pán Ježíš říká, že to tak není správné. Nám soudit nepřísluší, to je věc Boží. A
čas našeho života, to není ani čas soudu Božího, to je čas Boží trpělivosti. 
Je úkolem nás, křesťanů, že máme tu Boží trpělivost ve světě kolem sebe vlastní trpělivostí
zpřítomňovat. 
Jenže je tu nebezpečí sektářství. Nebezpečí „čisté“ církve. 
Pán Ježíš přišel a kázal všem lidem, celému národu. Ale hned začalo třídění: z celého národa se
vyčlenili ti, co v něj uvěřili. Z těch, co uvěřili, se oddělila skupina učedníků. Z učedníků se oddělila
skupina apoštolů. A už tu bylo nebezpečí elitářství, nebezpečí malé sekty těch lepších, dokonalých:
my učedníci jsme lepší, než prostí věřící, my apoštolové jsme lepší než učedníci. 
Pocit lepších křesťanů se projevuje v nedůtklivosti vůči těm špatnějším: „Pán Ježíš by měl udělat
pořádek v řadách svých vyznavačů! Měl by vyloučit ty málo zbožné, měl by zahnat hříšníky, měl by
ztrestat málo horlivé. Kdy už konečně udělá pořádek ve svých řadách?“ 
Tohle pokušení jde s celou církví po všechna staletí, pokouší nás dodnes. 
Kolik různých roztržek církve vzniklo z pocitu, že jedni jsou zbožnější, než druzí a že se s těmi méně
zbožnými nebudou zahazovat v jedné církvi. Kolik sekt, kolik náboženských válek a nepokojů
vyvolali tihle „lepší“. 
A i dnes kolem sebe občas slyšíme syčet: Proč támhleten chodí mezi nás do kostela, když je jen
občansky oddaný! Proč támhleta jde ke svatému přijímání, když je rozvedená! Vyhnat by se měli z
kostela ti špatní, hříšní, - ti, co mě dost zdvořile nezdraví! 
A protože tihle spravedliví hříšníky z kostela vyhnat nemohou, nemohou je vyloučit z církve,
odcházejí nakonec sami. Kolikrát jsem už slyšel od různých lidí: Já nejdu do kostela proto, že nemohu
vidět jak tam sedí ten a ten darebák. A tak ti „spravedliví“ opouštějí společenství křesťanů, protože se
nechtějí zahazovat s námi špatnými, opouštějí své rodiny a rozvádějí se, protože jejich manželky
nejsou pro ně dost dobré. Nikdo pro ně není dost dobrý.

Boží trpělivost 
Bůh takto nejedná. Naštěstí pro nás hříšníky i naštěstí pro ty „spravedlivé“, co nad námi ohrnují nos a
chtěli by nás nejraději zlikvidovat. 
Bůh před nikým nezavírá dveře. Naopak: Bůh otvírá i ty dveře, co my někomu zavřeme před nosem.
Bůh nechává klidně růst koukol mezi pšenicí. Nebojí se, že koukol pšenici zadusí. 
Síla této Boží trpělivosti je v lásce. A v Božím vědění, že nikdo nemá spachtovanou celou pravdu,
celou dokonalost. Že není mezi lidmi jen čistý koukol a jen čistá pšenice. Že v každém z nás je trochu
plevele, trochu pšenice. Nikdy nezapomenu na zážitek z mých kněžských začátků: Stěžovala si mi
mladá žena na muže kvartálníka: čas od času se opije a vyvádí až hrůza. - „To jsem teda nevěděl, že
váš manžel je takový darebák“ - povídám na to. To jsem si dal: „Pane kaplane, to se mejlíte! On je
jináč dobrák!“

Náš úkol 
Od té venkovské ženy bychom se měli všichni učit. Ona, aniž to věděla, moc hezky ztělesňovala Boží
trpělivost s člověkovým kvartálnictvím. 
My všichni, i lidé kolem nás, jsme nějak dobráci a nějak kvartálníci. Není správná lhostejnost vůči
chybám, ale také ne odsuzování. Máme podat ruku, pomoci. A nejvíc trpělivostí.

Naše společenství 
A tak je dobře, že se tu kolem stolu Páně nescházejí jen samí dokonalí a spravedliví, že je tu místo pro
všechny. Všichni jsme pozváni ke stolu Páně, abychom se tu učili snášenlivé lásce. A když můžeme
být v lásce pohromadě u stolu Páně v kostele, proč ne i doma u stolu rodinného. 



Nezapomeňme: dnes jsme se učili, jak máme Boží trpělivost zpřítomňovat a zviditelňovat ve světě
svou vlastní trpělivostí. 
Pojďme společně prosit o sílu k tomuto poslání. 
 

NEJVĚTŠÍ EVANGELIZAČNÍ ČIN

„Nezdá se vám, že dnes a minulou neděli mluvil Pán Ježíš tak trochu jako rádce zahrádkářů? Minule o
dobré a špatné půdě, dnes o pleveli v obilí.“ 
I ten uštěpačný ministrantík, který takto mluvil, jistě dobře rozuměl a při kázání uvažoval, jakou je on
sám dobrou nebo špatnou půdou, - jak se v něm daří růst semeni Božího slova. 
I my se dnes po vyslechnutí evangelia v duchu ptejme, kolik je v nás dobrého zrna, kolik plevele. 
Málo je takových lidí, co byli jen dobrou pšenicí. 
Málo je takových lidí, co by byli jen plevelem. 
Všichni jsme trochu zaplevelení, někdo víc, někdo míň. Jsme směska dobrého a zlého: 
 - Jsme věřící lidé, - ale občas máme pochybnosti. 
 - Jsme lidé slušní, - ale občas se rozzlobíme. 
 - Jsme lidé laskaví, - ale občas s námi zamává závist. 
 - Jsme lidé soucitní, - ale jak dovedeme být někdy bezohlední! 
Je to naše práce na celý život, toto stále pletí plevele v sobě. Stále v nás klíčí pokušení ke zlému. Ještě
na smrtelné posteli nás může opanovat netrpělivost či zlost. 
Pokoj od tohoto plevele, od zlého pokušení, to budeme mít až v nebi. Dokud žijeme, stále platí, co si
vštěpujeme jako děti při přípravě na první svaté přijímání: MUSÍME SI NA SEBE DÁVAT POZOR! 
Tohle dávání si pozor, tohle stálé pletí plevele, to není úsilí beznadějné. Stále potkáváme lidi hodné,
laskavé, vlídné, klidné, trpělivé. 
Tito hodní lidé, to jsou jediní hlasatelé evangelia lásky mezi lidmi. Doslova platí, že jediným
evangeliem, které je většina dnešních lidí ochotna číst, je tvář nás, křesťanů. 
Biskup Wanke z Erfurtu vypravoval, jak si v jeho diecézi zřídili noviciát Malé sestry Karla de
Fucoulta. Usadily se v chalupě v malé duryňské vesnici, v kraji bohatých řepařských sedláků, kteří na
Pánaboha neměli nikdy čas - něco jako naše Polabí. Kostel zel celý rok prázdnotou. Jak tam ty
sestřičky pracovaly? 
Ve vsi neměli listonoše. Taková práce, za každého počasí běhat venku, pár korun za to - kdopak by to
dělal. Za týden už jedna ze sestřiček roznášela poštu a přidávala přátelské úsměvy. 
V domově důchodců neměli uklízečku na oddělení ležáků - oni ti lidé často neudrží moč a  někdy i
podělají všechno kolem sebe - kdopak by to uklízel! Druhá sestřička se tam začala ohánět hadrem a
smetákem a šveholit s bábinkami jak vlaštovička. I třetí a čtvrtá sestra nezačaly dělat růžencové
pobožnosti v kostele, ale chodily po chalupách, kde byla nemocná maminka, opatrovaly jí děti, krmily
králíky a uvařily všem jídlo. 
Tyhle misionářky nekázaly zbožnými slovy. Neoháněly se slovem Bůh v každé větě. Nemávaly citáty
z bible. Ony kázaly svou křesťanskou vlídností, radostí, ochotou posloužit. 
Ve středověku malovali výjevy z bible na stěny chrámů, aby je tak mohli číst i ti, co číst v bibli
neuměli. Dnes většina lidí zase nečte bibli, ale dovedou číst evangelium lásky na tvářích těch
sestřiček, na tváři hodného člověka. Dnes je třeba evangelium lásky mezi lidmi žít.“ zakončil své
vyprávění biskup Wanke. „Laskavost a dobrota srdce je největší „evangelizační čin“ - řekl. 
Je to výzva pro nás všechny, pro nás křesťany. Nemalomyslňme proto, že je v nás a kolem nás vedle
pšenice stále i plevel. Snažme se po celý život s tím koukolem, se zlým pokušením, se špatnými
sklony v sobě, denně znovu zápasit. Neztrácejme při tom humor ani kuráž. Vždyť tohle zápasení je jen



na chvíli, jen do smrti. V nebi to už nebude, tam už budeme mít pokoj - i od zlých pokušení v sobě i
od zlých lidí kolem sebe. 
A teď, zde, dnes, nyní? Jak útěšné je pomyšlení, že náš hospodář, náš Pán nás má rád, přesto, že jsme
zaplevelení. 
Dnešní podobenství o koukolu a pšenici je pro nás velkým povzbuzením. Jen se denně pokoušejme jít
dnem jako ty malé sestry Ježíšovy: 
S radostí, že se denně můžeme o dobrý život snažit a pokoušet. 
Co jste tu slyšeli, snažte se nejen sami žít, ale povídejte to dál, lidem kolem sebe. 
Svou vlídností. Svou dobrotou. 
 

MODLÍME SE RÁDI  ?

Apoštolové prosí Pána Ježíše, aby jim vysvětlil podobenství. 
Apoštolové měli na pomoc Pána Ježíše, nám pomáhá Duch svatý. Kéž je při nás i v této chvíli, kdy se
chceme učit, jak se vhodně modlit. 
Ptám se vás tedy: Modlíte se rádi? - Kdyby tu byl nějaký mentální reproduktor, který by zesiloval vaše
myšlenky, asi bychom slyšeli všelijaké ošívání: „Já vím, že se modlit mám, vím, že se to patří. Ale
nijak zvlášť se mi modlení nedaří. Když se začnu modlit Otčenáš, jsem přitom roztržitý. Když začnu
svým slovy, za chvilku nevím, co říkat dál.“ 
S takovými potížemi při modlitbě nejste sami. Modlitba je umění. Patří ke schopnostem, které si
člověk musí v mládí získat, naučit, stejně jako umění chodit a mluvit. 
Poprvé jsme se setkali s modlitbou v podobě rýmovaných dětských veršíků: „Ó, náš milý Bože,
povstali jsme z lože.“ Tenkrát se nám to ještě modlilo dobře. Ale později, když jsme slyšeli, že naše
modlitba má být osobní rozhovor s Bohem, začalo to být těžší.

Rozhovor - k tomu přece musí být dva: Mluvím s kamarádem a kamarád mi odpovídá, slyším tu
odpověď. Při modlitbě to tak jednoduché není. Začneme proto skromnější představou, že modlitba je
mluvení k Bohu. 
Při modlitbě jsme v podobné situaci jako hlasatel v rozhlase. Ten sedí ve své kabině, mluví k lidem,
ale je tam sám. Nikdo z posluchačů ho nevidí, nikdo mu neodpovídá. Ale přece ví: oni mě slyší. A
časem se dozví i odpověď, ohlas posluchačů. 
S naší modlitbou je potíž obdobná: Bůh, ke kterému mluvíme, neodpovídá hned. Neodpovídá lidským
hlasem, lidským způsobem. Na začátku modlitby si proto musíme připomenout: Bůh nás slyší, vidí a
odpoví! 
Jsou pomůcky k soustředění a k živému uvědomění: „Pozor, teď se zapínám na Boží vlnu, teď
navazuji spojení s Bohem, teď ho oslovuji.“ Takovou pomůckou má být znamení kříže na začátku
modlitby, nebo pohled na kříž ve světnici. 
Je to důležité, soustředit se, je to nutné ke kontaktu s Bohem. Jako když telefonuješ: Aparát zazvoní,
tys právě s někým hovořil, něco jsi dělal, na něco jsi myslel. A teď zvedneš sluchátko a musíš vše
kolem sebe pustit z hlavy a být jen tím uchem. Myslit jen na to, o čem je řeč v telefonu, soustředit se
na toho, s kým mluvíš, přesto, že ho nevidíš. V modlitbě se také musíme naučit soustředit se na
partnera, kterého nevidíme. 
Ale pozor - ani s tím partnerem to není při modlitbě jednoduché. Když se tě zeptám, s kým při
modlitbě mluvíš, odpovíš bez rozpaků: „S Bohem.“ Ale tato odpověď říká tak málo, jako kdyby ses
nějaké paní zeptal, za koho je provdána a ona by ti odpověděla: „Za muže.“ Zůstalo by ti nejasné, kdo
je ten muž, co je zač. 



Stejně tak při modlitbě nestačí připomenout si na začátku: Mluvím s Bohem. Je třeba vidět ho živě ve
vztahu k sobě. Bůh je můj Stvořitel - dal mi život. Bůh je můj Pán, mám ho poslouchat. Bůh se ve
svém Synu stal člověkem, mým bratrem. Ježíš je tedy můj „sourozenec“, můj starší, velký bratr.
Mohu se na něj ve všem spolehnout. 
Když nějak takhle na začátku modlitby zauvažuješ, pak už Bůh, ke kterému mluvíš, není vzdálený,
abstraktní pojem, ale živý Pán, tvůj dobrý Otec, tvůj blízký a milý Bratr Ježíš. 
Nikdy si nepřipusť myšlenku, že modlitba je nějak naše povinnost vůči Bohu. Bůh naše modlitby
nepotřebuje, ale náš život potřebuje modlitbu. V modlitbě se pokoušíme poznat Boží vůli a podle ní
uspořádat svůj život. Budeš-li se dobře modlit, sám po čase poznáš, jak modlitba mění tvůj charakter k
lepšímu, jak se tvůj život zaměřuje správným směrem a k správnému cíli, jak nám Duch svatý
přichází na pomoc v naší slabosti. 
Nejdůležitější pro tvorbu dobré povahy a pro správnou životní orientaci je tvá modlitba ranní a
večerní. 
Začíná hned při probuzení radostnou myšlenkou: „Můj Pane, žiji, - děkuji ti za to! Dáváš mi nádherný
dar - tento den - děkuji, rád beru.“ 
Pak vstáváš a pokračuješ při oblékání. Vstupuješ radostně do Božích služeb: „Co dnes budu dělat? Na
co se těším? Co bude asi obtížné?“ Prosím o pozorný pohled, o vedení jeho Ducha, abych tento den
dobře zvládl, nikomu neublížil, naplnil jej dobrem, prožil ho jako křesťan. Vyjde-li také chvilka na
Otčenáš, mešní Gloria - Sláva, pozdrav Matce Boží, svému patronu, světci dne, - pak tím líp. Ale
vlastní jádro ranní modlitby je v tom směrování mysli podle kompasu lásky: směr dobro! 
Také při večerní modlitbě nemá stát před Bohem jen tvé mluvení, ale ty sám, osobně. Spoj to třebas se
svlékáním. Ale večer by se už klidná chvilka mohla najít, to už nemáš tak pilno jako zrána. 
Výchozí myšlenkou večerní modlitby je: „Pane můj, končím tento den, odkládám ho jako tyto šaty.
Jak jsem se ti dnes líbil? Chci se teď vidět, jak ty mě vidíš. Jak jsem si to ráno plánoval - a jak to přes
den dopadlo?“ Za to, co jsi nezvládl, co bylo špatné, popros za odpuštění. Pověz si, zda a jak je to
třeba napravit a jak to uděláš příště v podobné situaci. A dál už na to nemysli. Zmetky patří do šrotu,
ne do života. Tvá mysl ať je volná pro vymýšlení hezkých plánů na zítřek. 
Pro astronauty, kteří krouží daleko ve vesmíru, je životně důležité, aby neztratili spojení s inženýry,
kteří vytvořili jejich raketu, s domovským kosmodromem. Odtud jsou dálkově řízeni, ani o tom třeba
nevědí. Odtud je střežena a korigována jejich cesta. Kdyby ztratili spojení se zemí, byli by v dálkách
bezmocní. 
Pro každého z nás je stejně životně důležité neztratit spojení se svým Stvořitelem, s věčným
domovem. 
Mohli bychom ještě mluvit o způsobu modlitby, kterému se říká meditace, o rozjímavém naslouchání
Duchu svatému. 
Mohli bychom mluvit i o chvilkách soustředění během dne. 
Mohli bychom ještě mluvit o modlitbě společné, liturgické, v kostele, když se tu modlíme všichni
jako jedním dechem, jedním hlasem, jedním srdcem, a činíme tak slyšitelným hlas církve. 
Mohli bychom také mluvit o kráse společného zpěvu, kterým při nedělním shromáždění chválíme
Boha. 
Mohli bychom se zmínit o kráse společné modlitby doma, v rodině, kdy se všichni na chvilku sejdou,
ztiší pod křížem, kolem zapálené svíce, a společně děkují za vše dobré a prosí za bližní v nouzi. 
Je toho mnoho, co ještě během života objevíme krásného v modlitbě, budeme-li chtít naučit se
správné modlitbě, udržet si kontakt se Stvořitelem. 
Teď si zapamatujme aspoň toto jedno: 
Ranní a večerní modlitba nás učí správně žít, nechat se vést Duchem Božím. 
A náš úkol na tento týden? Každodenně se pokoušet o dobrou ranní a večerní modlitbu.



Přímluvy

Trpělivá Boží láska nám dává příležitost k růstu v dobrém. Prosme Pána:

Dej  církvi svého Ducha snášenlivosti k názoru druhých.
Vlády světa ať o mírovém soužití nejen mluví, ale také v jeho duchu jednají.
Křesťanům různých církví a vyznání dej svornou lásku k jednomu Kristu.
Nám všem dej velkorysost, abychom svým bližním nezazlívali, když mají jiné záliby a názory,
než máme my.
Dej, ať pochopíme, že denní modlitba nám pomáhá správně žít, nechat se vést tvým Duchem.
Dej, ať se proto každý den s novou chutí pokoušíme o dobrou ranní a večerní modlitbu.

Bože, shlédni na nás, svou církev. Upevni nás v pokojnosti. Dej nám sílu k snášení zla. Dej nám
trpělivost se zlými a zmatenými lidmi. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 17. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Sešli jsme se tu k nedělní bohoslužbě. Co vlastně znamená slovo „bohoslužba“? Slovo „služba“ svádí
k představě nějaké povinnosti, ale je to vlastně schůzka - setkání Boha s člověkem ve svobodě a v
lásce. 
Dva, co se mají rádi, se na schůzku těší. Jak my se těšíme na nedělní schůzku s Pánem Ježíšem?
Prosme za odpuštění naší vlažnosti a lenosti.

Uvedení do čtení 
1. 1 Král 3,5.7-12 
Poslechněme si teď, co považovali za nejdůležitější pro život mudrci Starého zákona. 
2. Řím 8,28-30 
Jako do zlatého řetězu řadí apoštol Pavel v listu k Římanům, co Bůh činí pro ty, kdo ho milují. 
3. Mt 13,44-52 
Boží království nelze definovat jednou větou, ani popsat vědeckým rozborem. 
A přece víme, co to je, dík podobenstvím Pána Ježíše. V dnešním čtení evangelia je jich hned několik. 
 

PERLA ÚSMĚVU

Šalamoun říká, že ze všeho nejcennější je umění rozeznávat dobro a zlo. 
Evangelium mluví také o nalezení toho nejcennějšího: o drahocenné perle, o pokladu, který může
člověk nalézt a stát se boháčem Božího království. 
Z mnoha pokladů, z mnoha drahocenných perel, které nám křesťanství nabízí, chci vám o dnešní
prázdninové neděli ukázat na jednu drahocennou perličku, zda byste ji snad dokázali pro sebe objevit.
Je to perla tvého úsměvu. 
Jednu paní neznal nikdo jinak, než s věčně mrzutým výrazem, takovým jako když uteče mléko. Když
ji chtěl někdo povzbudit, bručela: „Nemohu dělat celý den hihihi. Já mám trápení!“ Uvažte prosím
dnes vy všichni: znáte jistě kromě takových bručounů také lidi vlídné. Takové, kteří se na vás při



setkání usmějí, řeknou dobré slovo. Co myslíte, to oni nemají žádné trápení? Ale mají. U každého
jdou radosti i trampoty ruku v ruce. 
Jenže nejdou na stejné rovině. U křesťana, opravdového křesťana, je to jako na mimoúrovňové
křižovatce: radost je hlouběji, mnohem hlouběji - a trápení ji nemůže proto dosáhnout a zničit. To měl
na mysli Pán Ježíš, když nám, křesťanům, sliboval: „Vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám
nikdo nevezme (Jan 16,2). 
Životy světců pravdivost těch slov dokazují: Jejich úsměv byl legitimací jejich zbožnosti. Říkali, že
usmívat se na bližního znamená hledět na něj očima Ježíšovýma. 
Říkali, že úsměvem povíme cizímu člověku, že jsme v něm objevili bratra. Že úsměv je most od
člověka k člověku. 
Malá Terezička měla o nebi velmi osobitou představu. „Nebe je místo, kde se nebudeme setkávat s
lhostejnými pohledy.“ 
Úsměv, to je odlesk ráje, je jeho předzvěstí. 
Všimli jste si, že každý se instinktivně usměje, když se skloní nad kočárkem s dítětem? Když se
usměješ na dospělého, probouzíš v něm dítě, probouzíš v něm jeho lepší já. 
Úsměvem ty, bratře, rozkveteš do lidskosti. Pracovat umí i kůň - smát se jen člověk. 
Úsměv je, sestro, tvá nejkrásnější ozdoba, šperk, nejlepší krášlící prostředek. Každá žena je krásná,
když se usmívá, a je ošklivá, když se mračí. 
Ještě málo argumentů jsi slyšel, abys zanechal mrzoutství, byl vlídný a svým úsměvem pomáhal
denně činit svět pěknějším? 
Pak ti povím ještě tento, řekněme ekonomický. Usmívat se je méně namáhavá činnost než mračení. K
úsměvu, říkají anatomové, zaměstnáš 15 svalů, k mračení 36. 
Vyzdobuj se perlou úsměvu každý den hned ráno, jak se probudíš. Řekni si: „Žiji! Bože, díky za ten
dárek,“ a začni s úsměvy hned doma - na své domácí, na své nejbližší. 
Jak to řekla Terezička: „Nebe je místo,  kde se nebudeme setkávat se studenými, lhostejnými
pohledy.“ 
Pojďme teď společně prosit Pána Ježíše: 
Pane, ať nosím tvůj úsměv. Ať pomáhám šířit tvé království svým úsměvem. 
 

TROŠIČKU ŠTĚSTÍ

Celým světem prošel muzikál „My fair lady“ s písničkou o trošičce štěstí. Mít trošku štěstí v Matesu a
jednou vyhrát. Mít trošku štěstí ve sportu a dát ten rozhodující gól. 
Něco proti? Vůbec ne. Právem toužíme po majetku, abychom měli zajištěny své životní potřeby. A
právem byste se mohli vysmát mně, kdybych tu v kostele hřímal proti majetku, a pak venku sedl do
auta za stopadesát tisíc, co na mě čeká před kostelem a slouží mi na cestách. Nemám nic proti
majetku. Jen mi vadí, jak snadno majetek člověka zotročí a panuje mu, místo aby sloužil. A také mi na
něm vadí, že nevydrží. Člověk šetří, buduje, staví, zvelebuje a pak umře. Nevím, který zlomyslník
napsal, že kutilové se podobají odsouzenci, který si zdobí popravčí četu... 
Je to tak. Majetek nám nedá dost štěstí, není to dostatečný cíl a smysl života. 
Jaké jsou tedy větší, lepší hodnoty života? 
Někdo si myslí: Popularita, úspěch, uznání, to dává životu pravý smysl. Ale on úspěch a popularita se
mnohdy nedostaví ani při sebepoctivější dřině. A když se popularita opravdu dostaví, když se někdo
stane slavným - vidíte na takových, že jsou moc šťastní? Mluví spíš o břemenu popularity. Unavuje je
to, trpí nedostatkem soukromí, anonymity, klidu. 
Možná byste mi teď řekli: Je přece hodnota života, ta nejdůležitější! Přejem si to na potkání: abychom



byli zdraví! Ano, být zdraví, žít dlouhý život, to je ono! - Jenže má pravdu Jan Werich, když v kterési
hře mluví o stoletých, kteří měli přesto život příliš krátký, zatímco mnozí třicetiletí už jsou dávno
přestárlí a žijí příliš dlouho, protože nemají světu co říct. 
Je to tak. Ani dlouhý život není sám o sobě ještě žádná lidská hodnota. Tak žije balvan. Dobrý život,
užitečný život, - to jsou ty pravé hodnoty lidského života. 
I my tedy dnes prosme se Šalamounem: za moudré srdce, abychom uměli rozlišovat hodnoty od kýčů
a braků. Za víc, než trošičku štěstí - za život bohatý láskou. Boží láskou žitou s lidmi a mezi lidmi. 
A k víře v Boha, v Lásku - se teď pojďme přihlásit společným vyznáním víry. 
 

CO SI PŘEJETE ?

Není to jednoduché 
Děti, nepřipomínalo vám dnešní čtení ze Starého zákona pohádky o třech přáních? 
Jako král Šalamoun si smí přát, co by chtěl, a splní se mu to, tak vzniklo podle tohoto vzoru mnoho
pohádek, kdy si lidé smějí přát, obyčejně třikrát, co by chtěli. A hodný stařeček z pohádky - nebo zlatá
rybka - jim přání splní. 
V pohádkách to obyčejně dopadá tak, že lidé si s přáními nevědí rady: svou hloupostí nebo lakotou si
všecko pokazí. Poslední přání musí věci uvést zase do pořádku - a nakonec je vše zas tak, jak to bylo.
Dřevař si přeje, aby mu dobře táhla fajfka, hladový chalupník si přeje věnec buřtů - a jeho žena ve
zlosti, že si nepřál víc, vykřikne přání, aby mu ty buřty přirostly k nosu, což se také stane, a tak
nakonec si musí přát, aby buřty zas zmizely - a nemají z té možnosti nic. 
My máme také každý mnoho přání: kdybych byl už dospělý - říkáte si vy, děti. Kdybych byl bohatý,
říká si leckdo, kdo má stále prázdnou peněženku. Přemnoho přání máme každý. Jsou všechna
rozumná? Jak by to dopadlo s námi, kdyby se nám náhle splnila? 
Šalamoun si mohl přát, aby vyhrál války s nepřáteli, aby byl nejmocnějším vladařem, aby ovládl celý
svět. To jsou věci, které  může každý, kdo vládne, dobře potřebovat. 
Ale Šalamoun si přeje citlivé srdce, moudré srdce, slyšící srdce. 
Chce poznávat nejen hlavou, rozumem, ale i srdcem, citem, aby mohl dobře vést svůj lid, aby byl
dobrým vladařem a soudcem. 
Co si jako nejlepší přejeme my, to je poznat z přání k svátkům, co posíláme svým přátelům. Přejeme
jim: „Hodně zdraví!“ 
Dobré zdraví především! Ale neměli bychom vlastně sobě i jiným přát se Šalamounem: Především
dobré srdce? 
Šalamounovi bylo nakonec k dobrému srdci, které si přál mít, vše ostatní přidáno. Je to jen hezká
pohádka? Není. Je to velké poučení pro nás křesťany, co je největší hodnota života: Dobré srdce! 
Kdo nemá dobré srdce, může mít zdraví jako ze železa, zůstane přesto chatrným člověkem. Kdo nemá
dobré, laskavé srdce, není šťastný, protože se pořád nějak užírá: závistí, nenávistí, zlobou. Kdo nemá
vidoucí srdce, aby viděl nouzi druhého, bude necitelný k druhým a nikomu k radosti, ani sám sobě.
Nakonec si tím užíráním i to své tělesné zdraví, o které tolik stojí, sám zničí. 
Víte tedy, co si máme od Boha přát, co máme přát i svým přátelům: dobré, citlivé, slyšící a vidoucí
srdce. 
Aby každý z nás byl dobrým člověkem. 
Abychom se nechali vést hlasem Ježíšova evangelia. 
Povstaňme a vyznejme svou víru v dobrého Boha.

Přímluvy



Bůh nás zná, a ví nejlépe, co potřebujeme. Proto přicházejme k němu s důvěrou a prosme:

Za všechny, kdo jsou na cestách, na dovolené; aby našli sebe samy a aby se osvěženi vrátili do
všedního dne.
Za všechny, kdo sedí u volantu; aby řídili klidně a pamatovali, že jsou strážci bratří, kteří jsou s
nimi na cestě.
Za všechny, kteří právě dnes musí těžce pracovat; aby se uměli radovat z náhradního volna a
učinili si je dnem svátečním.
Za všechny, kteří mají hosty; aby byli pokojní a pohostinní.
Za všechny, kteří přicházejí jako hosté do cizího domu; aby se radovali ze všeho pěkného a dbali
na zvyklosti svých hostitelů.

Ty, Bože, jsi nás poslal na cestu našeho života. Ty sám jsi našim cílem, tebe velebíme na věky.

NEDĚLE 18. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Všechna čtení dnešní neděle jsou o jednom: O veliké a milosrdné lásce k člověku. 
Kdybychom ji jednou skutečně pochopili, domysleli, celý náš život by to změnilo: přestali bychom se
Boha bát. 
Pojďme prosit o milost, abychom si zošklivili svou váhavost, abychom litovali své vlažnosti.

Uvedení do čtení 
1. Iz 55,1-3 
Prorok Izaiáš, jak teď uslyšíme, to už tenkrát přesně věděl: Dostat se blíž k Bohu znamená oživení,
znamená hlubší, nový život., 
2.  Řím 8,35.37-39 
Dnešní úryvek z listu svatého Pavla Římanům zná mnoho křesťanů zpaměti. Měli bychom jej znát
všichni jako své životní krédo. 
3. Mt 14.13-21 
Evangelium je obrazem Ježíšovy soucitné lásky: „Bylo mu jich líto.“ I dnes, i zde chce nás Pán nasytit
pokrmem své lásky. Přijmeme ho? Nebo zůstaneme opodál, spoléhajíce na vlastní „samozásobení“? 
 

ROZKÁZAL, ABY SE LIDÉ POSADILI

Svět stále hladoví 
Před dvěma tisíciletími uviděl Ježíš hladovějící zástupy a bylo mu jich líto. - Dnes je situace stejná.
Zástupy lidstva, daleko od domova Božího království, hladovějící po pravých hodnotách. 
Mnozí hladovějí tělesně, jiní ještě víc duchovně, jiní hladovějí srdcem po lásce, hladoví jejich víra. A
dnes jako tenkrát se zdají být zásoby, které může církev hladovějícímu světu nabídnout, nepatrné,
zcela nedostatečné.

Jak a čím je možno utišit všechen ten hlad světa? 
Ona tu byla už tenkrát jedna zásadní podmínka, zásadní požadavek Pána Ježíše: Nasytím lidi, ale ať se



napřed posadí. 
Proč to žádal, o co mu šlo? Pán Ježíš tím vlastně od lidí žádal důvěru. Dokud stáli, to měli ještě
aktivitu ve svých rukou. Mohli se rozběhnout za kamarádem, jestli ten nemá u sebe víc jídla. Mohli se
vydat do nejbližší vesnice. Mohli jít domů. Ale sednout si, to znamená vzdát se vlastní aktivity, to už
pak zbývá jen čekat a věřit, že něco dostanu. Nezdá se vám, že ten velký zázrak je právě v tomto místě
té události? Pět tisíc chlapů uvěřilo Ježíšovu slovu. Pět tisíc chlapů uvěřilo, že se mohou na Ježíše
spolehnout.

Co bys udělal na jejich místě ty? 
Co bys udělal, jak by ti bylo, kdybys byl jednou nucen spolehnout se jen a jen na modlitbu: Chléb náš
vezdejší dej nám dnes? Uvěřil bys, že Bůh je opravdu naše záštita? 
Jestli to uvidíš, a jestli budeš dost upřímný sám k sobě, bude ti zatěžko kývnout, že ano. 
My sice v Boha věříme, ale jednáme jinak - z hloubi víry nežijeme. 
Protože je to tak, žádají si vlažní křesťané stále znovu zázraky, honí se za nimi.

A chtít zázrak, to je vlastně materialismus 
Je to vymáhání, aby Bůh hmatatelně zasáhl do materie, hmoty. Proto asi Bůh tak šetří se zázraky. Jen
by se tím lidé utvrzovali v cenění hmatatelných, materielních aspektů na úkor duchovních. Už tenkrát
to tak dopadlo a Ježíš jim musel druhý den po nasycení vyčítat: Jdete za mnou ne proto, že jste ve mne
uvěřili. Jdete proto, že se chcete najíst.

Víra v Boha nestojí na materiálních, hmatatelných důkazech 
Víra je schopnost unést vlastní nejistotu, unést temnotu rozumových pochybností. 
Co hubí naši víru, to není nedostatek zázraků - to je nedostatek modliteb, nedostatek kontaktu s
Bohem ve věřící zbožnosti. 
To je smysl málo chápaného výroku Ježíšova: „Kdo má, tomu bude přidáno, aby měl v hojnosti a kdo
nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ 
Kdo usiluje o každodenní modlitbu, kdo přichází často v pokoře ke stolu Páně, tomu bude přidáno na
hloubce víry. Kdo sám nedělá nic, jen se shání po zázracích od Boha, ten pozbude i to, co má. 
„Poručil, aby se zástupy posadily.“ - My už sedíme. 
Přijměme dnes chléb z nebes s důvěrou posluchačů z evangelia: Pane, zde jsem, rozmnož víru mou. 
 

KDO BY NÁS MOHL ROZLOUČIT ?

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ Tak se ptá dnes apoštol Pavel. 
I nám platí Pavlova odpověď: Nikdo! 
My, křesťané, máme společného Otce. Máme u něj společný domov - místo, kde jsme všichni doma.
Máme společného Přítele Ježíše Krista. 
Máme jeho závěť - evangelium, která je určená společně nám všem. 
Máme společný stůl našeho života v náručí Božím. 
Ježíšovo evangelium k nám stále mluví o radosti, která je před námi všemi. 
Před námi je radost a shledání! Tak si to hlásáme nad rakvemi našich zemřelých při pohřbech, tak to
slyšíme i dnes: Před námi je radost! 
Možná si myslíš: „Nojo, - před námi - kdesi v budoucnu, ale my žijeme teď, dnes! A naše dnešky - v
těch nám není pořád do radosti. Někdy je nám blíž do pláče, než do radování. Někdy tvrdě narážíme,
jak člověk člověku umí být vlkem. Někdy námi zmítají nejistoty, někdy nás rdousí strach. Život s
námi mává, jak se to zpívá v kterémsi muzikálu: 



   „Se včelami musím bzučet, 
   s medvědy zas musím bručet. 
   S vlky musím výt, 
   s módou musím jít. 
   Jak o závod musím chvátat, 
   jak kdo píská musím skákat.“ 
A ono to unavuje pořád skákat, jak kdo píská.

Vím, věřím, ale přesto všechno platí dál a platí to stále pro nás křesťany: 
Jsme děti radosti!  Jsme děti naděje! 
Radost je před námi a proto má a smí být radost i v nás, i teď, vždy. 
Křesťan se umí radovat i z těžkého života, křesťan se umí usmívat i uprostřed slz. 
Vždyť nejen vytí s vlky a bručení s medvědy a skákání podle cizích píšťalek nám přináší život, ale i
radost z dobrých lidí a dobrých přátel. Radost z drobných dárků lidského slova, úsměvu, radost z
dobroty Boží. 
Ano, přes všechny trable života máme právo žit v radosti. Abychom nezůstali jen při zbožných
teoriích, povězme si docela konkrétně: Nezapomenout na křesťansku radost ze života, to znamená za
prvé: 
 Přijmout sebe sama, jaký jsem. Kdo je věčně sám se sebou nespokojený, komu vadí, že má bambulatý
nos, nebo odstávající uši, nebo že je moc krátký či jiný moc dlouhý - sám se okrádá o radost ze života.
Znal jsem jednu mladinkou slečnu, která mnohé chvíle proplakala, že si ji nikdo nevezme, když je
taková tyčka dlouhá! A vdala se dřív než kamarádky, co byly akorát. 
 Za druhé to znamená přijmout druhého vedle sebe, jaký je. Nechtít jej stále vylepšovat a předělávat,
ale chtít mu dělat radost, být mu k radosti. 
Tuhle jsem kdesi četl: Mnoho žen si bere muže se směšnou představou, že jej změní; a mnoho mužů si
bere ženu se směšnou představou, že zůstane stále stejná - jako v devatenácti. 
 Za třetí to znamená dělit se o vše dobré a hezké s bližním. Pán Ježíš bude neděli co neděli zde v
chrámě rozmnožovat chléb a svolávat nás: vezměte a jezte! Pojďte ke mně všichni, já vás občerstvím!
Já vás naplním radostí. 
 Za čtvrté a nejdůležitější to znamená přijmout Pána Ježíše za druha a bratra svého života, za svůj
životní vzor. 
 Jak tedy nebýt radostným člověkem! 
 

KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ PŘI KAŽDÉ MŠI SVATÉ

Představme si, jak na tom byl Pán Ježíš v situaci dnešního evangelia. Právě se dozvěděl o zavraždění
Jana Křtitele. Tušil už, že i on brzo půjde takovou cestou. Byl unaven, chtěl si chvíli odpočinout - ale
zapomíná na sebe, když před sebou vidí lidi, jejich bídu a bloudění. Je mu jich líto. Mluví k nim,
posílí je, nasytí je. 
Když přišlo do Cařihradu poselstvo slovanského knížete Rostislava, byli bratří Konstantin a Metoděj v
podobné situaci. Unavení po nebezpečné misijní cestě na Rus, k Chazarům, potřebovali si odpočinout.
Ale vidí za Rostislavovými posly celý zástup všech evropských slovanských kmenů, které jsou bez
víry, bez pastýřů, bez pomoci. Je jim jich také líto - a vydávají se na novou cestu, aby přinesli
Slovanům pokrm Božího slova a pokrm Těla Kristova. 
Už tisíc sto let nabízí Ježíš našemu národu sebe za pokrm. Jak náš národ na tu nabídku odpovídal, jak
na ni odpovídá dnes? 



Svatí bratři byli od našich předků přijati s láskou. Rádi se účastnili na slovanské liturgii, všichni
přistupovali ke svatému přijímání, jak to bylo od počátku křesťanství zvykem v celé církvi, až do
počátku druhého tisíciletí. 
Jen veřejní hříšníci, kajícníci a katechumeni - nepokřtění, nesmějí jít ke stolu Páně. Jinak ani nikomu
nenapadlo nejít také ke svatému přijímání, když už se na mši svatou dostali. ¨ 
Proto byla i nádobou na uchovávání Těla Páně jídelní mísa - zvaná patena - česky bychom řekli talíř.
V eucharistii viděli svatý chléb, pokrm Těla Páně. 
Začátkem středověku začali západní křesťané myslet víc na osobu Krista, ve svátosti přítomného, a
tomu se chtěli klanět. Schránkou na eucharistii se stala monstrance - česky by se mohlo říct:
ukazovadlo. - Ne už pokrm k jídlu, ale předmět uctivého klanění viděli v Eucharistii. Proto byl ve 13.
století zaveden svátek Božího Těla, eucharistické průvody, adorační pobožnosti s žehnáním Velebnou
svátostí. 
Když na jaře r. 1620 vpadlo na Moravu 4000 polských kozáků, kteří všude krutě plenili, vyšel jim
vstříc holešovický farář Jan Sarkander s monstrancí s Nejsvětější svátostí - a to katolické Poláky
zastavilo a Holešov od plenění uchránilo. 
Ba i husitská vojska táhla do boje v čele s eucharistií. Ježíš eucharistický byl ve středověku hoden
úcty, klanění, chránil před nepřítelem, stal se bojovou zástavou, - ale méně byl znám jako pokrm pro
duši. 
Dnes se vracíme k pojetí prvokřesťanskému, ale leckde a v leckoms ještě přetrvává pojetí středověké. 
Věřící všichni nadšeně zpívají písně o lásce k Ježíši, o své touze setkat se s ním, ale někteří při svatém
přijímání zůstanou sedět. 
Dělají stejně nemoudře, jako by dělal člověk, který by šel k lékaři pro lék na svou nemoc, - a pak by
lék dal doma na poličku a chodil se na něj dívat, místo, aby jej každý den užíval. 
Proč se neřídit tím, co nám říká Pán Ježíš? Co řekl, když ustanovil tuto svátost? Řekl snad: toto je tělo
mé, - dívejte se na ně? - Ne. Řekl: Toto je mé tělo, vezměte a jezte. - Tak proč bychom neměli Pána
Ježíše poslouchat? Snad proto, že se cítíme nehodní, hříšní? Ale vždyť právě pro hříšníky Ježíš přišel.
Hříšníci jsou zváni na začátku bohoslužby k lítosti a k nápravě. Hříšníkům slibuje Beránek, že sejme
jejich hříchy a hříchy světa. Jsi-li tedy hříšník, kající hříšník - pak jsi u Stolu Páně dobře na místě. 
Ovšem, jestli ses snad dopustil darebnosti opravdu ohavné, provinil ses proti lásce, těžce jsi zhřešil -
pak si napřed zajdi do zpovědnice. Ale taková věc se křesťanu mockrát za život normálně nestane. 
Neohrožují nás zpravidla denně těžké zločiny, ale mrak komárů - stálých pokušení k nelaskavosti,
netrpělivosti, nerudnosti, nepřejícnosti  a čemu ještě. 
Italský kněz Jan Bosco proslul uměním, jak ze zanedbaných chlapců vychovat slušné lidi. Výsledky
jeho práce s mládeží budily obdiv vychovatelů z povolání. Jednou navštívil Boskům internát anglický
ministr školství a výchovy - a žasl také: „Viděl jsem tu na vlastní oči, jak jsou vaši chlapci výborně
vedení. Vy musíte mít nějaký tajný prostředek, že dokážete, co se jinde v internátech mládeže
neuvidí!“ - Don Bosco s úsměvem: „Také že mám tajný prostředek, ale každému ho ochotně
prozradím - i vám: moji chlapci jdou pravidelně a rádi ke zpovědi, denně jdou ke svatému přijímání.
Mé chlapce vychovává sám Ježíš!“ 
My ten prostředek výchovy a sebevýchovy také známe - chutě jej také užívejme.

Přímluvy

Bůh nám dává pokrm pro tělo, dává nám i pokrm duchovní. Prosme ho:

Ty nás oslovuješ svým evangeliem: ať je nejen slyšíme, ale i plníme.
Tys nám připravil pokrm duchovní; - ať jej rádi a s vírou přijímáme.



Dej nám příznivé počasí ke sklizni úrody, aby bylo dostatek chleba pozemského.
Ať je nám nedělní společné svaté přijímání znamením vzájemné jednoty i jednoty s Kristem.

Bože, nechceme se křesťany jen nazývat, chceme jimi i být. Dej nám k tomu svou sílu, milost a
radost, skrze Krista, našeho Pána.
  

NEDĚLE 19. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes nás chce slovo Boží obohatit o zkušenost na první pohled zarážející, ale ve skutečnosti o vpravdě
radostnou zvěst: Boha potkáš zpravidla ne tam, kde ho vyhlížíš, ale spíš tam, kde to nejmíň tušíš. 
Pojďme se postavit před Boží tvář s pokornou lítostí nad svou malověrností. Volejme vstříc
přicházejícímu Pánu: 
Smiluj se nad námi, Pane.....

Uvedení do čtení 
1. 1 Král 19,9a.11-13a 
Dnešní starozákonní čtení potřebuje hlubší uvedení. Prorok Eliáš došel k trpkému poznatku, že víra
jeruzalémských je chatrná - přes honosný chrám, který postavili. Stavěli jej víc pro vlastní chloubu a
oslavu, než pro slávu Boží. Prorok se proto vydá hledat Boha podle víry severských kmenů, kteří tvrdí,
že Bůh je spíš v přírodě, než v kamenném chrámu. Byl v tom asi kus pohanského pokušení,
ztotožňovat Boha s přírodními živly. A tak se Eliášovi i nám dostává poučení: Boha nemáme hledat v
hluku přírodních živlů, ale v tichosti srdce. 
2. Řím 9,1-5 
Od svatého Pavla se teď můžeme učit, jaký postoj máme zaujmout k lidem, kteří si od nás nedají říct a
zůstávají ve zlém. 
3. Mt 14,22-23 
Vyprávění dnešního evangelia nám dnes dotvrzuje, že Pán Ježíš zná situaci člověka, který je zmítán
nejistotou a malověrností sem a tam jako člun na bouřlivých vlnách času. A že nám vychází vstříc a
pomáhá. Ale jeho pomoc je někdy taková, že ji ani nepostřehneme, nepoznáme. 
 

NE VE VICHRU, ALE V JEMNÉM VÁNKU

U staršího kněze se zastavil mladý muž, kdysi jeho žák: „Pane faráři, říkal jste nám, že s Bohem se
člověk může setkat, že můžeme prožít Boží blízkost, přítomnost. Léta se o tento zážitek pokouším.
Byl jsem na horách, cestoval jsem i pouští, kolika krásnými katedrálami jsem prošel.“ - „A zažil jsi
někde přítomnost Boží?“ - ptá se kněz. - „Ne, nikde! A jak vy, otče, vy jste někdy blízkost Boží
zažil?“ - Starý kněz se usmál, rozhlédl se po světnici, teple ozářené podvečerním sluncem, vyhlédl na
zahrádku, odkud zněl křik vrabčáků a vzdálený ruch vesnice. Pak se obrátil ke svému hostu a chtěl mu
říct: „Bůh je zde s námi, nevnímáš to?“ - Ale říct mu to nemohl. Mladý člověk se mezitím zvedl,
rozmrzelý, že kněz je už starý sklerotik s dlouhým vedením a spěšně odcházel hledat jinde. 
Každé místo našeho světa svědčí o přítomnosti Boží. Všude jsme přítomností jeho Ducha obklopeni.
Boží hlas nás všude oslovuje. Ale vyprávění Starého zákona o zážitku proroka Eliáše na hoře Horeb
svědčí, jak snadno je možné Boží hlas přeslechnout. Prorok čekal, že zazní v bouři, hromu, blesku, ale
bylo to jinak než čekal. Až v tichém vánku byl Bůh. Tak je tomu i dnes. Ne v senzačních událostech,



ale v tichých zážitcích mluví hlas Boží, vane Duch svatý. 
Jenže právě toto my dnes tak málo umíme: ztišit se, zamyslet se. Zažil jsem takovou sváteční chvíli
letos o dovolené. Seděl jsem na břehu rybníka a nechal jsem na sebe působit svět klidu před sebou.
Postupně jsem začal vnímat, že část toho obrazu je klidná, statická - třeba pás lesa vzadu za hladinou,
a část obrazu že je ve stálém pohybu, dynamická - vlny na hladině, sítiny u břehu, oblaka na obloze. I
v mém nitru je to podobné - někdy klid, jindy rušno až bouřlivo. 
A pak mne napadlo: Tady přede mnou je hybnou silou všeho vítr. Jaká je to síla, co hýbe mým
životem? Je to dobrý vítr Ducha Božího? Nebo jsou to bouřlivé nápory zlého pokušení? 
A tu se zrodila v mé mysli modlitba. Modlitba veliké síly a vroucnosti: „Duchu svatý, vánku Boží - ty
mne veď, aby mnou nezmítala žádná zlá vichřice.“ 
Jak dlouho tenhle zážitek blízkosti Boží trval, nevím. Snad jen okamžik. Ale teď už vím: celá příroda
je vedle své reality také obrazem, podobenstvím. Něco jako plakát, který hlásá blízkost tvůrčí
inteligence. Příroda mluví. Příroda zpívá chvalozpěv na svého Tvůrce. 
„Ve všech věcech hledej Boha“ - radil už v 16. stol. svatý Ignác z Loyoly. A kdo jeho rady uposlechne,
tomu je snadné milovat Stvořitele. 
Bůh se projevuje pokaždé jinak. Jednou cítíme, že je nám zcela blízko. Prožíváme nějakou událost a je
nám jasné: Zde byla při díle ruka Boží. A jindy se bázlivě ptáme: Copak nás Bůh opustil docela? Proč
nám nepomůže? 
Často musíme čekat jako Eliáš, až se vše kolem nás zklidní, abychom pocítili vanutí Ducha svatého. 
Někdy musíme skládat drobné události života dohromady jako mozaiku, abychom uviděli obraz Boží
pomoci. 
Není nám snadné utišit se k naslouchání - jsme lidé zaměstnaní, příliš zaměstnaní. Musíme se stále v
každé chvíli dne rozhodovat mezi množstvím věcí, které bychom měli hned udělat. Volíme zpravidla
to, co nám líp vyhovuje a zůstává nám ve vědomí nedobrý pocit z toho, co jsme neudělali. - Je to tím,
že Bohu nenasloucháme, nebereme ho k poradě. 
Ve svých představách rádi vyhlížíme Boha jako soudce, jako mstitele, který by se měl zjevit v
oblacích a uvést věci světa radikálně do pořádku. A jsme zneklidněni, že se nezjevuje, že se na to a
ono může „jen tak dívat“, - že tu není. 
Ale On tu je! On mluví všude: v přírodě i zde v chrámě. Zde mluví ve svém slovu, ve svatém čtení z
Písem - jen se naučit mu dobře naslouchat. 
Jsme na tom jako Petr. I my bojujeme často s protivětrem, s nocí, se strachem ze strašidel. I nás
zavolá často Boží hlas: „Pojď za mnou.“ Hlas Páně zlomí strach a my jako Petr jdeme nad vodami
života, nad hloubkami strachu. A jako Petr nebýváme důslední. Začneme nedůvěřovat, začneme se bát
a začneme se topit. Ještě dobře, když dokážeme hned volat s Petrem: „Pane, zachraň nás, hyneme!“ -
A Pán, jako Petra, zadrží a podrží i nás. 
Začněme s voláním k Pánu hned ráno, hned při probuzení. Jak vstáváme, jak se oblékáme, svěřujeme
do ruky Páně vše, co máme ten den před sebou: „Pane, ať dnes v ruchu dne nepřeslechnu tvůj hlas. Ať
se dám vést tvým Duchem, abych vším, co budu dnes dělat, pomáhal k růstu tvého království dobra,
pravdy a krásy. Chci dnes vyjít z domu spolu s tebou. Když si budu pamatovat, že ty jsi se mnou, že ve
všech lidech se setkávám s tebou, to pak dokážu být vlídnější. Bude se mi líp pracovat. Budu klidnější.
Jako apoštol Pavel, i já dnes všechno zmůžu v tom, který mne posiluje.“ 
Ve všech dobách - od časů Eliášových po naši současnost - se lidé stále znovu ptají: Jak můžeme zažít
přítomnost Boží, kde se v našem životě můžeme setkat s Bohem? 
Na tu otázku není jedna odpověď, stejná pro všechny lidi. Každý musí hledat po svém, ale dnes jsme
tu slyšeli dvě odpovědi, které stojí za pozornost. 
Starozákonní prorok nám řekl: Ticho je začátek dobrého slyšení. Duch Boží přichází jako tichý vánek. 
Evangelium nám povědělo, že Bůh nám jde vstříc i uprostřed bouře, uprostřed protivenství. Jen jde o



to, abychom neztratili Pána z očí, abychom nepřeslechli jeho volání: „Pojď za mnou.“ 
A jak radostné bylo, když jsme v evangeliu slyšeli, že Pán nejen napomíná tonoucího: „Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?“ - Ale také hned vztáhne ruku a podrží ho. 
I nám se tak povede, jen když udržíme aspoň správný směr - směr k Pánu. 
Křesťan se nemá čeho bát. I nám dává Pán svého Ducha, i nám natahuje ruku vstříc. 
 

UNÉST SVOU NEJISTOTU

Míváte také občas pochybnosti ve víře? 
Jistě míváte - pochybnosti jsou daň, kterou platíme za to, že nám to myslí - pes pochybnostmi netrpí. 
Pán Ježíš nám dnes v evangeliu radí, jak je možno unést svou nejistotu. 
Mnohokrát jsme už v evangeliích slyšeli, jak veliké věci působí v člověkově životě víra. Přesto ji však
i my, věřící, stále jaksi nedoceňujeme. 
Mnoho poctivých lidí v ní vidí jen celek dobrých zásad pro život. 
Mnoho ušlechtilých lidí v ní vidí jen zákoník mravního života. 
Mnoho zbožných lidí v ní vidí jen sbírku náboženských obřadů a různých pobožností. 
A zatím víra je světlo, které prozařuje, zduchovňuje celý náš život. Dává nám nový pohled na vše. 
Kde já vidím svým okem kapku vody, tam vidí vědec mikroskopem bohatý svět živočichů, oceán
mikrobů. 
Kde já vidím obyčejnou věc, tam básník vidí znamení krásy a vyšší skutečnosti. 
Kde vidí běžný člověk jen osoby a události, tam vidí věřící křesťan království Boží ve výstavbě. 
To působí víra. Dává nám poznat, že od okamžiků vtělení je země prostoupena nebem. 
Jen křesťan může vidět vesmír celistvým pohledem, může vidět i za vnější obal věcí. 
Smysly nám dávají pohled těla. 
Inteligence nám dává pohled rozumu. 
Víra nám dává pohled Krista. 
Věřit znamená znovu a znovu potkávat Ježíše. Od něj přejímat vědění, smýšlení, jeho způsob vidění
světa. Pán Ježíš to vyjádřil slovy: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nechodí ve tmě.“ 
Někteří lidé trpí stálým strachem o svou víru. Říkají: „Často mám nejistoty. Často nic necítím, když
myslím na Boha. Moje víra slábne, bojím se o ni!“ 
Ale víra, ta není jen v nějakém pocitu, - ty bývají kolísavé. Víra není vědecký poznatek. Víra není
uspokojení, stále trvající jistota. Víra je pulsar, pulsující světlo. Zazáří naplno v okamžiku, kdy
zahlédneš Krista tváří v tvář. 
Víra, to je právě schopnost, unést svou životní nejistotu. 
Víra je schopnost, načerpat si ve slunných chvílích tolik světla a radosti, abychom v jeho odlesku
přečkali temnoty svých nocí. 
Dobrá, řekneš, rád beru. Ale jak si tedy takovou víru pořídím, získám? Dá se víra získat rozumováním,
diskutováním? 
Ujít kus cesty k víře, to nám rozum pomůže, ale samu víru nám nedá. Ta je spíš záležitostí srdce,
zážitku. 
Máme-li tedy potíže ve víře, nechme rozumování a dohadování a hledejme, jak zahlédnout tvář Ježíše.
Kde může dojít k setkání s Ježíšem? 
Někdy nám zasvitne jeho laskavá tvář při čtení jeho evangelia. 
Jindy ji zahlédneme v tváři dobrého člověka. 
Jindy se s Ježíšem setkáme ve chvilce modlitby, nebo v kostele při mešní hostině. Víra je Boží dar: Je
to Boží odpověď na naše hledání. 



Pojďme tedy dnes společně prosit o dar živé víry, který by nás nesla a unesla po rozbouřených vlnách
našeho světa. Učme se modlit: Pane, já v tebe věřím, pomoz mé nedůvěře! 
 

BŮH PŘICHÁZÍ TIŠE A NENÁPADNĚ

Ze všech stran na nás dorážejí decibely hluku. Můžeš bydlet na sebevenkovštějším venkově, do oken
se ti dere klapot traktorů, hukot letadel, rachot nákladních aut. A kde se k tomu hluku zvenčí ještě
přidá hlučná domácnost uvnitř, kde si doma lidi všechno vyřizují nedůtklivým pokřikováním a
hádavou ryčností, v takovém světě je opravdu těžko zaslechnout hlas Boží. 
Prorok Eliáš marně hledal Boha v hluku přírodních živlů. Zaslechl jeho blízkost až v tichém vánku.
Bůh k nám přichází, ale přichází v tichosti - to byla zkušenost starozákonního proroka. 
Bůh k nám přichází, ale kde to nejmíň čekáme - to byla zkušenost Petra a ostatních apoštolů, jak jsme
slyšeli v evangeliu. 
Platí to tak i dnes, i v našem zdánlivě nenáboženském světě? 
Poslouchejte zkušenost jednoho kněze z dnešních dnů. Jel ještě s jedním spolubratrem autem, a svorně
si stýskali, jak stále ubývá lidí v kostele, jak je ten svět a hlavně mládež bezbožnější. 
U příkopy mával stopař. Takový ten vlasatý mládenec v ošoupaných džínech. Kdyby jel farář sám, asi
by se mu bál zastavit, kdovíco ta dnešní bezbožná mládež má za lubem. Ale byli dva a tak zastavuje a
vítá stopaře: „Tak co, mládenče, za slečnou, za slečnou?“ 
A stopař říká, že za slečnou zatím ne. Má vojnu před sebou a kdyby nechal srdce u slečny, byla by ta
vojna teprv dlouhá. Jede za kamarády, za partou. Scházejí se každý týden o víkendu kolem táboráku. 
Oba kněze tohle zajímá a stopař bez rozpaků vykládá. Už to v té partě jeden čas začínalo být nudné,
nálada se musela přikrmovat lahvinkou, aby bylo trochu živo. Pak tam někdo přivedl kábříka a ten měl
v kapse místo flašky Nový zákon. Nejprv ho chtěli za ten hloupý vtip vyhodit, ale ukázalo se, že žádný
tuhle knížku v životě neviděl a žádný z party neměl tuchy, o co tam kráčí. 
A ten mládenec věděl. A začal vykládat, jaký to byl zvláštní svět tenkrát. Jak byl jinačí a jak zase až
kupodivu stejný jako ten náš dnešní, a tak to začalo být docela zajímavé. 
Teď už je to zavedené: „Vždycky si uděláme hezkou chvíli, když sedíme kolem ohně a čtem si
postupně Skutky Apoštolů, - víte pane - to je jedna knížka z Nového zákona. 
To byste žasli, jak ti lidé tenkrát dokázali riskovat. Šlo jim při tom o hubu, ale oni přesto s velkým
zápalem hlásali lidem a světu kolem, že se na světě dá žít bez násilí, bez pomsty, bez rvaní, bez
válčení, po lidsku a hezky. 
„Je to ohromně zajímavé, fakt,“ říkal ten mládenec v džínech, „a týká se to i dnešní doby. - Ono je
vidět, jak je ten svět pořád stejný a lidé také. A tak zkoušíme, jestli dokážeme podle Ježíšova návodu i
my po lidsku žít. Zkuste to taky.“ - radil stopař, když u lesa vystupoval. 
Páni faráři jeli dál hezký kus cesty beze slova. Oba myslili na totéž. Zatím, co si naříkali na svět bez
Boha, Ježíš přišel mezi ně. Přistoupil do jejich kodrcavého autočlunu v tom vlasatém mládenci, který
objevil Ježíše ne pod jejich kazatelnou,. - tam se pro vlasaté mládence nekáže, - ale večer u táboráku
při opékání buřtů. 
Bratří, kolikrát ve svých dějinách se  církev musela učit, že Kristus přichází lidem vstříc stále, ve
všech bouřích stále, ve všech bouřích časů a dob, ale vždy jinak - a ne vždy jen v honosných
katedrálách, ve vyzlacených svatostáncích. 
Kolikrát v dějinách už křesťané udělali tu radostnou zkušenost, že když někdo zatarasí dveře, kterými
byli pastýři církve zvyklí chodit k ovcím, Bůh se postará, aby někdy jinde už byly otevřeny jiné dveře
k ovcím, vhodnější a lepší, než byly ty staré, co jsou teď neschůdné. 
Jde jen o to, abychom se my dnes uměli natolik utišit, abychom rozeznali Ježíše, když přichází v



podobě netušené a ze strany nečekané. 
Bůh se ukazuje ve stále nových podobách, tak, aby mohl být blízký a srozumitelný každé nové
generaci. Je tu stále s námi, je tu stále pro nás: Ve vlídnosti dobrého člověka, v hlasu svědomí a
dobrého vnuknutí. 
Jde opravdu o to, abychom Ježíšův hlas v hluku světa zaslechli, abychom Ho ve svém bližním
rozpoznali. 
Vyhlédněme mu vstříc společným vyznáním víry.

Přímluvy

V našem životě jsou stále pospolu víra a pochybnost, bezpečí a nejistota. S pochybujícím a
důvěřujícím Petrem z dnešního evangelia pojďme volat k Bohu a prosit ho:

Dej se poznat naší mládeži, aby v Ježíši našla ideál a vzor svého života.
Malomyslným a sklíčeným dej pocítit, že jsi jim nablízku.
Ti, kteří tě neznají a nevěří v tebe, ať pochopí, že jejich touha po pravdě, dobru a kráse je vlastně
touhou po Tobě, Bože.
Ti, kdo v tebe uvěřili, ať nezapomenou, že velikost a krása křesťanského života je ve službě
druhým, ne ve stálém zabývání se sebou samým.
Děti, co mají prázdniny, a dospělí, co mají dovolenou, ať si ji užívají s radostným a pokojným
srdcem.
Všem našim zemřelým dej své světlo a svou radost navěky.

Bože, ať my, tvá církev, umíme dodávat lidem kolem sebe důvěru, že lidský život má smysl, že náš
svět má dobrou budoucnost před sebou - v následování Ježíše Krista, našeho Pána.
  

NEDĚLE 20. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Když se tu scházíme k nedělní bohoslužbě, vytváříme společenství víry s Kristem uprostřed nás. Není
to nějaký exkluzívní klub, spolek jen pro zvané. Naše společenství je otevřeno všem lidem dobré vůle.
Proto se za sebe navzájem modleme, aby nám Bůh odpustil všechna provinění proti sousedské
pospolitosti, proti pohodě a dobré vůli.

Uvedení do čtení 
1. Iz 56,1.6-7 
V Izraeli se povědomí, že jsou lidem Božím, zvrhlo v pyšnou výlučnost, pohrdající a štítící se všech,
kdo nebyli židé. Řeč proroka Izaiáše, kterou si teď budeme číst, nezněla proto asi příjemně uším
Izraelitů, jeho posluchačů. 
2. Řím 11,13-15.29-32 
Svatý Pavel káže pohanům, ale nemůže se ubránit lítosti, že židé evangelium odmítli: Bůh chce přece
prokázat milosrdenství všem. 
3. Mt 15,21-28 
Také evangelium se dnes obírá výlučností či všeobecností evangelia. U nás to není hranice mezi židy a
nežidy, ale přehrad je mezi námi ještě dost. 
 



ŘEKNI BOHU ANO !

„Škoda, že nejsem konvertita,“ říkal chlapec z farní mládeže, když viděl, jak ti, co se dostali k víře
pozdě, jsou teď horlivější, jak si víry váží. Zažili, jaký nový elán, jakou radost ze života jim přineslo
uvěření v Krista, modlitba k Duchu svatému. My, co vyrůstáme ve víře od dětství, bereme všechno se
samozřejmostí, nás nic neudiví, nepřekvapí. 
Jsme často jako ten druhý syn z evangelia, který sice velmi ochotně řekl Bohu ano, ale teď vůli Boží
moc pohotově neplní. Zatímco konvertité napřed k Bohu říkali ne, byli nevěřící, ale pak se z nich stali
horliví křesťané. 
Původně mířilo toto Ježíšovo podobenství o dvou různých synech proti náboženským vůdcům v
Jeruzalémě. Vyhlašovali se za strážce zbožných tradic, proto se stavěli proti všem náboženským
reformám. Ale jejich zbožnost byla jen vnějšková - do chrámu chodili spíš dělat kšefty, než se modlit.
Ježíše jako novotáře odmítali. Byli jako druhý syn, co ústy říkal ochotně ano, ale dál nic. I nás
ohrožuje tohle nebezpečí druhého syna - nebezpečí zbožné rutiny, že k víře snadno říkáme ano, ale
podle ní žít se nenamáháme. 
A je moc dobré, když se ve farnosti objeví nějaký ten první syn - konvertita, kterému dalo práci, než k
víře dospěl, ale zato teď bere Ježíšovo evangelium doopravdy. 
My všichni musíme čas od času usilovat o takovou konverzi, o oživení lásky mezi námi, jak k tomu
nabádá v dnešní epištole svatý Pavel: 
„Jestliže je ve vás aspoň trochu křesťanské snahy, dovršte mou radost tím, že budete svorní a
jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo z touhy po slávě. Nikdo z vás ať nehledá jen vlastní
prospěch, ale také prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“ 
To je podoba obrácení, konverze, ke které i nás Pán Ježíš zve podobenstvím o dvou bratřích. 
Kterýsi moudrý učitel křesťanského života to řekl takto: „Velká vina člověka, to nejsou hříchy,
kterých se dopustil. Velká vina člověka je v tom, že se v přítomné chvíli může obrátit, napravit - a že
to neudělá.“ 
Pán Ježíš řekl, že naše řeč má být ano, ano - ne, ne. Jednoznačná. Žádné, ano-ale, ne-ale. Kdo chce být
Ježíšovým učedníkem, neokouzlí Pána pěknými slovíčky, ochotným mluvením. Na to je potřeba něco
víc: ochotné následování Ježíše činy v Duchu a pravdě. 
Bylo už mnoho lidí, kteří řekli k Ježíšovi ANO. Ale postupem života se z ANO stalo ANO,ALE. To
pak se ti lidé přestávali modlit - napřed ráno, pak i večer. Pak se jim začalo zdát, že není potřeba běhat
každou neděli do kostela. Oni přece v Boha věří, to ano, ale nejsou žádní fanatici. Pak začali být
nervózní: Nejprve jim začali jít na nervy lidi v práci, pak i jejich nejbližší, domácí. A jak tahle cesta
všech „ale“ končí? Nakonec člověk začne být protivný sám sobě. A ejhle, o jednoho rozvráceného
neurotika zase víc. 
Řekneš dnes Pánu Ježíši konečně své Ano bez všech ale? 
Jsi tu dnes v kostele. Slyšels, co ti říká slovo Boží. Slyšíš v tom Ježíšovo pozvání: „Já jsem si tě sem
dnes přivedl, abych Ti znovu nabídl své přátelství. Přijmeš je? Měj rád bližního - v něm k tobě
přicházím já. Jdi a pracuj na mé vinici. Pomůžeš tak měnit svět k lepšímu.“ 
My se pořád trochu bojíme říci Bohu své ANO bezpodmínečně, beze všech ale. 
Jak jinak zní výpověď Syna o lásce Otce. Otce, který nikoho schválně netrápí, nikoho nepokouší.
Nikoho a nikdy. Bůh je jen láska. Jen dobro od něho vychází. Podává ruku na pomoc ve svém Synu.
Svítí na cesty života svým Duchem. Bůh je láska. Tak je to. Kdybychom si toto domysleli, nebáli
bychom se vydat životem po cestě, kterou je Ježíš ve světle Ducha svatého. 
Ježíš musel už svým současníkům poukazovat na nesprávnost  představ o přísném Bohu. U svatého
Matouše čteme: „Vždyť, kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho prosí o
chléb? Nebo když poprosí o rybku, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, lidé zlí, dovedete dávat svým



dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kteří se k němu obrátí.“ 
Nebojme se přijmout a uznat Boha za Pána svého života. Jeho láska je něžnější, než všechna láska
lidská. Škrtněme tu teď, dnes, všechna zla a řekněme k Boží lásce své  A N O . 
 

PÁN JEŽÍŠ NA DOVOLENÉ

Dánský král Kristián VIII. vydal r. 1846 vládní nařízení, aby ve všech kostelích byl ustanoven člověk,
který by při kázání klepačkou budil spáče. My tu dnes snad tu klepačku potřebovat nebudeme. 
Představ si toto: Vydáš se vyřídit si něco na úřadě. Po hodinovém čekání ve frontě se dovíš, že
zdesedící úředník není pro tvou záležitost příslušný a ty jdeš s bručením o byrokratech stát frontu k
jinému okénku. 
Nebyl Pán Ježíš v dnešním evangeliu také takový byrokrat? Ten syrský kraj, to už nebyl stát Izrael -
Pán Ježíš si tam šel jen tak odpočinout od lidí - dalo by se říct, že tam šel na dovolenou. Ale i tam jde
za ním pověst mocného člověka, který zdarma léčí a pomáhá. 
Pán Ježíš odbývá tu maminku jako úředník u okýnka: Tady už nejsem příslušný, zde to už nespadá do
mé pracovní náplně. Já mám plné ruce práce se svými krajany Židy. A jsem tu na dovolené, dej mi
pokoj. 
Jenže tam, kde je člověk v nouzi, tam končí všechny hranice příšlušnosti a resortů - a Ježíš nakonec
nejen pomůže dceři, ale pochválí i matku za její houževnatost v hledání pomoci. 
Zdá se, že toto evangelium nabývá v dnešní době stále větší důležitost. 
Lidské vztahy a povinnosti se stále více drobí. Je stále víc odborů, příslušností - a člověk se v tom
nějak ztrácí. 
Běda ti, človíčku, když netrefíš správně ve špitále na tu pravou ambulanci, do pravých dveří, kam
patříš. „Tady jste špatně, patříte na brambrambracítku.“ - a človíček pacient, který přeslechl číslo, se
motá dál, dokud se nenajde někdo, kdo sice nemá v pracovní náplni orientovat popletené pacienty, ale
přesto to udělá. 
Běda ti, člověče, když se ti v lidském mraveništi velkoměsta přihodí nějaká svízel, třebas velmi
lidská. Pokud neprovedeš výtržnost, abys byl příslušný do péče policie, nebo pokud se nesvalíš jako
špalek, abys byl příslušný do péče saniťáků, není mezi spěchajícími davy, kdo by měl čas a chuť si tě
jen všimnout, natož ti pomoci. 
Proto musí být v evangeliu i to pohoršlivé - velmi lidské - dnešní vyprávění o Ježíšovi, kterému se
nechtělo pomoci, ale přece pomohl; - abychom si na to mohli vzpomenout, až se nám nebude chtít
něco pro druhého udělat, co nejsme udělat povinni; - abychom přesto šli a pomohli a udělali. 
Když se nám nechce - je to lidské. 
Když pomůžem - je to křesťanské.

Dnešní evangelium má ještě jednu stránku. Svět se z našeho pohledu dělí na nás věřící - a na ty ostatní
nevěřící. 
Židé se dívali na svět také tak. Oni, synové Abrahama, Izáka a Jakuba byli lid věřící, vyvolený. Na
ostatní hleděli pohrdavě jako na pohanské bezvěrce. 
A tu najednou apoštolové - židé - slyší chválit velkou víru ne u izraelitky, ale pohanky z pohrdaného
pohanského Syrského kraje. 
Ještě, že Bůh vidí víc než my. Že Bůh vidí mnoho víry i tam, kde my ji nevidíme. Že proto ani my
nemáme právo nikým pohrdat. Že smíme důvěřovat v dobro i mimo naše stádečko věrných. A to je
radostné a povzbuzující.



A co říká dnešní evangelium vám, děti? 
Pán Ježíš chtěl mít na chvíli pokoj, ale ta žena se nedala odbýt. Jak ta vytrvale prosila - vy byste asi
řekli: „jak škemrala“! 
A co Pán Ježíš? Odbyl ji tvrdě? Neodbyl. Nakonec se nechal obměkčit, dal si říct. 
Co ti k tomu připomíná tvé svědomí? 
Nebyls také v podobné situaci? Někdo tě prosí, tobě se nechce. Jak to dopadlo u tebe? Přemohl ses?
Přemohls přesto, že se ti nechtělo? 
Pán Ježíš není neúprosný. Zůstaneš ty tvrdý a neoblomný, i když můžeš pomoci? 
Přirozeně - všichni víme, že někdy musíme zůstat pevní a neoblomní. To když by po nás někdo chtěl
něco špatného. Ke špatnosti se nesmíme dát pohnout ani slzami, ani hrozbami. 
Ale kde se o nic špatného nejedná, to je jiná. 
Sám Syn Boží, Ježíš, změnil své rozhodnutí, nepovažoval to pod svou důstojnost, netrval na svém:
„Už jsem řekl ne, a konec!“ - Člověk ho prosil - Pán si dal říct a pomohl. Jdi a čiň podobně!

 Co si dnes budeme pamatovat! 
My, křesťané, nejsme byrokrati - pomůžeme když můžeme - i když nejsme povinni. 
My, křesťané, nejsme paličáci - dáme si říct, když se jedná o dobrou věc, i když se nám nechce. 
 

VĚCI MEZI NEBEM A ZEMÍ

„Moje dcera je krutě posedlá“ - slyšeli jsme v evangeliu. 
Co je to ta „posedlost“? 
S touhle představou si dnes dost dobře nevíme rady. 
Před nedávnem běžel v kinech s velkou reklamou ohlašovaný film: „Exorcista - vymítač ďábla“. V
Americe vyvolal vlnu hysterie kolem ďábelské posedlosti. V Západním Německu se jím inspirovaní
vymítači ďábla dostali i před soud, protože vymítali zlého ducha z mladistvé studentky tak
vehementně, až ji připravili o život. Při obhajobě se odvolávali na Pána Ježíše, že on také věřil na
posedlost a vymítal zlé duchy. 
Co tedy mínili posedlostí zlým duchem za časů Pána Ježíše, a jak tomu máme rozumět my dnes?

Je to stará pohanská představa 
Představa, že člověk může být ovládnut démonem, ďáblem, zlým duchem, je prastará pohanská
představa, která ožila zvlášť tam, kde vládla dualistická představa dvojice božstev - boha dobrého a
boha zlého. 
Vycházela z lidské zkušenosti, že jsou lidé, kteří neumějí vládnout sami sobě, kteří ztratili sebevládu,
samostatnost, jsou tedy ovládnutí - posedlí zlým duchem. Už v době kamenné, tj. kolem 5000 let před
Kristem považovali duševně choré za posedlé ďáblem a vrtali jim otvor do lebky, aby odtud ďábel
mohl vyjít. 
Ještě ve středověku tloukli duševně choré holemi, aby z nich ďábla vyhnali. 
V evangeliu se mluví řečí, jak bylo v té době obvyklé. I Pán Ježíš užívá běžné mluvy a představ své
doby, kdy každou nemoc působil zlý duch - rozuměj zlý duch nemoci, který se zahnízdil v člověku. 
Ve vývoji od raného křesťanství lze pozorovat, jak se tento zlý duch nemoci pozvolna zosobňuje do
prastaré představy zlé bytosti, ďábla. Od 5. století se setkáváme se zvláštním obřadem k vymítání
zlého ducha. 
V liturgickém životě církve se tento mezistupeň kněžských svěcení udržel téměř až do současnosti, i
když se v posledních staletích sotva kdy prakticky používal. Teprve koncilní obnova svěcení exorcistů



zrušila.

Křesťanský pojem ďábla 
Kdyby dnes někdo mluvil starým způsobem o démonu nemoci, např. o démonu horečky, znělo by nám
to divně. Ale i dnes, v řeči moderního novináře, jsem četl o „démonu rakoviny“, který sužuje lidstvo -
tedy o zosobnění zlé nemoci do představy postrachu lidstva, jímž je naše generace ohrožena. I dnes se
říká, že někdo je „posedlý“ nějakou myšlenkou. 
Abychom tedy nebrali tyto výrazy magicky a kouzelnicky, stačí si připomenout, že lidé biblické doby
neznali naše psychiatrické pojmy „neuróza, schizofrenie, deprese, epilepsie, psychóza.“ Říkali, že
někoho posedl zlý duch nemoci. 
I my dnes máme představu ďábla, zlého ducha, zosobnění zla. Je to doklad, že člověk se i dnes cítí ve
své existenci ohrožen silami, které jsou mimo dosah jeho moci a vlivu. I dnes cítí a často zažije
člověk, co vyjádřil před staletími Shakespeare v Hamletovi: „Jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých
vaše školní vědomosti nemají ani potuchy.“ 
Dnes jsme jen skromnější, a uvědomujeme si, že o silách za hranicemi lidského poznání víme méně,
než se domnívaly vědět generace našich předků. Také neexistuje žádné dogma, článek víry, který by
katolického křesťana zavazoval ve svědomí k víře v tu nebo onu konkrétní představu zlých duchů. Že
je zlý duch - pokušitel, který nás svádí ke zlému, to víme všichni dobře z vlastní zkušenosti. Ale tomu
se můžeme ubránit, když se opravdu ubránit chceme.

Raději se obracet k Duchu svatému 
V pokoncilní církvi se opouští způsob mluvení o těchto věcech, jak bylo zvykem ve středověku.
Dnešní církev zato tím víc obrací naši pozornost k působení Ducha Božího, učí nás otevřít se jeho
darům a užívat jich ke zvládnutí temnot zla tělesného i duchovního. 
Člověk nemá své vlastní slabošství, lenosti a lajdáctví svádět alibisticky na zlého ducha, nemá
objevovat zlé čarodějnice mimo sebe, ale má hledat zlé sklony v sobě. 
A když je najdeme, máme se ženou z evangelia běžet za Kristem: „Pane, uzdrav mne, dej mi svého
ducha!“ Kde je duch Kristův, tam není pro zlo v žádné podobě místo. 
Pojďme teď prosit o tuto velikou důvěru v Ježíše. To je nosný základ našeho života.

Přímluvy

Stále nás tísní naše malost a bázlivost. Pojďme proto prosit Boha o pomoc:

Abychom příčiny svých nezdarů a selhání hledali především v sobě.
Abychom, naplněni Duchem tvé lásky, nebáli se ducha zlého.
Abychom se nepídili po žádných jiných skrytých silách, krom té jediné: po síle Boží milosti.
Aby se naši nemocní obraceli ke Kristu s důvěrou kananejské ženy.

Bože, Otče všech živých, dej nám dar pokoje a svobody, který jsi přislíbil těm, kdo v tebe uvěří. Ať jej
sami máme a jiným jejich svobodu a pokoj nenarušujeme. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE 21. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Ústřední otázka dnešní bohoslužby zní: Co soudíte o Mesiáši Ježíši Kristu? 
Slovo Mesiáš většině dnešních lidí už nic neříká, ale Ježíš - ten se stává zase aktuálním. 
Po léta se hlásalo, že Ježíš vůbec nežil - že si ho vymysleli kněží! 
Za koho máte Ježíše vy? - Za koho máš Ježíše ty?

Uvedení do čtení 
1. Iz 22,19-23 
Nikdo z nás by asi nechtěl slyšet slova, která v dnešním starozákonním čtení slyší správce
královského paláce. My jsme také správci, nám je též svěřen osud těch kolem nás, - statky, hodnoty.
Jaké ocenění uslyšíme jednou my? 
2. Řím 11,33-36 
Svatý Pavel se v dnešní epištole zamýšlí nad Boží velikostí. Náš rozum jej nestačí pochopit. Je jinačí,
než všechny naše zkušenosti. - Jen vděčnou láskou se k němu přibližujeme. 
3. Mt 16,13-20 
V evangeliu slyšíme slavné věty o pověření Šimona Petra za Skálu, Klíčníka, Pastýře Božího lidu. To
pověření patří všem jeho nástupcům. Každý se máme stát Petrem, tj. Skálopevným, oporou církve. 
 

KRISTUS - REALISTA

Všimněte si, jak v dnešním evangeliu Pán Ježíš apoštoly doslova provokuje. Ptá se jich, za koho jej
vlastně mají. Jakoby nevěděl, proč nechali svého normálního občanského povolání, proč opustili
domovy a rodiny a šli za ním: přece v důvěře, že je Boží Mesiáš, jak to vyjádřil za všechny Petr. 
Mesiáš, to byl pojem vysoce politický. Bylo to heslo: Pryč s okupanty - Římany, chceme si vládnout
sami, chceme být svobodní. Mesiáš, to bylo slovo, které nikdo v té době veřejně nevyslovil. Každá
doba má taková slova. 
Ježíš vyprovokoval Petra, aby to slovo řekl. Věděl, že na ně všichni myslí, a všichni nesprávně: 
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Chystá se revoluce, oni jsou nejbližší spolupracovníci Mesiáše, vůdce revoluce - proto budou po
vítězství největšími pány v novém režimu. 
Ale Ježíš tvrdě koriguje jejich růžově lakované představy - žádné panování: „Syn člověka musí mnoho
trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. - Kdo chce jít za
mnou, zapři sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život,
ten o něj přijde; kdo však nasadí život pro mne, zachrání jej.“ 
Co to hlásá? Následovat Mesiáše je nebezpečný počin, žádná idyla, nic pro oportunisty, nic pro
kariéristy. 
Kristus má rád pravdu, odmítá polopravdu, odmítá hesla. Kristus je realista, žádný snílek. Nezastírá
nepříjemné věci. 
Chce učit, jak nést život bez zastírání, bez omašličkování nepříjemných skutečností, bez nasazování
klapek na oči, abychom neviděli skutečnost. 
A tu se máme ještě i my dnes moc co učit, jak hledět na věci života pravdivě a věcně, po křesťansku. 
Myslím při tom dnes na naše křesťanské pohřby. Smrt znamená i pro nás, křesťany, těžké rozloučení,
osamění, ale my víme, že je to rozloučení na chvilku: jeden z našich nás předešel domů - bude dřív
doma. 
A přece, kolik nevkusu a pohanství můžete při katolickém pohřbu uvidět a uslyšet! Jak pečlivě se
zakrývá rakev, aby ji nebylo vidět. Proč musí zahynout tolik květin, když zemřel člověk? A k čemu ta
papírová sláva umělých „květin“ - ty přece patří spíš do střelnice a k výzdobě kolotočů. Proč dělat ze
zádušní mše jen pozadí pro sentimentální zpěvní výstupy a produkce třaslavé hudby? 
Oč důstojnější a křesťanštější je prostota a jednoduchost, ke které nás vede nový pohřební řád církve. 
Rakev prostá, bez ozdob z kočičího stříbra a papírových krajek. 
Ozdobou rakve je v kostele pouze velikonoční svíce - paškál - symbol Krista, který přemohl smrt. A
místo kol věnců s papírovými květinami stačí na svědectví, že tu jsou ti, kdo mají zemřelého rádi,
jedna kytka čerstvých květin na rakvi. 
Žádné hudební a zpěvácké vložky - přítomní se v tichu soustředí na kalvarskou oběť. Cesta k hrobu
bez břeskné kapely, v tichosti. Kdo měl zemřelého rád, má nač myslet, nač vzpomínat a je rád, že jej
nic neruší. 
Takový pohřeb chci mít, až umřu, já. Nelíbí se to tak i vám? Hrob chci také prostý: bez betonu, bez
kamení. Křížek z břízky s dřevěnou tabulkou stačí. Než zetlí křížek, vymřou i pamětníci. Jestli si
nevybuduji svou věčnost dobrým životem a službou bližním, ty kameny na hrobě mi věčnost nezajistí.
Kameníci ať raději dláždí chodníky a obkládají domy pro živé lidi, já mrtvý už jejich služby
potřebovat nebudu. 
Moji přátelé, kteří mě budou pohřbívat, ušetří tak několik tisíc. Budou-li chtít je pro mou památku
vynaložit, ať místo věnců, které skončí za týden na smetišti, je dají při pohřební sbírce na opravu
kostela. Tak zůstane památka trvalejší. 
Tak si svůj pohřeb přeji já. Tak je to křesťanské. Přidejte se, prolomme už jednou ten pohanský kult
parády kolem mrtvých. Vzdejme se kulis a pozlátka falešné útěchy. 
Kristus je realita. Prostý pohřeb je také jedna z forem, jak Krista následovat. 
Smrt je zlá věc. Pro každého. Cesta k jejímu zvládnutí je jen jedna: Ta na Golgotu, ta vede jediná ke
Zmrtvýchvstání: Vzít každý den znovu kříž všedních trampot na sebe a následovat Krista. 
 

SLEPÝ OSUD NEBO BOŽÍ PROZŘETELNOST

Přes naléhavost otázky Páně v evangeliu, za koho my pokládáme Syna člověka, přidržme se dnes jiné
naléhavé otázky. Zabývá se jí v epištole apoštol Pavel: Jsou lidské osudy výsledkem náhody, slepého



osudu, nebo je to vedení Boží prozřetelnosti? 
Boží prozřetelnost. Co se tím slovem vlastně míní? 
Někteří lidé v ní vidí naprogramovanost života. Říkají: všechno se stane tak, jak se to stát musí. Každý
má svůj osud pevně určený. Svému osudu se nikdo nevyhne. - Takovému pojetí se bráníme, vždyť to
bychom byli jen loutky shůry manipulované. 
Někteří lidé vidí v lidském životě jen souhru slepých náhod a nic víc. Žádný cíl, žádná inspirace
Ducha svatého. Nic než nahodilost, náhoda. Takové pojetí se nám také nelíbí, - vždyť to bychom byli
jen obětí chaosu bez smyslu. 
Apoštol Pavel je přesvědčen, že v lidských dějinách působí ruka Boží, i když pro nás často
nepochopitelně. Proto končí své úvahy chvalozpěvem na Boží moudrost v důvěře, že i Izrael bude
jednou přiveden k víře v Ježíše Krista: 
„Jak bezedná je Boží moudrost! Jak neproniknutelné jsou jeho rozhodnutí. Jak neprobádatelné
způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Pána? Jemu buď sláva navěky!“ 
Uvidět Boží moudrost v řízení světa v přítomnosti, to je nad naše schopnosti, usoudil Pavel. My
vidíme všechno dění jakoby z rubové strany této výšivky. Jednotlivé nitě, události, se nám jeví
nesmyslné. Lícovou podobu snad zahlédneme někdy později, určitě a jasně vše uvidíme na prahu
věčnosti. 
Už teď však můžeme věřit, že události života nejsou jen slepé náhody, že Boží láska je obrací a
usměrňuje k dobrému konci. 
V Novém zákoně se o Boží láskyplné prozřetelnosti mluví často. Např. v podobenství o vrabci, který
bez vůle Boží nespadne ze střechy. V podobenství o ptactvu nebeském, které Pán denně živí a o
květinách, kterým dává šat. I náš osud je v ruce Boží, proto nemáme být úzkostliví. A když prosíme o
denní chléb, můžeme to dělat v důvěře, že náš Otec nebeský ví, že to potřebujeme. 
Ovšem, tuto otcovskou péči o nás my většinou vůbec nevnímáme. Naopak, denní zkušenost mluví
jinou řečí, příroda sleduje své zákony slepě, bez ohledu na člověka. Mnohé události se nám jeví jako
nesmyslné. 
Lépe než na sobě můžeme Boží vedení vytušit na životních osudech jiných lidí - především světců.
Třeba na osudech naší čerstvé světice Anežky České. Kdyby nebyly tolikrát ztroskotaly - a někdy
trapně ztroskotaly - záměry otce s jejím provdáním, kdoví, jestli by český národ nebyl o tuto světici
chudší. 
Je to jedno z hlubokých tajemství, jak Boží vůle působí bez narušení člověkovy svobody. Jak
podivuhodná je tu souhra Boží pomoci a člověkovy důvěry v Boha. 
Vraťme se ještě jednou k ohlédnutí na události našeho vlastního života. Čím to je, že já jsem se
narodil právě tehdy, v té rodině a ne jindy a jinde? Že i můj život se vyvíjel tak a ne jinak. Když to
není výsledek náhody, když Někdo stojí za vším děním, pak můj život má smysl, má určitý cíl. 
Když se studenti bohosloví připravují na kněžské svěcení, odejdou někam do ústraní a tam konají
exercicie - duchovní cvičení. Při tom jim duchovní vůdce obvykle dává úkol: Zamyslete se a sepište
si, které události a situace vašeho života spolupůsobily k vašemu rozhodnutí pro kněžství? Kde vidíte
ve svém životě zásahy Boží prozřetelnosti? Moc se toho zpravidla na papíře neobjeví - u tak mladého
chlapce. Ale na sklonku života už kněz vidí zřetelněji, kde zapůsobilo vedení a vanutí Ducha svatého. 
Copak o to, u dobrých a šťastných událostí to jde, vidět pomocnou ruku Boží. 
Ale co neštěstí, nemoce, úmrtí? Je i ve zlých událostech řízení Boží, působí to Bůh? Je jisté, že nic
zlého a škodlivého nepochází od Boha - vždyť Bůh je jen a jen Dobro. Ale je jisté i to, že mnozí lidé
dodatečně rozpoznali, že právě nemoci, neštěstí použil Pán, aby jejich životní cestu obrátil k dobrému
cíli. A proto jsem rád, že i uprostřed trápení můžeme důvěřovat pomocné ruce Boží nad sebou. Že
můžeme hledět do budoucnosti beze strachu. 
Věřit v prozřetelnost Boží, věřit ve vedení Ducha svatého tedy znamená důvěřovat Boží dobrotě víc



než vlastní chápavosti. Znamená to, že náš život není jen stálé stárnutí a biologický rozpad. Že náš
život má jasný cíl: samého Boha. „Od něho, skrze něho a pro něho je všechno“ - říká svatý Pavel. 
Bůh je konečným osudem člověka, ať to chceme nebo nechceme. I nevěřící mají Bohem nabídnutou
životní cestu.  A i když po ní nejdou a vydají se na křivé cesty - před Bohem stanou nakonec také. 
Od spisovatele Franze Kafky pochází zoufalý výkřik: „Existuje cíl, ale není k němu cesta!“ My,
křesťané, máme možnost dojít k cíli: spolu s Ježíšem, který je sám cestou, pravdou a životem. 
A tak prosme Pána, aby nám dal svého Ducha: abychom lépe pochopili, že on je naše cesta, pravda a
život.

Přímluvy

Pán Ježíš znal chyby a nedostatky apoštola Petra a přece mu řekl: Ty jsi Skála. Pán zná naše
nedostatky a přece nás má rád. Můžeme ho prosit s plnou důvěrou:

Za nynějšího nástupce Petrova Jana Pavla, - aby vedl církev po vzoru Petrově.
Za všechny biskupy a kněze po celém světě - aby přetvářeli lidi k lepšímu důvěrou a rozvíjením
jejich dobrých vloh.
Za všechny, co uvěřili, že Ježíš je Syn Boha živého, aby ukazovali na sobě světu, jak dobrý je
Pán.
Za všechny, co v Ježíše nevěří, aby potkali Pána skrze nás.
Za všechny bázlivé a zbabělé, aby se stali Skálou, která se netřese a nestrachuje.
Za nás všechny, abychom si vlastní slabosti neodreagovávali kritizováním svých bližních.

Bože, my to víme, že největší služba, kterou můžeme prokázat svým bližním, je v tom, že jim
pomůžeme odhalit jejich bohatství. Pomáhej nám, abychom jim celým svým životem zviditelňovali
dobrého Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 22. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nám pomůže porozumět, proč je křesťanství u mnohých lidí tak nepopulární,
neoblíbené. Ono mluví otevřeně o nesení životních křížů, zvládnutí trápení. A o těchto věcech dnešní
člověk nerad slyší, dokud jimi není sám postižen. 
Kristus bere člověka nejen do své služby, ale i do své školy. Školí ho, aby dokázal unést a zvládnout
všechna břemena života. 
Pojďme se přihlásit do školy Páně.

Uvedení do čtení 
1. Jer 20,7-9 
Starozákonní čtení nám dnes mluví o trápení proroků, kněží, když si lidé nechtějí dát říct, nechtějí
slyšet jeho kázání, varování, jejich rady k dobrému životu - a ženou se do zkázy. 
2. Řím 12,1-2 
Svatý Pavel nám radí, jaký obětní dar máme položit na mešní patenu: Sami sebe. 
3. Mt 16,21-27 
Pán Ježíš nás dnes varuje, abychom se nehonili za chvilkovými módami, ale snažili se žít svůj život v



duchu evangelia. 
 

PROČ DOBRO PROHRÁVÁ

Starozákonní prorok nemůže unést, že slovo Boží je tak bezmocné. 
Apoštol Petr nemůže unést, že i Vtělené slovo je tak slabé, že by Pán Ježíš měl trpět a být zabit. 
My také někdy nemůžeme unést nekonečný proud zla, které znovu a znovu zdupává dobro ve světě. 
Proč dobro ve světě tak často prohrává?

Otázky filozofů 
Od filozofů starého Řecka (Epikuras) až po dnešní skeptiky jdou stále tytéž otázky. 
Proč Bůh nezabrání zlu na světě, když je dobrý a všemohoucí? 
Buď zabránit nemůže, - ale je to pak ještě Bůh všemohoucí? 
Nebo zabránit nechce, - ale je to pak ještě Bůh dobrý? 
Anebo zabránit může a chce, - ale proč tedy zlo ze světa nemizí?

Odpovědi mytologické 
Z dávných dob lidstva jsou tu odpovědi mytologické, ale ty nám dnes už pomoci nemohou: 
- Ani z Persie pocházející představa dvou bohů, kteří spolu zápasí, principu dobra a zla. 
- Ani raně židovská apokalyptika, která posunuje příčinu zla do temných prapočátků lidstva 
  a jsoucna, do obrazu prvotního hříchu andělů a lidí.

Pokus o rozumové „ospravedlnění“ Boha 
Velcí myslitelé 18. století rozumu (Leibnitz, Kant, Hegel)  se pokoušeli o rozumové „ospravedlnění“
Boha. Jenže všechno to jejich složité rozumování a mudrování vypadá tváří v tvář člověku, drcenému
nespravedlivým utrpením, jako pokus uspokojit hladového přednáškou o chemii trávení.

Pokusy o emancipaci - lidskou svépomoc bez Boha 
Mezi novodobými lidmi se stalo načas velkou módou, že přestali hledat pomoc u Boha. Byli
přesvědčeni, že si od zla a trápení ve světě pomůže člověk sám. Čekalo se, že rozvoj civilizace,
techniky, vědy a politiky zbaví svět zla a vytvoří nebe na zemi. Jenže tito lidé udělali trpkou
zkušenost, a my všichni s nimi, že i ve světě vědeckotechnické revoluce jsou dál války - jen ještě
krutější; - existuje dál bezpráví, - jen ještě násilnější; - že zla nijak neubylo. 
Změnilo se jen to, že vinu za zlo člověk nevěřící nemůže už připisovat Bohu. Nehledá se už, jak
ospravedlnit Boha, ale jak ospravedlnit člověka. Moderní diplomacie je umění, jak svést vinu za
všechno na druhé. 
Dnes už to víme bezpečně: sama věda, technika a politika nezbaví lidstvo utrpení, nevykoupí člověka.

Utrpení jako testovací otázka víry 
A tak utrpení zůstává i dnes - a zřejmě vždy zůstane - testovací otázkou víry člověka: 
- Můžeš říct, že tváří v tvář tolika utrpení ve světě nemůžeš věřit, že existuje dobrý Bůh. To můžeš, a
mnozí to tak řekli a říkají. 
- Ale můžeš také s mnohými (a biblickým Jobem) říct obráceně: Jen proto, že pevně věřím v dobrého
Boha, mohu vydržet žít na tomto světě, plném zla. Jen proto, že pevně věřím v dobrého Boha, mohu si
uchovat naději v zítřek. - Jen proto, že pevně věřím v dobrého Boha, mohu unést lásku k lidem.
Přemnozí to takto pochopili a také to takhle věří. Já také - a snad i mnozí z vás.



 Co nás opravňuje k tomuto pohledu? 
- Celé evangelium nás vede k tomuto pohledu, - to neví nic o Bohu lhostejném k lidskému utrpení, ale
ví: 
- o Bohu Otci, účastném a milosrdném, 
- ví o Božím Synu Ježíši Kristu, který lidské trápení sice nezrušil, ale postavil se v něm po bok
člověka. Ukázal, jak i nesmyslné trápení a nesmyslná smrt může smysl získat: Obětováním trápení za
jiné, projitím smrtí ve víře v život věčný.

Víra neumí zlu uniknout, ale umí jím projít 
Křesťanství nechce zlo balit do pozlátka. Utrpení zůstává vždy utrpením, zlo zůstává vždy zlem.
Záliba v trápení je hřích nebo duševní choroba. Křesťan má povinnost bránit zlu, kterému se zabránit
dá,  - jako to dělal Pán Ježíš. 
Přesto zůstává stále dost zla, kterému se zabránit nedá. Proč to tak je, proč člověk nemůže žít bez
trápení, to asi žádný rozum nevyzkoumá. Ale ani utrpení ani smrt nás nemůže připravit o naději, o
víru, o lásku, dokud víme, že při nás je Bůh, - a že Ježíš, celý jeho život, je sám odpovědí na všechny
otázky po smyslu života a smrti. 
A to je závěr naší meditace: Boží láska tě neuchrání OD trápení, ale Boží láska tě bude chránit VE
všem trápení. 
„Vezmi svůj kříž každodenní a následuj mne,“ říká Pán. „Já tě občerstvím.“ Že je to konečné vítězství
Boží lásky nad zlem, dotvrzuje i kniha Zjevení, která Nový zákon uzavírá: „Hle, Boží přebývání s
lidmi... On jim setře každou slzu z očí: Nebude již ani smrti, ani zármutku. Nářku ani bolesti nebude,
protože starý svět pominul.“ (Zj 21,3a-4) 
 

SMYSL ŽIVOTA

Ztratit smysl života 
Nezdálo se vám také, že svatý Petr vlastně nic tak moc zlého neřekl? Člověk se diví, proč jej Pán Ježíš
tak tvrdě odbyl. Petr smýšlí docela lidsky: Vyhni se, Pane, nepříjemnostem, co bys z toho měl! 
K čemu nést kříž, k čemu trpět? Raději uchopit moc. A vládnout sám. Lepší je dostat se nahoru a
poroučet, než sloužit. Lépe je honit jiné, než nechat se honit. 
Tak to myslí Petrovi, tak to běžně myslí běžnému člověku. Ale Pán Ježíš říká, že takové myšlení není
z Boha. Proč? Další osudy Petrovy a ostatních apoštolů to názorně ukázaly. Když jim nevyšla
vyhlídka, že budou velkými a mocnými pány, neměli najednou proč dál žít, ztratili smysl života. 
A ztratit smysl života, to je moc zlá věc. My to dnes kolem sebe často vidíme: 
U mladých, kteří nedovedou objevit smysl své existence, a proto je život přestává bavit dřív, než žít
začali. U stárnoucích, kteří nedovedou objevit krásy stáří a trápí se nad tím, co už nemohou, místo aby
se těšili z toho, co ještě mohou.

Nemoc našeho století 
Psychologové nazývají tuto ztrátu smyslu života „existenciální prázdnotou“. Tvrdí, že je to
nejrozšířenější nemoc dvacátého století. A počet sebevražd mezi mládeží, počet vykolejených
mladistvých povalečů a příživníků, a stejně tak i počet stárnoucích mrzoutů a alkoholiků jim dává za
pravdu. 
Nedávno slavil sedmdesátiny lékař, kterého zná vědecký svět jako kapacitu na tuto metlu lidstva,
psycholog Viktor Frankl. V mládí se nadchl Freudem, kterého považoval za mesiáše lidstva. Ale ani
Freud, ani studium psychologie u jeho žáků Junga a Adlera, jej nedovedlo uchránit od melancholické



nostalgie: Co má všechno životní pachtění za smysl? K čemu se honit a nač se stále štvát? Vynikající
schopnosti a pracovitost jej sice přivedly až k vysokoškolské profesuře, stává se uznávaným
odborníkem psychiatrie a psychologie, ale osobně zůstává skeptikem. Život se mu zdá zmateným
kolotáním bez cíle a smyslu. 
Pak přichází Hitler a Žid Frankl se dostává do koncentračního tábora. A v tvrdé škole denního boje o
holou existenci dozrává jako vědec i jako člověk. 
Objevuje tam kořeny existenciální prázdnoty, ztráty smyslu života, nemoci století. Ověřuje si, jaký lék
platí na tuto nemoc: Vězni, kteří neměli cíl, proč by chtěli dál žít, kteří neměli v co doufat, ti rychle
odumírali duševně i fyzicky. Kdo však měli víru v Boha, kdo měli člověka, kterého milovali, práci,
kterou chtěli dokončit, ti měli v této víře a naději sílu k přežití. Věděli, proč žijí a proto chtěli žít.

Co čeká život ode mne? 
A tak se Frankl vrací z lágru na svou katedru psychologie jako věřící křesťan, vychovatel poválečné
generace věřících lékařů na mnoha vysokých školách, kam byl zván k přednáškám. Výchozí bod jeho
psychologie života je přesně opačný, než dosud běžný postoj. Říká: „Neptej se, co můžeš čekat od
života. - Ptej se, co čeká život od tebe, co můžeš a máš pro život, pro Boží království udělat právě ty. 
Tvůj život smysl má, ale dát mu jej musíš ty sám. Aby tvůj život nebyl beznadějný, musíš se naučit
milovat a sloužit.“ 
Milovat a sloužit - to je hlavní zásada křesťanství. 
Tak bylo nově objeveno křesťanství pro vědecky a technicky myslícího člověka 20. století. Po
staletích skepse a nevěry to myslící člověk dnes už chápe: Kde je místo víry nevěra, kde je místo lásky
nenávist, tam není ani lidské naděje - a tam mizí smysl lidského života. 
Bylo třeba prožít dvě světové války, bylo třeba projít hrůzou koncentračních táborů, bylo třeba poznat
bezmocnost vědeckotechnické revoluce, aby myslící člověk dvacátého století znovu začal objevovat
starou křesťansku pravdu: že svět, ve kterém se dá žít, svět naděje, musí být ne světem nenávisti, ale
světem víry a lásky. 
A to si dnes odnesme jako náš radostný poznatek z evangelia: 
MŮJ ŽIVOT MÁ SMYSL, KDYŽ VĚŘÍM, MILUJI A DOUFÁM

Přímluvy

Pán Ježíš se nevyhýbal obětem, když nám chtěl pomoci. Prosme ho:

Za lidi, kterým je ubližováno; - aby neodpláceli zlo zlem.
Za mládež, která nepoznala smysl svého života; - aby našli dobré věřící kamarády.
Za děti, které nepoznaly lásku rodičů; - aby našly otcovské pěstouny a vlídný domov.
Za lidi, kteří musí dělat práci, která je netěší; - aby nezatrpkli a vytrvali v rozvíjení své
osobnosti.
Za nás všechny; - abychom hledali náplň života v plodné činnosti a pomoci člověku bližnímu.

Pane Ježíši, tvé evangelium není pro lidi pohodlné, - a my pohodlní jsme. Je nám těžké pochopit, že
láska roste tím, že se rozdává.,  Pomoz nám, abychom se tomu učili následováním tebe, jenž žiješ a
kraluješ na věky věků.

Přímluvy na začátku školy

Všichni jsme žáky a učedníky Pána Ježíše. Všichni jsme děti Boží. Obraťme se k Pánu o pomoc:



Ať se naše děti s chutí pustí do školního učení.
Ať dokáží vydržet i u předmětů, které je nebaví.
Ať dbají i na vyučování náboženství.
My všichni ať chodíme rádi do školy Boží - do kostela.
Ať dbáme na dobrou denní modlitbu.
Ať se navzájem povzbuzujeme vlídností a dobrým příkladem.
Ať máme trpělivost s vlastní slabostí i s chybami druhých.

Pane Ježíši, náš Učiteli, s radostí se dnes přihlašujeme za žáky tvé školy. Veď nás, uč nás, dej nám
dary tvého Ducha, abychom v ní byli dobrými žáky. Jenž žiješ....

NEDĚLE 23. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Ježíšovo evangelium učí, že žádný člověk nemůže žít jen sám pro sebe. Že žádný člověk nesmí žít na
osamělém ostrově. Křesťan je ten, kdo umí snést lidi kolem sebe. 
Tuhle pravdu nám chce připomenout a ujasnit slovo Boží. 
Jaký je můj vztah k lidem kolem mne? 
Jaká je má snášenlivost, jaká je má ochota, jaká je má trpělivost? 
Připomeňme si svá provinění vůči druhým, a litujme jich upřímně.

Uvedení do čtení 
1. Ez 33,7-9 
Být strážným není nic pohodlného, to zná každý, kdo byl na vojně. U Ezechiela teď budeme číst, že
my máme být všichni strážci - strážci svých bližních a pomáhat jim, chránit je před jejich chybami. 
2. Řím 13,8-10 
Pán Ježíš nevyhlásil žádný nový katalog ctností. Jeho morálka má prostý základ: Bůh je láska a my
máme být Božím obrazem. Svatý Pavel to dnes pěkně vysvětluje v listu Římanům. 
3. Mt 18,15-23 
Teď uslyšíme v evangeliu, jaký řád pro vzájemné vztahy platil mezi prvními křesťany. Je to tak mezi
námi i dnes. Kéž platí i mezi námi tato pravidla: 
 

JE ZDE KRISTUS MEZI NÁMI ?

Právě jsme slyšeli „domácí řád“ mladé křesťanské církve. Jak se máme starat o sebe navzájem, jak
vytvářet společenství s Pánem. Ale starat se o druhé, vydat se mezi lidi do společenství, tyhle
představy nám v dnešní době moc lákavě nezní. Copak denně neslyšíme, že je nejlíp o nikoho se
nestarat, zalézt do svého soukromí, jinak že na to leda doplatíš? 
Jenže ten útěk do samoty není pro člověka také žádná výhra. Není dobře člověku samotnému,
osamocenost je zlá. A právě z té zlé samoty nás slovo Boží chce vyvést a zachránit: Máme se dnes
učit, jak nebýt sám, jak vytvářet společenství dobré, takové, ve kterém by mohlo být dobře každému.

Musíš ze své ulity do společenství 
Ještě nám zní v uších poslední slova evangelia - začneme tedy od nich: „Kde jsou dva nebo tři



shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Zdá se že generace křesťanů před námi se
dosud touto myšlenkou příliš zabývat nepotřebovaly. Ve všech koncilních dokumentech minulosti je
zmíněna jen jedenkrát - v 5. století na koncilu Chalcedonském. 
Zato se toto slovo Páně zřejmě stalo „znamením času“ v naší době. Není snad dokumentu našeho
druhého vatikánského sněmu, který by tuto myšlenku o potřebě společenství nezdůrazňoval. Tato
myšlenka se stala jakoby duší koncilních úvah při vyzvednutí kolegiality v církvi (Lumen Gentium
III). 
Dnešní lidstvo už nežije v kmenech, v rodových společenstvích, ani v národním romantickém
vlastenčení. Vymírá i vesnické sousedství. Lidé žijí izolovaně ve svých „bytových jednotkách“. A
stále víc pociťují, že se tak lidsky žít nedá. Ani lidsky, ani křesťansky - vždyť křesťanství je právě
plnost lidství. 
A tak je vskutku na čase, aby právě dnešní člověk nově uslyšel, co hlásá Pán Ježíš: Jestli chceš najít
své štěstí, svého Boha, musíš si najít cestičku k bližnímu. Musíš ze své ulity. Nejen s omluvou k tomu,
komu tys ublížil, ale i s odpuštěním tomu, kdo ublížil tobě, a s radou a pomocí tomu, kdo ubližuje sám
sobě. Není jiné cesty k radosti, k Bohu, než ruku v ruce s lidmi, co jsou kolem tebe. 
Pomáhat vytvářet církev, která žije duchem „domácího řádu“ prvokřesťanské obce. Pomáhat vytvářet
z našeho společenství církev, která není jen mamutí mezinárodní organizací vznešených funkcionářů
se vznešenými tituly. Církev, která není jen úřadem, ale je společenstvím k vzájemné službě v
následování Krista.

Lidské recepty na řešení konfliktů 
Jistě teď ze srdce souhlasíš s tou krásnou představou. Kdo by nebyl pro církev, jako společenství
dobrých, ušlechtilých křesťanů. I v celých dějinách církve byli všichni pro, od prostých venkovanů až
po papeže. 
Co jiného, než ideál církve svaté vedl papeže k exkomunikacím, vylučováním hříšníků; - vedl horlivé
biskupy k upalování bludařů; - vedl zbožné věřící k zakládání církví zbožnějších, pravověrnějších,
lepších - k zakládání sekt. 
Že tohle vylučování špatných a oddělování dobrých nebyla dobrá cesta, to už všichni dnes víme.
Nebyla to cesta Ježíšova. 
Víme, že církev Kristova je - a vždy i bude - církví hříšníků. Že v ní budou vždy konflikty a různost
názorů. Že kdybychom my dnes zde sebehlouběji pochopili a domysleli dnešní kázání, přece se mezi
námi zase stane, že ublížíme svým bližním a oni ublíží nám - někdy vědomě, jindy nevědomky.

Ježíšova cesta k pokojnému společenství 
Jaká je ta správná cesta ke společenství ve jménu Ježíšově, v jeho duchu, to jsme dnes slyšeli v
evangeliu. Boží obcí, uprostřed níž je skutečně Kristus, se nestáváme proto, že jsme dokonalí, ale
proto, že si navzájem odpouštíme. 
Tak to kázal Pán Ježíš, tak to zapsal evangelista Matouš v „životním řádu“ prvokřesťanských farností,
církví. 
Jak velkolepý životní program se nám tu rýsuje: máme se učit držet pohromadě. Ne ve jménu
nějakého hesla, ideologie, ale ve jménu Ježíšově. 
Jelikož hřích se s pokojným společenstvím Ježíšovým nesnáší, ale rozbíjí je, trhá je, dává se nám
zcela konkrétní návod, jak proti hříchu postupovat. Ne hříšníky ze svého středu vypudit (kdo by pak
zůstal?), ale zlou moc hříchu neutralizovat osobní pomocí, radou, odpuštěním. 
Odpuštění - to je cesta k pokoji v mezilidských vztazích občanských, v církvi i v tvé rodině. 
Církví hříšníků jsme a zůstaneme: pšenice a plevel zůstane pohromadě až do žní. A přesto máme umět
žít smírně, vytvářet dobré společenství, dobré party a pomáhat si v nich navzájem. 



Nalistujme si doma ještě jednou dnešní čtení Matoušova evangelia - je v 18. kapitole. A pokusme se
každý zcela konkrétně promyslit: 
Co já mohu udělat a co opravdu udělám pro dobré společenství doma v rodině, v práci, ve farnosti? 
 

SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH - CÍRKEV

Proč jste sem přišli? Proč se lidé scházejí na poutě, na shromáždění? 
Stále častěji se konají v různých městech světa mezinárodní setkání mladých křesťanů. Mladí se z
těch cest vracejí domů upevněni ve víře, plni zážitků z vzájemných setkání a sdělených zkušeností. 
Poslechněme si s nimi, jak o své cestě do církve vypravoval jeden z nich. 
„Jmenuji se Alex a přicházím z velké dálky. Můj otec má ocelárnu ve Stockholmu. Chtěl, abych u
něho pracoval. Prodělával jsem těžkou krizi. Život se mi jevil bez smyslu: proč vyrábět ocel, aby se
mohly vyrábět zbraně, aby se mohli zabíjet lidé? Proč dělat cokoliv? Co víš, k čemu se toho může
kdesi použít. Odešel jsem z domu a toulal se světem. 
Byl jsem snad ve všech světadílech. Potkal jsem mnoho lidí, kteří hledali tak jako já. V Indii jsem
poznal drogy a ocitl se na pokraji propasti. Zachránila mne jedna dívka, která mne milovala a se
kterou jsem se později oženil. Ale pak jsem zůstal zase sám, protože umřela na rakovinu na jedné
americké klinice. 
Ze zoufalství jsem se vydal opět na cesty. Jediné, co mne drželo, byla vzpomínka na mou ženu, která
byla křesťankou. Na smrtelné posteli mi dala svůj dřevěný křížek, co mívala na krku a řekla mi: „On
tě zachrání!“ 
Abych se udržel na živu, šel jsem dělat k jedné těžební společnosti, která v Alžíru hledá nerosty. 
Jednoho dne jsem potkal v poušti bratry Karla Fucoulta. Bylo to v době, kdy jsem stále častěji v sobě
slyšel Susin hlas: on tě zachrání! A tak jsem bratry Karla poprosil o křest. Oni mne pokřtili a já teď
žiji s nimi. Jsem naplněn radostí. Už nejsem sám, nalezl jsem církev. Už vím, proč žít. Připadá mi,
jako by můj život teprve začínal.“ (Podle C.Caretta: Hledal jsem a nalezl jsem.) 
„Už nejsem sám, nalezl jsem církev“ - říká mladý Švéd. - „Jsem plný radosti“ - říká dál. „Už vím,
proč žít, je mi, jako by můj život teprve začínal.“ 
Možná, že posloucháš jeho radostná slova a nechápeš: „To je toho, že je v církvi. Já v ní jsem od
narození, od křtu - nic to se mnou nedělá!“ 
Jenže je tu rozdíl. Ty jsi v církvi dosud asi jen víceméně papírově. Jen proto, že tak rozhodli rodiče.
Ale církevní společenství se pro tebe stane velkou životní silou, až ty sám, osobně, pochopíš, co církev
je. Až ty sám pochopíš, že jen ve společenství s jinými lze hlouběji prožít víru, Boží přítomnost. Že jsi
nebyl stvořen zazděný do sebe sama. Že brány a okna tvé osoby jsou otevřená: Máš očima viděti jiné.
Máš ušima slyšet jiné. Máš se darovat a máš také dary přijímat. Máš být jednou strunou na nástroji,
kterým je církev. Každá struna je na tom nástroji jiná, ale všechny mají navzájem ladit. Tomu se říká
svatodušní pluralismus, protože Duch svatý je ladičem nástroje, který se jmenuje Církev. 
I z hlediska čistě lidského nežije nikdo sám. Jsme na sobě navzájem závislí mnoha způsoby, jako tělo
na různých částech. Jsme tělo - Církev. 
Už první generace křesťanů vytváří církev - společenství z Židů i pohanů. Jejich jednotu tvoří víra v
jednoho Boha, v jednoho pána a Spasitele Ježíše Krista, v jednom svatém Duchu. Pokládají se
navzájem za rovnocenné bratry a sestry, u nichž všechny rozdíly původu, národnosti, ras a sociálních
vrstev ztratily svůj rozdělující diskriminační význam. 
Rozumíte? První církev byla akcí Ducha svatého proti všemu chaosu a zmetkům tehdejšího světa. Je
znamením a nástrojem míru. V ní se nepřátelé usmiřují, cizinci se stávají přáteli. 
A takovým viditelným znamením - svátostí - je a má být církev vždycky. I v nás a skrze nás, skrze



každého křesťana. Církev je vlastí, ve které se má každý cítit doma. 
Další vývoj tohoto prvotního církevního společenství je zachycen v Novém zákoně. Mluví se tam o
církvi ve třech různých významech: Především v tomto smyslu, jak tomu slovu dnes obvykle
rozumíme: universální, světová Církev. 
Ale na mnoha místech Nového zákona se tak označuje i církev v určitém místě, v určité obci, farnosti.
To se pak mluví o místní církvi. 
Ale Nový zákon zdůrazňuje ještě třetí význam: Církev v domě, rodině, nebo v určité skupině. To se
pak mluví o domácí církvi. 
Tento systém domácích církví trval až do konstantinovského obratu. Když přestalo pronásledování a
do státní církve proudily masy lidí, vznikly tisícihlavé farnosti a upevnila se mohutná centrála
římského ústředí. 
Dnes zase začínají všude po světě vznikat uvnitř velefarnosti malé skupinky lidí, kteří vzali vážně
Ježíšovy přísliby z dnešního evangelia: „Jestliže se shodnete o nějaké věci a budete za ni prosit
společně, dostanete ji. Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku“: 
Naučíme-li se tato chápat církev v původním biblickém starocírkevním smyslu, bude to velká šance
pro nás osobně: bude nám snadnější uchovat si víru ve společenství. Bude to velká šance pro dnešní
svět, když z místních církví bude zase vyzařovat světlo Ducha Božího, když farní společenství budou
znamením a nástrojem spásy ve svorné lásce a míru. 
Žádné životní rozhodnutí není pro mladého člověka tak náročné, jak rozhodnutí pro život ve víře v
Boha. Jednotlivci tento krok pomáhá udělat skupina věřících, dobrá parta farní mládeže. 
Kde mládež zůstává mimo církev, tam to není výsledek nějakého uvažování, rozhodování. Tam se ti
mladí s živou Církví nesetkali. Znají to slovo jako celkem lhostejný a bezobrazný pojem jakési
celosvětové organizace. 
Jak jinak zní dopis mladého chlapce svému faráři: 
„Otče, musí se s vámi podělit o velikou radost. Já jsem se tu seznámil - a teď už i spřátelil s pár
kvalitními lidmi ze zdejší farní mládeže. Pokouším se teď spolu s nimi žít po křesťansku a řešit různé
otázky a nejasnosti, kterých je stále ještě habaděj. Už tu nejsem cizí, už tu nejsem sám, to je krásné. A
snad se mi splní i to, že v této partě farní mládeže najdu i partnerku pro život. To by pak bylo už úplně
super.“ 
Milí mladí farníci, přeji sobě, přeji naší farní rodině - místní církvi, přeji i vám všem, abyste si
dokázali takovouto svatodušní skupinu farní mládeže vytvořit a v ní společenství víry prožívat. 
 

CO SI POČÍT S HŘÍŠNÍKEM

Čemu se máme naučit v dnešní lekci školy Boží? 
Důležitému umění: Co dělat, když lidé kolem nás špatně jednají, když hřeší. 
Že je to učení potřebné, vidíme z toho, že většina lidí to dělá právě naopak, než káže Pán Ježíš, jak
jsme to právě slyšeli. A denně narážíme na trampoty, které z toho plynou: 
 - Dozvíš se, že se o tobě někde bavili, že tě pomluvili, že překroutili tvá slova, že tě odsoudili za to
nebo ono. 
A co ty můžeš dělat - nic. Nebyls při tom, nemůžeš se bránit. 
 - Dozvíš se, že na tebe šel někdo žalovat, že tě osočil. Denně s tebou mluví, je milý a sladce přátelský.
Tobě neřekne nic, ale hned běží s žalobou a ty máš o nerváky postaráno. 
 - A po třetí: stane se ti, žes něco opravdu chytil za špatný konec a neuvědomuješ si to. Stačilo, aby tě
někdo upozornil, varoval. 



Ale lidé kolem mlčí. „Co tě nepálí, nehas,“ říkají si škodolibě a zpovzdálečí přihlížejí, jak si to
zavařuješ. 
A co ty se nabráníš - nic. Jsi odsouzen dřív, než pochopíš svou chybu. 
Tak je to špatně, říká dnes Pán Ježíš v evangeliu. 
Tak je to proti lásce k bližnímu, říká svatý Pavel ve čtení - a co je proti lásce, to je zlo. 
Jak máš tedy správně jednat, když lidé kolem tebe dělají něco zlého? 
Je to jednoduché - říká Pán Ježíš. 
 - První krok je: Nemlč ke hříchu bližního, když můžeš pomoci. Ale mluv o něm přímo s tím, koho se
to týká, a v soukromí - mezi čtyřma očima. 
 Druhý krok: Když si od tebe nedá říct, hledej spojence. Hledej, na koho ten provinilec dá, toho
zavolej na pomoc. 
 Třetí krok: Když oba nic nesvedete - obrať se k církvi. Jděte s tou starostí za knězem. 
Dá se to uskutečnit v dnešním našem světě, v poměrech, ve kterých žijeme? - Dá v každé době, vždy v
takové formě, jaká té době odpovídá. 
Děje-li se něco zlého, jsi ve svědomí povinen zasáhnout tenkrát, když máš naději, že to pomůže. Když
je předem zřejmé, že si chybující říct nedá, že ho naopak podráždíš a bude vše ještě horší,  nebo že se
ti za dobře míněná slova bude mstít, pak mlč. Ale mlč! Nemluv o něm ani za jeho zády. V nejistých
případech je tu církev, můžeš se poradit s knězem. 
To je dnešní lekce křesťanského života: nemluv o chybách druhého v jeho nepřítomnosti. Mluv s ním,
nemluv o něm bez něj. 
Jestli se rozhodneme - a to bychom měli, že si chceme v tomto týdnu dnešní zásadu nacvičit,
natrénovat, jestli si každý den při ranní modlitbě připomeneme toto nedělní předsevzetí, pak teprve
poznáme, kolik pokušení proti této zásadě budeme muset přemáhat a jak nesnadné bude ubránit se
pokušení k pomlouvání a kritice za zády. 
Ono totiž nestačí jen vědět, co je správné - i zloději znají „nepokradeš“, ale je třeba i síly k dodržení
pravidla. 
Pojďme teď společně poprosit Boha o tuto sílu pro nastávající týden. Pojďme společně vyznat, že v
jeho mravní řád věříme a chceme se učit jej zachovávat. 
 

DOBA SKLÍZENÍ

Miluj bližního jako sebe! Tak shrnul Kristus svou celou morálku. V dnešní mluvě by asi řekl:
Člověče, nežiješ jen sám pro sebe! Dlužíš sebe sama Bohu, lidem kolem sebe! Jsi buňkou
nastávajícího světa dobra, jenž chce růst. Tvůj život má mít smysl. Máš plné ruce práce, jsi důležitý,
je tě potřeba, aby na světě rostlo a převážilo dobro! 
Mohli bychom to shrnout na zásadu: Tvé  mládí, tvá osobní práce má smysl, když věříš, miluješ,
doufáš. Dává křesťanství nějaký smysl i životu ve stáří? 
Dnes převládá mínění, že stáří je konec všech životních radostí, že je to jen trapné čekání na smrt,
pozvolné hroucení sil tělesných i duševních. 
Lidé chtějí dlouho žít, ale nechtějí zestárnout. Bojí se stáří a proto se snaží být za každou cenu
výkonní. Předvádí se, jací jsou ještě kabrňáci, a když to konečně jednou už nejde, zhroutí se do
beznaděje či do infarktu. 
A tu přichází křesťanství se svým radostným poselstvím o smyslu stáří: Není to zhroucení života, ale
jeho naplnění. Je to doba sklízení, co jsme po celý život zasévali. 
Křesťan usiluje nejen o prodloužení života, ale i o jeho zintenzivnění. V čem to spočívá? Že umíme na
základě životních zkušeností líp chápat smysl víry, naděje a lásky, a žít podle toho. 



Je tu také pošetilé stáří! Známe staré zlostníky, lakomce, sobce, poroučivce, kteří by chtěli stále
komandovat i dospělé děti, známe staré mrzouty, staré naříkalky. Zde se v mládí nezasévalo a tak není
co sklízet..

Ale moudré křesťanské stáří netrpí nezkušeností mladého života. Dovede se s úsměvným
porozuměním dívat na nezralé splašence, kteří teprv musí platit modřinami za životní zkušenosti.
Dovede na mladé hledět s porozuměním a s odpouštějící trpělivostí.

Křesťan si ve stáří nenaříká nad tím, co už dělat nemůže, ale raduje se z toho, co ještě může a že vůbec
ještě to a ono může. Slyšel jsem nedávno slova věřícího lékaře: Moudrý člověk si po padesátce váží
každého dne života - a po šedesátce každé hodiny.

Moudré stáří mladým kolem sebe své zkušenosti a představy o životě nevnucuje. Ví, že jsou
nepředatelné. Ale žije před nimi v hluboké víře, kterou má čas promýšlet, která se zocelila tím co
zažil, uviděl, poznal. Má čas si zajít do kostela i ve všední den. Má čas, to je jeho bohatství.

Slyšels dobře? Moudrý křesťan má v stáří čas! Říkal mi nedávno jeden důchodce: „Nikdy jsem neměl
tolik práce, co teď - v důchodě. Kdekdo mi říká - když teď nemáš co dělat, udělej mi to, udělej ono, a
já lítám i s manželkou, že večer nohy necítíme.“ - Tak je to špatné. Stáří má právo na klid, na
odpočinek jak podle světského, tak i podle Božího Zákona. Když ti to jde, jistě rád pomůžeš a budeš z
toho mít radost, - ale jen když můžeš, když se cítíš dobře. Celý život jsi musel, ať se ti chtělo nebo
nechtělo. Teď konečně nemusíš, když se na to necítíš. To je také výsada stáří. Nenech si ji vzít. Jedna
babička vařila denně pro mladé, aby posloužila. Sama by se s mužem všelijak obešla, ale kvůli
mladým se snažila vyvářet, aby neřekli. A výsledek pachtění, nespokojenost: Babička vaří starodávně,
samá mastnota, kvůli babičce ještě ztloustnem! A tak babička vařit přestala. Když pak někdy dala
mladým talířek štrůdlu, byla hodná babička. 
V koncilní obnově svátostí církev vrátila původní význam i té svátosti, která se chybným vývojem
stala strašidlem a svátostí smrti pod názvem „poslední pomazání“. Nový řád nazývá tuto svátost
označením: svátost stáří. Jako je křest svátost dětství, biřmování - svátost dospělosti, tak i stáří má své
posvěcení, svůj význam v díle spásy. 
Pro křesťana platí, že stáří je stejně intenzívní dobou života jako mládí, jenže jinak. Stojí za to o tom
přemýšlet a učit se moudře prožít své stáří. 
A pro mladého křesťana platí: 
Cti stáří, protože ani ty nebudeš stále dítětem. 
A to si také odneseme jako dnešní zásadu našeho životního katechismu.

Přímluvy

Sjednoťme se teď v modlitbě, abychom se tu učili jednotě i v denním životě, abychom se stali živou
církví. Prosme Boha jedním srdce a jedněmi ústy:

Ať vidíme bližního i v členech naší rodiny - doma.
Ať dokážeme neposuzovat jednání svých bližních, dokud neznáme všechny okolnosti.
Ať máme odvahu upozornit bližního na chybu, když je naděje, že si dá říct.
Všem klevetníkům dej milost, aby si svou ubohost uvědomili, dokud je čas.
Ať si více ceníme lidí, kteří nás upozorňují na naše chyby, než těch, kteří nás vychvalují.
Ať naše farní společenství žije ve svornosti a snášenlivosti.



Bože, prosíme tě, dej nám sílu, abychom ve svých dobrých předsevzetích vytrvali a vytvářeli církev
Božích dětí kolem Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 24. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes se máme ve škole Boží učit nesnadnému, ale nezbytnému umění; jak snést protivné lidi. Jak
vyjít s tím, kdo nám ublížil, kdo ubližuje. 
Nejprve se zamysleme: Jak jsem se k takovým lidem choval dosud? Kolik mstivých myšlenek,
zatrpklosti, nepřátelství jsem v sobě měl?

Uvedení do čtení 
l. Sir 27,33-28,9 
Kniha Sirachovcova, z které si dnes budeme číst, byla učebnicí mravouky v první církvi. Užívalo se jí
při vyučování katechumenů - při přípravě na křest. 
2. Řím 14,7-9 
Svatý Pavel nám ve druhém čtení připomíná důležitou skutečnost, na kterou často zapomínáme. 
3. Mt 18,21-35 
To, co bylo ve starozákonním čtení pověděno v podobě mravních norem, to vysvětluje Pán Ježíš
prakticky - podobenstvím. 
 

JEDNA KU ZNIČENÍ

Kolikrát musím odpustit? 
Tahle Petrova otázka z dnešního evangelia dodnes v lidstvu nedozněla. A stejně tak nedozněl nevěřící
a nechápající úžas lidstva nad odpovědí Ježíšovou: Petře, ne jen třikrát, ne jen sedmkrát, ale
sedumasedumdesátkrát odpouštěj. Vždycky odpouštěj. Neživ v sobě nepřátelství, nenávist, pomstu.

Proč musím odpustit? 
Na tenhle Ježíšův požadavek odpovídá člověk nechápavě: Ale proč bych měl odpouštět, když se mohu
pomstít? Proč bych si měl nechat líbit, když mi někdo ublíží, proč by mělo zlo zůstat nepomstěno? 
Jsou pro to hned dva rozumné důvody. Jeden společenský, druhý osobní. 
Za prvé: 
Ti, co jim říkáme barbaři, ti měli před tisíciletími morální normu jedna ku jedné: oko za oko, za jeden
zub jiný zub. 
Dnes jsme v možnostech pomsty pokročili. Dnes je to jedna ku zničení. A co může stát proti možnosti
pomsty bez mezí, než požadavek odpuštění bez mezí, Ježíšovo: odpusť 77krát? 
 A jaký je druhý důvod, proč odpustit? Proto musíme odpouštět, protože my také potřebujeme
odpuštění. Má ochota odpouštět bude jednou měřítkem, jak bude odpuštěno mně. Tak se za to my sami
po celý život modlíme, tak to chceme: Bože, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme...

Jak dokázat odpustit 
Dobrá, řekneš, já to tedy uznávám, že je to dobré a správné. Raději odpouštět, nemstít se. Ale je to
vůbec v lidské moci, dokáže to vůbec člověk? Aspoň já už jsem takový, že když mi někdo ukřivdí,



nedovedu zapomenout, i kdybych chtěl. Jak ho vidím, tak si na to vzpomenu, jsem toho zas plný.
Leda, když mi ublíží nějaký chudák, jaksi nechtěně, to ano, to odpustit umím. Ale když mi ublíží
nařvaný násilník a ještě se vysmívá, jak mně zatopil, - copak je možné takovému odpustit? 
V tom máš, milý posluchači, pravdu: Člověk je schopen druhému odpustit, jen když vidí, jaký je
chudák, jaký je ubožák. 
Ale cožpak není každý zlý člověk ubožák? 
Každý zlý, - každý, kdo kolem sebe rozsévá zlo, je člověk zmrzačený. Je to mrzák v původním a
vlastním slova smyslu. Nemá zmrzačené tělo, nechybí mu noha nebo ruce, „chybí“ mu svědomí. 
Tak viděli zlé lidi světci. Proto nám mohli dát radu: 
  „Když ti někdo ublíží, nelituj se příliš. 
  Pravý chudák nejsi ty, ale ten, kdo ublížil.“

Zmrzačené svědomí 
Pojďte se tedy podívat, jací chudáci, jak zmrzačení jsou zlí lidé. Jejich svědomí bývá zmrzačeno
nejčastěji dvěma způsoby: 
Jedni mají svědomí otupělé špatnou výchovou. Zpravidla hned kdesi v dětství. Děcko zlobilo a rodiče
se nad ním hádali, kdo je vinen. Dítě rozmazlovali a učili vidět vinu vždy na těch druhých kolem sebe,
nikdy na sobě samém. 
Těmhle ubožákům dá mnoho práce, než se naučí - a kdoví, jestli se to vůbec kdy naučí - vidět svou
chybu, uznat ji, omluvit se. 
Druzí mají naopak svědomí rozbolavělé, přecitlivělé, podrážděné, neurotické. Ti na rozdíl od těch
otupělých výčitky svědomí mají, a masivní, jenže na ně falešně reagují! Jsou z nich zlostní, nerudní,
neradostní lidé. Neumí nalézt odpuštění, a proto dělají peklo druhým a s druhými, jen aby si dokázali,
že druzí jsou také špatní. 
Polský spisovatel Jerzy Stavinsky popisuje člověka sužovaného špatným svědomím v románu „Špatná
diagnóza“: 
„Ty bolavé vzpomínky číhají v podvědomí jako šelmy v temnu, připravené vyskočit v kterémkoliv
okamžiku, rozvrátit každou klidnou chvilku, hryzat a štvát. Probudí si člověka uprostřed noci a
rozsvítí tmu svými reflektory: Vzpomínáš, tenkrát? A člověk se marně převaluje na druhou stranu,
marně zakrývá oči rukou, marně se balí do deky. Ta postava tu stojí, po sté se znovu před tvýma očima
odehrává scéna tvého ponížení, selhání, tvé bídy.“

Řetězová reakce odpuštění 
Nic nepomůže pokoušet se svědomí přehlušit, utéci před ním do hluku, aktivity, tvrdosti v jednání.
Utíkat před svědomím je dospělému asi tolik platné, jako utíkat před vlastním stínem. 
Pomůže jediné: slůvko „odpouštím ti“, „je ti odpuštěno“. 
Tak to chce Pán Ježíš. A chce víc: Chce, aby jedno, první odpuštění, hned vyvolalo řetězovou reakci
odpouštění dalších. Aby ten, komu bylo odpuštěno, šel a odpustil tomu, kdo ukřivdil jemu. Tak jsme si
to četli v evangeliu. A říká ještě víc: Že jen tehdy odpuštění platí, když je odpuštěno dalším, jinak ne. 
Opravdu veliké věci se dějí, když dokážeme přemoci v sobě pomstychtivost, uraženost, malichernost,
a dáme tomu, kdo nám ublížil, při setkání najevo, že jsme mu odpustili: I Bůh odpustí, když ty
odpustíš! 
Opravdu veliké věci se dějí, když jdeme s kající myslí ke svátostné zpovědi. Psycholog Max Frisch
píše: 
„Copak katolíci, ti se mají. Ti mohou všechny boláky svého svědomí otevřít ve zpovědi bez rizika, že
se tím vydají na pospas veřejnosti. Ti mohou uslyšet na své vlastní uši hlas rozsudku: Jdi v pokoji, je
ti odpuštěno. Na minulost už můžeš myslet bez úzkosti, jako na uzavřenou minulost. Rána tvého



svědomí se může zhojit, zajizvit.“ 
A také muž, od něhož by to katolík nečekal, hájí zpověď: Martin Luther napsal, když už hned za jeho
života chtěli jeho radikální stoupenci zpověď zrušit: „Soukromou zpověď si nedám od nikoho vzít, a
nedal bych ji za všechny poklady světa, protože vím, kolik síly a útěchy jsem v ní dostal.“ 
Svátostná zpověď je léčebný proces lidského svědomí. Ovšem za podmínky, že my dáme to rozhřešení
dál, našim viníkům, aby vznikla řetězové reakce odpuštění.

Závěrečné shrnutí 
Čemu jsme se naučili z dnešního podobenství, jakou radostnou zvěst jsme uslyšeli, 
Aby si člověk dobře žil na světě, nesmí mít svědomí otupělé. To pak nevidí své chyby a neumí
odpouštět jiným. 
Musíme mít svědomí dětí, které umějí uznat svou chybu a otevřít tak cestu k odpuštění, dát to
odpuštění dál a odpustit jiným. 
Vždyť náš Bůh je Bůh odpuštění, ne pomsty. 
Pojďme se k němu přihlásit vyznáním víry. 
 

UMĚNÍ ODPOUŠTĚT

Nedávno vyšel český překlad Koránu, posvátné knihy mohamedánů. Je tam zajímavé, jak islám
pohlíží na Pána Ježíše. 
Přijali jej sice mezi proroky, ale mesiášem, Bohem podle nich být nemůže. 
Proč? Mohamedáni si totiž nedovedou představit, že by Bůh mohl být tak „nespravedlivý“ jako je
Ježíš třebas v dnešním evangeliu. 
Nedovedou si představit, že by Bůh mohl být takový slaboch, jako je Ježíš, který se nemstí svým
nepřátelům a čeká s trestem, jestli se napraví - jestli dostanou chuť jít pracovat aspoň v poslední
hodině. 
Dokonce tvrdí ten Ježíš, že v nebi bude větší radost nad jedním obráceným hříšníkem, než nad mnoha
spravedlivými. To mohamedán nepochopí. 
Ten, kdo to pochopí, je křesťan; ba jen ten je křesťan, kdo to pochopí, kdo odpouští. 
Ono odpouštět, to není nic snadného. Když odpustíme, máme často jakýsi nedobrý pocit: nejsem přece
jen hlupák, nejsem světu k smíchu? A ani ten, komu je odpuštěno, se necítí nijak královsky, je mu
trapně. 
Tohle však dovede Bůh: odpustit tak, že omilostněný delikvent je navíc naplněn radostí, cítí se
šťasten, znovuzrozený. 
Když Ježíš odpustil Matoušovi - celníkovi, ten uspořádal na oslavu hostinu. - Na oslavu, že byl u
zpovědi, že dostal rozhřešení, odpuštění. 
Cítíš se po zpovědi i ty tak svátečně a radostně? 
Jestli ne, asi proto, že trčíš ve stejném hříchu, jako ti reptající dělníci z evangelia. Také neumíš
odpouštět lajdákům, a proto neumíš odpustit ani sám sobě. Odcházíš stísněn, s pohledem obráceným
ještě nazpět, na marnost minula, místo aby ses radostně obrátil dopředu, šťasten, že můžeš pracovat
dál na vinici Božího království - a to i přesto, že začátek práce byl nevalný. 
Je tu ještě jiné nebezpečí. Nějaký cynik by si mohl říci: Když Kristus přišel povolat hříšníky, když dal
stejnou mzdu i těm, co se napraví až v poslední minutě, pak mohu hřešit dál. Mám dost času. Stačí
napravit se až v poslední minutě. A pak budu ten správný hříšník pro radost celého nebe. 
Ano - bylo by to logické a chytré - jen kdyby kdo věděl, která to je, ta jeho poslední minuta. 
Matoušovi řekl Ježíš: Pojď na mou vinici - a on hned, v tu chvíli nechal výnosného zaměstnání a šel.



Dnes volá Pán i tebe, bratře, sestro: Už jsi promeškal dost hodin, dnů, let svého života - pojď na mou
vinici, opusť vše špatné. 
Denně si chceme v tomto týdnu připomínat Boží pravdy: Chci být křesťanem? Pak musím odpouštět,
být milosrdný. Celník Matouš opustil vše a šel za Ježíšem. Mne též Ježíš zve: opusť své nelásky,
hněvy, závisti, opusť své zlozvyky. I ty jdi na mou vinici - žij jako křesťan. A žít jako křesťan
znamená: odpouštět, být milosrdný, nezávidět. 
Pojďte tedy vyznat, ze srdce vyznat svou víru v Ježíše Krista spravedlivého a odpouštějícího. Pojďme
poprosit o radost k práci na Boží vinici tohoto dne a tohoto týdne. 
 

CO SI POČÍT S ČLOVĚKEM, KTERÝ TI UBLÍŽIL

Minulou neděli jsme slyšeli v evangeliu odpověď na otázku, co mám dělat, když vidím, že se děje
nějaké zlo, když vidím, že někdo hřeší. 
Odpověď zněla: 
1. Když máš naději, že si dá říct, pak mu domluv. 
2. Když to nepomůže, tak vyhledej jeho přítele a spolu s ním se pokus mu pomoci. 
3. Když se to ani vám oběma nepodaří, pak se poraď s církví, tj. s knězem. 
4. Když však je ti hned předem jasné, že by bylo marné mu domlouvat, pak mlč. Nepomlouvej ho za
zády. 
Dnes se mluví o situaci, která jde víc na tělo: Někdo ublížil mně. - Jak se mám bránit? Jak se mám
zachovat? Písmo svaté nám dává odpověď v celém světě neslýchanou. Říká: Odpusť! 
Odpustit? To je proti naší povaze. Ta nám říká: „Nenech si líbit nic! Nedej se! Oko za oko, zub za zub!
Oplať, pomsti se každému, kdo ti ublížil!“ - To je podle lidské přirozenosti. Tak lidé smýšleli před
tisíciletími, tak smýšlejí i dnes. A tak bychom smýšleli ještě stále i my všichni, kdyby nepromluvil
Bůh: Ty odpusť! Ty se nemsti! 
Myslím, že tohle „odpusť“ by si žádný člověk sám ani nedokázal vymyslit. Na takový nápad by asi
lidé sami nikdy nepřišli. To musel lidem povědět - zjevit Bůh. 
Dnes jsme slyšeli toto zjevení Boží ve dvojí podobě: Starozákonní, - jak to Bůh říkal lidem skrze
proroky; - a v podobě novozákonní, v evangeliu, - jak to lidem pověděl Pán Ježíš. 
Na světě vždy převládalo přísné právo: Že dluhy se platí do posledního haléře. Že je spravedlivé
potrestat za každé provinění. Odpustit - to byla velká novota. Rabíni řekli, že stačí odpustit nanejvýš
třikrát - pak už ne. Petr projevil ochotu odpustit sedmkrát. Pán Ježíš řekl sedmdesátsedmkrát, tj.
pokaždé, když druhý lituje a o odpuštění stojí. 
Proč pokaždé? 
Pán Ježíš to vysvětluje podobenstvím o způsobu Božího kralování: Království nebeské se podobá
králi, který se slitoval a odpustil. 
Rozumíš? Všichni jsme závislí na odpuštění Božím. Kdyby Bůh neodpustil naše hříchy a viny nám,
všichni bychom zahynuli navěky. Pán Bůh nám odpustí, - ale jen tenkrát, když odpustíme my. To je
důvod, proč mám odpouštět, vše odpouštět: aby Bůh i nám odpustil, vše odpustil. 
Co jsme se dnes ve škole Boží naučili? 
Bůh zjevuje lidem to, na co bychom sami nepřišli. 
Postupně a částečně zjevoval lidem pravdy za starých časů - tomu říkáme Starý zákon. 
Pak přišel Ježíš Kristus - Boží Syn. Jeho zjevení říkáme Nový zákon. 
V knize Zjevení, v Písmu svatém, v Bibli, je popsáno všechno o našem životě, všechny jeho situace.
Potřebujeme ovšem ještě toto: Božímu zjevení rozumět a podle něj se řídit. 
Co na to říkáte, děti, mládeži? Bude to lehké? Já vím, že nebude. Proto vám hned napovím jak na to. 



Když ti někdo něco zlého schválně udělá, když ti někdo schválně ublíží, braň se, samozřejmě, ale o
tom zlém si pomysli: „Jsi ubožák, že jsi tak zlý. Máš pokřivenou duši, povahu, jsi křivák. Možná, že
někdo ubližoval tobě, kdopak ví, čím trpíš, že jsi jak zkažený, kousavý pes. Je mi tě líto. Zkusím to s
tebou po dobrém, s humorem, místo s rozčilováním. 
Co si tedy chceme z dnešního kázání zapamatovat? 
  Budu se učit odpouštět. 
  Zlého politovat, místo se mu pomstít. 
Proto dnes před svatým přijímáním i v týdnu doma se chceme modlit zvlášť pozorně slova Otčenáše:
„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“

Přímluvy

Pán Ježíš řekl: „Mé myšlenky jsou myšlenky odpuštění, ne pomsty.“ Proto jej prosme:

Pane, dej abychom pochopili, že tvá přikázání jsou správná.
Dej nám radostnou sílu k velkorysosti a k odpuštění.
Ať se lidstvo vysvobodí z bludného kruhu pomstychtivosti.
Ti, co odpustit nedokážou, ať se učí litovat zlého člověka, jako duševně nemocného.
Lidé dobráci, kterých sobci využívají a zneužívají, ať se naučí bránit svá práva energicky, ale bez
mstivosti a zloby.
Ať se umíme zastat lidí, kterým silnější ubližují.
Odpusť nám naše viny, protože i my chceme odpouštět našim viníkům.

Pane Ježíši, tys opustil i těm, kteří tě zabíjeli. Ať se od tebe učíme milosrdenství, abychom sami
milosrdenství došli u tebe, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 25. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
„Člověče, nemsti se, nebo nedojdeš v životě pokoje!“ - Pamatuješ se ještě, jak nás k tomu vyzývalo
evangelium minulou neděli? Dnešní bohoslužba pokračuje v ukazování pokojné cesty. 
Člověče nezáviděj druhým, nebo se užereš! Tvá závist tě zničí!“ 
Obraťme se proto hned zpočátku zpytavým pohledem každý na sebe, do svého nitra: Nakolik já
popřávám místo závistivým a nepřejícím pocitům, myšlenkám, řečem?

Uvedení do čtení 
1. Iz 55,6-9 
Prorok v dnešním čtení už tuší a předvídá, že Mesiáš bude hlásat lidem pravdy neobvyklé, protože
Boží - ne lidské. 
2. Flp 1,20c-24.27a 
Teď nám dá svaatý Pavel v listu z vězení nahlédnout do intimních hloubek svého srdce, které se zmítá
dvojím protichůdným přáním. 
3. Mt 20,1-16a 
Dnešní evangelium je o „nespravedlivé“ spravedlnosti Boží. Těžko se s ní smiřujeme, pokud je
prokazována jiným. 



 

PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO !

Skoro pravidelně chodil na mši svatou pozdě. Kněz mu říkal: „Stačí vstát o pět minut dřív, a stihl
byste kostel včas“ - ale on se smál: „Pane faráři, vždyť Pán Ježíš přece řekl, že poslední budou
prvními! A dělníkům na vinici dal dnes po denáru všem, i těm, co přišli pozdě jako já! Pán Bůh přece
nehledí na hodinky, ale na dobré srdce!“ - „Ja“ - vzdychl na to pan farář, - „ono přijde na to, jak si kdo
evangelium vyloží! - Podle tebe by tedy stačilo přijít do kostela na závěrečné požehnání, do práce
právě tak pro výplatu a práci nechat jiným.“ 
Není to zrovna chytré, používat evangelia pro omluvení vlastní pohodlnosti. 
Pojďme se tedy raději ptát po správném smyslu dnešního evangelia. Je jasný a srozumitelný:
Nezáviděj druhým! Přej a bude ti přáno! 
Četl jsem jednou vyprávění o slepém člověku, který za okny své světnice pěstoval s velikou pečlivostí
květiny. Od jara do podzimu krásně kvetly. Zastavil se kolemjdoucí na chodníku a říká tomu slepému:
Prosím vás, proč by ty krásné květiny pěstujete? Vždyť je stejně nevidíte!“ A slepý se usmál: „Mám
pro to hned tři důvody: Nejprve - mohu se květin dotýkat. Za druhé - mám rád jejich vůni. A třetí
důvod jste vy.“ - „Jak to, vždyť mne vůbec neznáte!“ - „Neznám, ale právě tak jsem si to
představoval: Jistě půjde kolem někdo, komu mé květiny udělají radost. Zastaví se u mého okna, bude
se mnou o nich hovořit, a tak budu mít radost zase já.“ 
Ano, tak to vždycky platí: „Tolik radosti v životě zažiješ, kolik jí sám rozdáš druhým.“ 
Ten slepý mohl zatrpkle naslouchat krokům lidí na chodníku, mohl srovnávat a závidět: „Proč právě já
nevidím, proč oni vidí?“ - Ale on se neuzavřel do své temnoty, vyšel z ní na cestu lásky. Vyšel dělat
druhým radost. A tak ji  měl i sám. 
Děti, teď se možná rozpomínáte, jak to je s vámi, když se vám zdá, že bráška nebo sestra dostali od
maminky větší kousek čokolády? Jak je to s vámi, když se vám zdá, že spolužák dostal lepší známku
než ty? Mračíš se? Nepřeješ? Závidíš? 
Víte, kdo se neumí radovat z radosti druhých, ten moc radosti na světě neužije, ten se moc šidí. 
To prý žába má takové zvláštní oko, že vidí jen to, co se jí hodí sežrat. Nic jiného na celém rybníku už
nevidí. Chudinka žába. A ještě větší chudák je ten, kdo žába není, a přece také nevidí nic jiného, než to
své. 
Ptali se v Indii Matky Terezy z Kalkaty, co je to křesťanství. A ona řekla: „Je to dávání. Bůh tolik
miluje svět, že mu dal svého Syna. Ježíš dal za lidi svůj život. Ale ještě než se vydal na smrt, dal se
lidem v podobě chleba života, aby nehladověli po lásce. A lidé, kteří uvěří v Ježíše, jako já a miliony
jiných, dávají sebe do služby lásky druhým. Ano, křesťanství je radost z dávání.“ 
Dnes nám tedy Pán Ježíš všem připomněl, že jeho učedník, křesťan, nezávidí, je velkorysý. 
Pokusme si to zapamatovat, třeba takto: „Tolik radosti v životě budu mít, kolik jí rozdám druhým.“

Přímluvy

Bůh zve každého z nás, abychom pomáhali budovat na světě království pokoje, civilizaci lásky.
Prosme ho s důvěrou o pomoc:

Nedopusť, aby se dnešní lidstvo navzájem zničilo žádostivostí toho, co mají druzí.
Dej svého Ducha papeži a kněžím, aby dobře ukazovali cestu ze zmatků doby.
Ať všichni pochopíme, že náročnost, závistivost a nespokojenost je trojlístek jedovaté byliny,
která zabíjí radost ze života.
Ať si neděláme starost, co si o nás myslí lidé, ale ať dbáme o to, jak vypadáme před Bohem.



Bože, chceme si každé ráno v tomto týdnu připomenout, že tolik radosti v tom dnu zažijeme, kolik jí
uděláme druhým. Budeme se tak učit následovat Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)

 
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou) 
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net

http://www.fatym.com
http://www.knihovna.net


Cestou do Emauz  - nedělní cyklus A - mezidobí (26.-30. neděle)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
  

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

NEDĚLE 26. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Křesťanství je náboženství paradoxu, napsal Chesterton. Co je to paradox? Je to pohled z nezvyklého
úhlu, takže vidíme věci nově. Brání zevšednění, navyklosti. 
Učit se žít jako křesťan znamená: dívat se na sebe a věci kolem sebe stále nově, znamená učit se být
stále více člověkem. 
I dnes se máme v zrcadle Božího slova na sebe podívat novým pohledem. 
Ohlédněme se na svůj uplynulý týden, vyznejme a litujme, čím jsme narušili Boží obraz v sobě.

Uvedení do čtení 
1. Ez 18,25-28 
Prorok Ezechiel nám v dnešním čtení dosvědčuje, jak se už ve Starém zákoně lidé hádali s Bohem: Pro
sebe chtějí všechnu Boží mírnost, pro své nepřátele všechnu Boží přísnost. Nesmýšlíme my také tak? 
2. Flp 2,1-11 
Jsme křesťané. Máme tedy smýšlet a jednat jako Pán Ježíš. Jak to je smýšlet jako Pán Ježíš - to nám
říká svatý Pavel. 
3. Mt 21,28-32 
V evangeliu se nás Pán Ježíš ptá, zda my také patříme k lidem, co ochotně všechno slíbí, a pak skutek
utek. Nebo se podobáme spíš tomu druhému z podobenství? 
 

DVA BRATŘI V NÁS

Bývají v nás oba 
„Co soudíte o těch dvou bratřích?“ Tak se nás ptal Pán Ježíš. Mohl mluvit ještě o třetím bratru - který
pokaždé řekne nepůjdu a také nejde - , ale takoví zlí paličáci snad mezi námi nejsou. 
Mohl mluvit i o čtvrtém, který pokaždé řekne půjdu a vskutku pokaždé běží a úkol pokaždé vzorně
udělá. Takových čítankových hodných Fridolínů mezi námi asi také moc není. 
Ale v každém z nás je ten nebo onen z těch dvou brášků, o kterých Pán Ježíš mluvil. A ve většině z nás
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je něco z obou zároveň, jak kdy jsme naložení.

Zbrklá ochota 
Ten první, co říkal ochotně ano ano, ale pak nešel nikam, ten v nás často zbrkle a horlivě ledaco
naslibuje a ani neuváží, jestli je to vůbec možné splnit. A pak se za námi vleče slib, závazek,
povinnost, s kterou si nevíme rady. A to je ošklivé. 
Nebo jindy slíbíme, abychom měli od žadatele pokoj, abychom se zbavili jeho naléhání. Splnit slib se
nám pak nechce a odkládáme to. A to je také ošklivé.

Zbrklá neochota 
Ten druhý bratr v nás, co napřed řekl nepůjdu, ale potom šel, - toho také známe. Když slyšíme, co se
po nás chce, co nám někdo ukládá, všechno se v nás vzepře nechutí: Nebudu, nepůjdu, neudělám! - Co
pořád jen já, - ať to udělá někdo jiný! Ale pak se v nás přece jen ozve hlas svědomí a ten tu nechuť
přemůže. Jdeme a uděláme. Tak by to mělo být pokaždé, protože v tom je láska. Ne v pěkných
slovech, v citech, ale v činech. 
Vzpomínám, jak to často bývá v leckterém domě s vámi, děti. Tatínek přišel z práce, synek ho chytne
kolem krku: „Tati, to jsem rád, že jsi doma.“ - Tatínek mu řekne: „Tak mi skoč pro cigarety.“
„Kdepak, tati, já nemůžu, chci si dokreslit eroplán.“ Řekněte sami, co má pak za cenu taková líná
láska.

Řiďte se svědomím 
Ještě jednoho si všimněte: Před chvílí jsem říkal, že se v člověku ozve hlas svědomí. 
Co je to hlas svědomí? Je to schopnost rozeznávat, co je dobré a co je zlé. Už malé dítě to umí. Je na
něm dobře poznat, když něco vyvede: Ví, že se to nesmí, je zahanbené. 
Ten hlas je v hlubinách lidské duše. Člověk si ho sám nedal, ten dal do lidské duše sám Stvořitel.
Často je nám ten hlas i nepříjemný, protože nás stále vybízí, abychom dělali co je dobré - a to se nám
pokaždé nechce. 
Je-li naše lenost nebo špatnost příliš velká, pak dokáže svědomí přehlušit. Tak na tom byl ten bratr, co
slíbil a nešel. 
Někdy svědomí nezvítězí hned, ale když je dobrá vůle, přece pomalu dokáže přemoci lenost nebo
zlost. - To je případ bratra, který napřed odmlouval, ale pak šel.

Shrnutí 
Celý život se musíme učit, abychom slibovali jen tolik, kolik můžeme udělat. A abychom udělali, co
jsme slíbili. Aby skutek neutek. Raději slibujme méně, ale co slíbíme, dodržme: 
Mluvky a podvodníky poznáš podle nesplněných slibů. 
Kristovy učedníky poznáš podle toho, že slovo dodrží.

Přímluvy

Patří to už k povaze člověka, že stále něco nově začínáme a stále něčeho zanecháváme. Pojďme prosit
o pomoc Ježíše, který je naším vůdcem na cestě života:

Ať se dovedeme uchránit od lhostejnosti ve víře.
Mocní ve světě politiky až upřímně usilují o mír ve světě.
Naši školáci ať si najdou čas na svou bohoslužbu.
Naše mládež ať pomůže liknavým, aby se všichni přidali k výchově své osobnosti k dospělosti.
Ať je nám všem nedělní shromáždění v kostele chvílí radostného společenství.



Pane Ježíši, chceme se podílet na nedělní bohoslužbě tak, aby nám byla chvílí radostného setkání s
tebou, - abychom tu vždy znovu prožívali největší příběh lásky s tebou, - jenž žiješ a kraluješ na věky
věků.

NEDĚLE 27. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Po staletí Bůh vedl a vychovával vyvolený národ. 
Po staletí Bůh vedl a vychovával náš národ.. Po léta oslovuje, nabádá a vychovává nás osobně. Co tím
dosáhl? To je otázka přímo do svědomí, kterou nám dává dnešní Boží slovo. 
Zahleďme se tedy každý na sebe: Jaký jsem já křesťan? Jaký vzorný člověk? Kde je dobro, které
konám?

Uvedení do čtení 
1. Iz 5,1-7 
Dvakrát dnes uslyšíme v biblickém čtení o vinici a o nás. Jednou v tesklivé Izaiášově písni o vinici
neplodné - jsem to snad já? Podruhé v podobenství Pána Ježíše - jsem snad já ten vinař? 
2. Flp 4,6-9 
Slova povzbuzení svatého Pavla v listu Filipanům jsou nám dnes stejně potřebná, jako byla před
tisíciletími křesťanům v Malé Asii. 
3. Mt 21,33-43 
Podobenství o zlých vinařích klade i nám otázku: jaká je naše odvaha splácet Bohu nájemné za
všechno dobré, co nám propůjčuje? 
 

HISTORIE JEDNÉ VELKÉ LÁSKY

O velké lásce se zpívají písně, vyprávějí romány a skládají básně. Právě jsme v prvním čtení
naslouchali písni a v evangeliu vyprávění o velké lásce. O lásce, která nebyla opětována, která byla
oklamána. 
Někdy se toto biblické vyprávění nazývá podobenství o zlých vinařích - ale to není přesné. Hlavní
postavou v každém románě, v každé povídce o lásce je přece ten zamilovaný, ten milující. 
V tom milujícím snadno rozpoznáváme Boha Otce. Jak krásnou vinici, jak krásný svět nám lidem
připravil, co vše pro nás udělal, abychom přinášeli úrodu lásky, abychom dobrotu Stvořitele spláceli
svým dobrým životem. 
My totiž nejsme na vinici Božího království pozváni jako diváci na divadle, kteří jen sedí a tleskají.
Jsme pozváni, abychom spoluvytvářeli program, abychom dávali druhým z toho, co jsme sami
dobrého dostali. 
Ale my se často nechováme lépe, než ti první nájemci v podobenství - děti Izraele. Dobro dobrem
nesplácíme, Boží proroky a kněze kamenujeme a zaháníme, Božího Syna svou zlobou křižujeme. 
Tolika zklamání v lásce se dočkal ten milující. Ale on se nedá odradit, to je na tomhle příběhu
nejúžasnější: Bůh důvěřuje velmi houževnatě v dobro, které je v člověku - stále znovu posílá proroky
na vinici, stále znovu dává člověku příležitost, nabízí přátelství. 
Poslechněte si vyprávění ze staré zbožné Rusi - jak pěkně dovedli znázornit bezmeznou vytrvalost
Boha Otce v jeho snaze pomoci člověku. 



Žila kdesi žena, která byla moc zlá. Ani jediný dobrý skutek za svůj život neudělala, jenom pořád kde
mohla, ubližovala. Nakonec umřela a čert ji vhodil do ohnivého jezera. Její anděl strážný se nad tím
moc trápil a pořád hledal a vzpomínal, jestli by se aspoň nějaký dobrý skuteček nenašel. - Našel se:
kdo hledá - najde. A tak hned hlásil Pánu Bohu: „Ta žena jednou vytrhla na své zahrádce mladou
cibulku a dala ji zadarmo žebračce!“ A Pán Bůh řekl: „Dobrá - vezmi tu cibulku, natáhni se s ní k té
ženě v ohnivém jezeře, aby na ni dosáhla. Jestli se na ní nechá vytáhnout, půjde do nebe. Ale jestli se
cibulka přetrhne, pak ať zůstane, kde je. 
Anděl hned spěchal k té ženě v ohnivém moři a pověděl jí, co a jak Bůh o ní rozhodl. Řekl jí: „Chyť se
a necukej se a já tě vytáhnu.“ 
A tak se žena chytila, anděl táhl a šlo to zpočátku dobře. Jenže pak to zpozorovali jiní, kteří byli též v
pekelném ohni, a začali se té ženy chytat, aby se zachránili s ní. Ale ta zlá žena byla pořád ještě zlá:
nepřála jim, aby se také zachránili, začala kolem sebe na všechny strany zlostně kopat a křičet: „Vy
ne, jen já sama, to je moje cibulka.“ A jak se tak zlostně škubala a kopala, cibulka se přetrhla a žena
spadla zpět do ohnivého jezera. A je tam dodnes. 
Pěkně se tu vyjadřuje hned dvojí: 
Za prvé, že vše, co děláš ochotně, rád, nezištně - i ten nejmenší dobrý skutek - sahá až do věčnosti,
nezaniká. To dává našemu člověčenství a našemu jednání velikost. 
A za druhé, že Boží láska k člověku je trpělivá a vytrvalá. V každé chvíli života, až do posledního
okamžiku, posílá otec člověku nějakou tu cibulku, aby se mohl zachránit. 
Lide můj, co víc jsem měl pro tebe učinit? - zní světem velkopáteční zpěv. Boží syn se obětoval až k
smrti, aby nám pomohl. A co my? 
Teď čeká i od nás, že upřímně a rádi budeme pomáhat lidem kolem sebe, že budeme spolupracovat na
Božím království dobra. 
Dáme se do toho s novou chutí? Pojďme o ni společně prosit. 
 

ZŮSTAT SÁM, TO JE PEKLO

Posluchači Pána Ježíše dobře rozuměli, co myslil podobenstvím o vinici. Vždyť všichni znali
nazpaměť Izaiášovu píseň o Boží vinici, kterou Bůh sám pečlivě ošetřoval, všechno potřebné jí dal. -
A vinice přesto zplaněla, Mesiáše odmítla. Kdo je vinen? Z obřadů Velkého pátku známe, jak se tam
znovu a znovu vrývá do svědomí otázka Boží: Co víc jsem měl pro tebe učinit, člověče, a neučinil
jsem? 
Bůh, hospodář, ten vinen není. 
Vina je na vinařích, kteří chtěli vinici jen pro sebe a zapomněli, že ji mají jen na chvíli, jako
nájemníci. Chamtivost a zvůle je dohnala až k zločinu. A nedosáhli ničeho, jen hanebného konce. 
Kolik je, bratří, takových osudných zmýlených mezi námi! Touha mít, vlastnit, je pudová. Už jako
malé děti, sotva začnou mluvit, začnou křičet: „Dej“ a „Mé“. A tu musí nastoupit výchova a naučit
rozeznávat: co je důležité mít, 
                        čeho je dobré se zříct, 
                        na čem je lépe se jen podílet. 
Abychom nedopadli jako ti nenasytní vinaři, kteří chtěli pro sebe vše a nakonec neměli nic. 
Nic, jako konečný výsledek celoživotního úsilí, to se nazývá v katechismu peklo. 
Pohádkáři nám peklo vybarvičkovali jako místo se smrdutými plameny a s kotli na smažení dušiček -
a tak je odsunuli z životní reality do světa bajek. 
Ale peklo, zezmetkovatění života, zčervavění ovoce, peklo jako stav člověka, který dobro Boží odmítá
a chce dobro své jen pro sebe, a nakonec mu nezůstane nic, to je - to je skutečné. 



Jako podstata šťastné věčnosti je pro všechny stejná: věčně poznávat, stále hlouběji a víc objevovat
Boha se všemi tajemstvími stvoření - tak podstata zavržení je také pro všechny stejná: věčná
osamělost, tma, slepota, vzdálenost od Boha - Světla, kterého člověk sám a dobrovolně odmítl. 
Bůh nikoho nezavrhuje. Bůh peklo ani nestvořil, to není Boží dílo. 
Bůh chce být každému dobrým hospodářem. To člověk - když zavrhuje Boha - tvoří pro sebe peklo
věčného osamění. 
Pamatujeme: Do pekla nevedou pouhé lidské slabosti, ale pýcha lidského rozumu a zloba vůle, když
člověk odmítne Boha, odmítne jeho lásku. Kde toho není, nebude ani pekla. 
Poučení dnešního slova Božího si můžeme shrnout do dvou vět: najdete je napsané na vývěsce u dveří,
abyste si je mohli při odchodu z kostela - a doma s dětmi - znovu připomenout. 
1. Můj největší životní úspěch je dosáhnout účasti na Božím království. Zůstat mimo, zůstat sám, to je
peklo. 
2. Cesta k tomu úspěchu: aby má slova, činy, byly jak zralé hrozny - sladké laskavostí, voňavé
pravdivostí. 
Mysleme na to i teď při svaté mešní oběti.

Přímluvy

Otec nebeský nás denně zve, abychom slavili s jeho Synem svatou mešní hostinu. Prosme ho o pomoc:

Abychom nezapomínali, že mešní hostina je předobrazem nebe.
Abychom nezanedbali účast na nedělní mši z malicherné příčiny.
Abychom si uměli udělat vždy čas na modlitbu.
Aby lidé v různých zemích slyšeli Boží hlas, který je zve k nebeské radosti.
Abychom dělali náš domov místem k radování a bránili se hněvu.

Pane Ježíši, slyšíme tvé pozvání k mešní hostině. Dej, ať rádi pospícháme přijmout tvé Tělo, abychom
si zasloužili účast na tvé hostině v nebi, kde žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 28. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co je to Boží království? Církvi zřejmě velmi záleží na tom, abychom si o něm udělali dobrou
představu. Už po třetí neděli za sebou se tím liturgické čtení zabývá. Po dvou podobenstvích o vinici,
přichází dnes třetí podobenství o hostině. 
Naše nedělní shromáždění a hostina je předobraz hostiny nebeské. Jak se na ni těšíme? Jak
pospícháme ke stolu Páně? 
Vyznejme pokorně svou liknavost a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Iz 25,6-10a 
Jako nastolení nového krále bylo provázeno slavnostní hostinou, tak nějak podobně si prorok
představuje příchod mesiášského království. 
2. Flp 4,12-14.19-20 
Svatý Pavel nám dnes v epištole prozrazuje, kde se v něm brala síla k veliké práci, kterou konal. 



3. Mt 22,1-14 
Boží trpělivost s člověkovou liknavostí je veliká, nekonečná. Ale lidský život není nekonečný. A tak je
pro každého z nás velmi důležité, co nám říká Pán Ježíš v krásném podobenství. 
 

NEMOŽNÁ HISTORKA

„To dnešní evangelium je nemožná historka. Něco takového se vůbec nemůže přihodit.“ - Tak soudil
jeden posluchač. - „Že jsem někam pozván a nemám čas přijít, to se může stát. Že jsem někam pozván
a nechce se mi, to se také stává. Že pozvání založím, zapomenu na ně a ani se neomluvím, i to je
lidské. Ale že by někdo byl nezdvořilý k poslu, který ho přichází pozvat, že by ho někdo dokonce
zabil, to se mi zdá jaksi za vlasy přitažené. 
A že by král, který zve na hostinu - a král je přece vždycky obrazen dobrého Boha Otce, že by se ten
král rozčilil a vyhodil hosta, který není patřičně oblečený - to už je docela absurdní.“ 
I vám se možná tohle podobenství zdá tak trochu nemožné. Jenže se jím nastavuje zrcadlo právě nám.
Nám se tu ukazuje, jak nemožně se často vůči Bohu chovají lidé, jak nemožně se často chováme my. 
Kdo jsou to poslové Boží, to víme - byli to proroci, byli to apoštolové, dnes jsou to kněží. 
„Osud proroka“ - to je výraz příslovečný. Osud proroka má ten, kdo je odmítán, pohrdán,
pronásledován. Apoštolové krom jednoho zemřeli všichni smrtí násilnou, byli zabiti. Od Štěpána až po
naše dny nemají kněží nikdy a nikde na růžích ustláno. 
A ti pozvaní, co nepřišli? 
Kolik je nás tady v kostele - a kolik pokřtěných lidí, křesťanů, bydlí v obvodu naší farnosti? Kolik je
katolických rodin, kde jde do kostela jen babička a ostatní si jdou po svých zájmech? Kde jsou otcové,
kde je mládež, kde jsou děti? Všichni jsou pozvaní, ale všichni si myslí, že to, proč zůstali doma, je
důležitější, než účast na hostině Božích dětí.

Bez svatebního roucha 
Ale pozor! Abychom se nezačali povýšeně ohlížet na ty, co nejdou do kostela, abychom se nezačali
považovat za lepší už jen proto, že do kostela jdeme, má podobenství Pána Ježíše ještě pokračování: O
člověku, který sice na hostinu přišel, ale bez svatebního roucha. 
Když nepřišli ti prvně zvaní - v podobenství se tu míní lid Staré smlouvy, izraelité - zve Král na
hostinu všechny bez rozdílu. Sám je chce uschopnit hostiny, sám je chce proměnit svatebním
rouchem, které pro každého uchystá. Ale kdosi na tu proměnu nedbá. Někdo se nechce dát proměnit,
vykoupit, někdo chce paličatě zůstat tak, jak je. A ten se sám vydal osudu nevděčného hosta. 
A tak zůstává posledním slovem podobenství varovné konstatování, že je mnoho povolaných, ale málo
vyvolených.

Co na to vy, děti? 
Jak se vám líbilo, děti, to dnešní vypravování Pána Ježíše? Je to krásné, viďte, že máme takového
Otce, který zve do nebe všechny. Nikoho nevylučuje, jako to dělají někteří, kteří se kamarádí jen s
někým, a s druhými ne. 
Ale je to pro vás také nárok a úkol: Chránit si čistotu křestního roucha, nepošpinit je hříchy. A
vyhovět Božímu pozvání: rádi chodit v neděli do kostela, rádi a s láskou jít ke svatému přijímání.
Ochotně být Božími posly a vyřizovat Boží poslání lidem kolem sebe. Jak? Třeba tak, že budete
vyprávět, co jste slyšeli v kázání doma těm, kdo se do kostela nedostali. Anebo tak, že budete ochotně
pomáhat svému knězi - vyslanci Kristovu v naší farnosti.

Co na to my, dospělí? 



Jak se dnešní evangelium týká nás, dospělých? My už od křtu nosíme pozvánku do nebe, svatební
roucho milosti Boží. Všichni lidé jsou pozváni, všem lidem Bůh to roucho stále a trpělivě nabízí. 
Nakonec se ještě bude rozhodovat, kdo zůstane uvnitř navěky a kdo zůstane navěky venku. Ještě se
bude rozhodovat, kdo z povolaných se stane také vyvoleným. 
Ale o tom si rozhodneme každý o sobě sám. 
 

JAK ZÍSKAT NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ

„Svět je místem k radování“ - tak se to zpívá v populární písničce, která nedávno letěla světem. 
Pán Ježíš říká v dnešním podobenství vlastně totéž, co ta písnička: kdo přijme Boží pozvání, tomu se
svět stane místem k radování - jako na královské hostině. Každou neděli se té radosti můžeme učit v
kostele na mši svaté. To je hostina Boží - předobraz hostiny nebeské. 
Když je to tak, proč tedy lidé Boží pozvání odmítají, proč nepospíchají do kostela? 
Ale lidé to pozvání Boží ani tak neodmítají, oni je jen odkládají na později. Teď nemají čas na něco
důležitějšího. Ale až nebudou mít co dělat, pak snad ano, pak přijdou, pak jistě... 
Jen si všimněte, jak to platí i dnes. 
Ptám se dětí ve škole, proč nebyl v neděli v kostele: 
 My jsme neměli čas. 
 Rostou přece václavky, byli jsme na houbách! 
 V televizi byl pěkný program! 
 Jeli jsme k babičce! 
 Musel jsem jít vyvenčit psa! 
 Hráli krásný film - šli jsme do kina! 
Tak je to s námi. Bůh zve - člověk nemá čas. 
A tak probíhá mezi lidmi a Bohem jakýsi tichý a úporný zápas plný lidských manévrů a chytračení: 
Člověk se vymlouvá, že Bůh příliš mlčí. A zatím Bůh celým Zjevením - ve všech knihách Písma -
neúnavně volá, vyzývá, povzbuzuje - ale člověk to neposlouchá. 
Bůh říká, že chce být lidem otcem, ale lidé před ním utíkají, chtějí se obejít bez něho, být šťastní bez
Boha a po svém. 
A Otec nebeský natolik nemůže být bez lidí, že zve k svému stolu hříšníky, pohany a divochy, když
jeho křesťanské děti se vzpouzejí přijít. 
Není ti zvláštní? Lidé se chtějí mít dobře, chtějí žít šťastně, ale podle svého, ne podle Boha. K Bohu
půjdou, možná, ale až nakonec, až už nic jiného nebudou moci dělat. 
Jenže to vlastně znamená, že ti lidé nechtějí přijmout Boha do svého skutečného života, který žijeme
dnes. 
A jak to dopadne? Kdo čeká s návratem k Bohu, až nebude mít co jiného dělat, ten k němu nedojde
nikdy. 
Pán Ježíš to říká jasně: „Pravím vám, že žádný z těch, kteří byli pozváni, ale nepřišli, neokusí mé
večeře na věky.“ 
Toto je důležité a je třeba si zapamatovat: 
Kdybych neměl čas na Boha, na setkání s ním při nedělní mši, nebude mít Bůh pro mě čas na věky. 
Přátelé, svět je místo k radování. Přes všechny deformace, přes všechny temné a ošklivé kouty. Boží
hostina, bezpečí víry, se nám stále znovu nabízí. Jen přijmout pozvání. 
Svět je místo k radování. Přes všechen chvat a shon, přes všechny zlosti a závisti. Boží láska je chce
přemoci. Jen ji přijmi a žij v ní a podle ní. Náš život, dnešní život, je součástí Božího království.
Věčnost začíná dnes. 



Slyšeli jsme dnes pozvání, abychom šli dělat ze svého domova, z dnešního a zítřejšího života místo k
radování pro sebe a bližní kolem sebe. 
Rozvažme si, jak to budeme dělat a pojďme prosit Boha, abychom to dokázali.

Přímluvy

Nebeský otec nás zve, abychom slavili každou neděli hostinu s jeho Synem. Prosme ho o pomoc:

Abychom nezanedbali účast na nedělní mši z malicherné příčiny.
Abychom si uměli udělat čas na chvilku modlitby i ve všední den.
Aby náš nedělní rodinný oběd byl také radostným společenstvím tvých dětí, obrazem nebe.
Abychom se považovali za posly nebeského Krále, kteří svou vlídností zvou lidi k nebeské
hostině.
Aby mezi námi nebylo nikoho, kdo se cítí osamělý a opovržený.
Abychom rádi přistupovali ke svatému přijímání pokaždé, když jsme na mši svaté

Pane Ježíši, dnes jsme znovu slyšeli tvé pozvání k tvému stolu. Dej, ať odložíme ostych a rozpaky a
rádi přijímáme tvé tělo jako předobraz hostiny v nebi, kde ty žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 29. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jsme občany Božího království a jsme občany světa. To vyvolává někdy napětí, které nás tísní. Dnešní
bohoslužba nám ukazuje cestu k řešení. 
Nejprve uvažme, jak se nám daří, abychom žili jako dobří křesťané. Rozpomeňme se na své hříchy,
nedostatky a prohry z uplynulého týdne a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Iz 45,1.4-6 
My si málokdy uvědomujeme, že i nekřesťanské vlády světa jsou nástrojem v rukách Boží
prozřetelnosti. Starozákonní prorok si to uvědomoval dobře. Za nástroj Boží prozřetelnosti neoznačuje
kněze či zbožného mudrce, ale krvavého válečníka a pohana. 
2. l So 1,1-5b 
Svatý Pavel píše dopis Soluňanům, které kdysi přivedl k víře. Chválí je, že se všichni věrně drží. Jak
by asi psal do naší farnosti? 
3. Mt 22,15-21 
Ve světle Boží lásky se všechny problémy i zdánlivě neřešitelné rozpory, vyjasňují a zjednodušují. Jak
se má křesťan chovat vůči pohanské vládě? Pán Ježíš to řeší jednoduše. 
 

PROJEVY DUCHA

Bůh je Pánem dějin 
Izaiáš je přesvědčen, že světové dějiny se nevyvíjejí nahodile, bez smyslu a bez cíle. Že za vším
lidským působením působí ještě konečný činitel - Duch Boží, který i nevěřících vladařů, i lidí se



zlými záměry používá jako nástroje ke svým záměrům. 
Nejen Izaiáš, každý bedlivý pozorovatel lidských dějin může rozpoznat, že jak v živé přírodě, tak i v
lidských dějinách panuje zákonitost. I prostý člověk umí usoudit, že tenhle politik, tenhle režim
dopadne špatně, jako ten a ten vladař a režim před ním. 
Přestože na vývoj dějin působí často mocná lidská vůle, přestože působí i nahodilé události, přesto tu
vidíme i zákonitost a říkáme: „Tohle nemohlo jinak dopadnout.“ 
A člověk cítí: Ne Kyrové, ne Napoleoni, ne Hitleři, ne Stalini, ne lidští vladaři jsou konečnými pány
dějin. Boží Duch působí i ve vladařích a obrací jejich činy k jiným konečným výsledkům, než oni
zamýšleli. Pánem dějin je Bůh.

Bůh vede člověka 
Ano, Pánem dějin je Bůh. Tohle pochopit nám zpravidla nedělá zvláštní potíže. Že jsou tu příslovečné
Boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě, to už jsme ve svém životě zažili. Kolik násilníků zašlo na
násilí. Kolik režimů postavených na lži se k pádu ulhalo. Kolik zlých se udusilo ve vlastní zlobě.
Kolik tajných zločinů vyšlo najevo. - A kolik zlých záměrů nakonec Boží Prozřetelnosti obrátila k
dobrému konci, opačnému, než zamýšleli ti, co to osnovali. 
Ano, Boží zákony platí nejen v neživé přírodě, ale i v dějinách lidstva. 
Je tomu tak i v životě jednotlivce? 
Zasahuje Bůh i do osobního života člověka, i do mého života? 
Odpověď není jednoduchá. Duch svatý nenechává člověka na pospas bezmoci a bezradostnosti. Bůh
nabízí svou pomoc, ale diskrétně. Nenutí; můžeš ji přijmout, můžeš odmítnout - máš svobodu. 
Že vedení Ducha svatého k dobru nebývá vždy přijato, to známe všichni z každodenní zkušenosti. 
Lež má někdy delší nohy, než by si bylo přát. 
Nespravedlnosti se někdy daří, až slušným lidem oči přecházejí. 
Láska, byť sebekrásnější, nakonec kráčí na smrt. 
Ale navzdory těmto faktům si můžeme říct: Od neděle Zmrtvýchvstání má člověk právo i mezi slzami
se smát. Všechna fakta silných pánů se stala směšnými na Ježíšově zmrtvýchvstání. 
Jak si mnuli páni ruce, když Ježíše zabili! A po třech dnech bylo všechno jinak: Ježíš žije. Stále se
opakuje v dějinách tato blamáž pro katy, kteří si myslí, že mohou pravdu umlčet násilím. Stále se
opakuje, že poslední slovo nemá surová svévole, ale spravedlnost, ne otroctví, ale svoboda. V tom je
důvěra křesťana. Duch svatý obrací nakonec v dobré i největší zlobu a hloupost lidskou. 
To je, bratří, působení Ducha svatého v člověku: Kdo touží po štěstí, ten je zachycen a nesen Božím
Duchem ke štěstí a radosti: zde v okamžicích - v Bohu pak navěky a trvale. 
Ale jak diskrétně, jak něžně si při tom počíná Duch Nekonečného a Všemohoucího, aby malému
člověku ponechal svobodu rozhodování. 
Poslyšte, jak toto působení a vedení Božího Ducha ve svém životě prožíval francouzský spisovatel
Carlo Caretto: „V dospívání jsem se potácel od důvěry v Boha k nedůvěře, od hříchu  do nočních můr. 
Když jsem začal dospívat, šel jsem hledat Boha na poušť. Teď už nemám potřebu vydat se na cestu,
abych hledal Boha. Nyní mi stačí zavřít oči a nacházím ho v sobě. Stačí se ztišit a slyším ho
promlouvat v mém srdci, v mém svědomí. A on promlouvá stále, ke každému člověku hlasem své
Božské reality. 
Je to tak, jak asi jedna hvězda mluví s jinou. Neužívá ústa, která nemá, ani uší, které nemá. Mluví tím,
co má, co je: zákonem přitažlivosti, kterým žije. 
Bůh mluví také skrze věci, které stvořil, skrze logiku, která je řídí, účelností, kterou respektují. Bůh
mi neříká ústy, že je krásou - nechává mne ji spatřit v západu slunce nebo v třpytu hladiny rybníka.
Neříká mi ústy, že je život, ukazuje mi pole se zralým obilím. Neříká mi slovy, že je láska, ale vkládá
tu lásku k lidem do mého srdce. Neříká mi, co bych měl dělat, ale vkládá mi to do svědomí. 



A pak je tu bible - mystická realita Ducha svatého. I tam mluví Boží Duch. Bůh je to, co celým
životem hledáš. Bůh je ten, který po celý život hledá tebe. Bůh ti tvou životní cestu stále ukazuje. Je
jen na tobě, jestli zvolíš cestu Boží, nebo cestu bezbožnou.“ 
Duch svatý je v činnosti dnes jako za dob Petrových a Pavlových. Na nás je, abychom se jím dali vést: 
- aby jeho dech dal našemu světu novou svěžest; 
- aby jeho oheň pročistil naši rozmrzelost a únavu; 
- abychom svým životem radostně následovali Krista. 
 

CÍSAŘI NEBO BOHU

Má zbožný izraelita platit daň - má sloužit císaři? Máme si Kristova slova „dvěma pánům nelze
sloužit“ vykládat jako rozpor mezi světem a křesťanstvím? 
Zbožnost farizeů si to s chutí rozhodně vykládala: Nemůžeme platit daň císaři - ze zbožnosti
nemůžeme. To bychom ho uznali za Pána, ale Pánem je jedině Bůh. To bychom také používali
císařských zlaťáků - na nich je obraz císaře - a obrazy přece naše víra zakazuje. Opravdu je to ze samé
zbožnosti, ale daně platit císaři nemůžeme. Jestli to Pán Ježíš neuzná, je bezbožník, má po popularitě -
je u lidí vyřízen. Jestli to uzná, je buřič proti státu, navádí lidi, aby neplatili daně a kterýpak stát si to
nechá líbit; - je také vyřízen. 
Pán Ježíš tu jejich škrabošku předstírané zbožnosti strhl zcela jednoduše: „Ukažte mi peníz daně“  -
říká. Než jim došlo, jak je nachytal, už každý sáhl do kapsy - a hele - ty bezbožné peníze s obrázkem
císaře měli všichni. Při obchodování je bez ostychu brali - a raději než domácí měděné - vždyť
císařské byly ze zlata. 
Teď tu stáli demaskovaní s dvojí morálkou: Na kšeft jedno svědomí, jedna morálka; - v kostele jiné
svědomí, jiná morálka. Jenže dvojí morálka je žádná morálka, to je nemorálnost. Když císařovy
peníze přijímáte při obchodování, říká jim Pán Ježíš, a s nimi ochranu a jiné výhody římské vlády,
musíte za to i platit. 
Ať vládne ta či ona vláda, vždy bude požadovat daně. To není mravní otázka, to je samozřejmost.
Dávejte, co je císařovo císaři. Mravní otázka, na které záleží vše, je, zda dáváš, co je Božího Bohu. 
Není dvojí svět, říká Pán Ježíš, je jen jeden. Ten Boží. Není propasti mezi tím, čemu se říká svět a
čemu duch. Není nesmiřitelný rozdíl mezi životem v tomto čase a nebeským královstvím. Nemusíš
odmítat daň císařům, abys mohl být cele Boží. Nemusíš utíkat ze světa, abys našel Boží království. 
Čím duchovněji člověk žije, tím se do okruhu jeho lásky a chápání vejde víc z toho, čemu se říká svět.
Pochopíš, že jsoucno viditelné je také zjevením Boha neviditelného. Že je jen jeden řád bytí - řád
Boží. V něm máme všichni své místo. I ta císařská daň. Že cokoli poctivě děláme pro tento svět,
děláme i pro Boha. 
Lehko se to takhle řekne, ale někdy stojíme jako na rozcestí: Povinnosti vůči Bohu a světu jsou v
rozporu a nevíme, kterou cestu volit. To tenkrát, když císařský peníz se nám zdá být blízký, a Boží
království vzdálené a neskutečné. 
Žít na světě, znamená sloužit ostatním, protože my sami také službu ostatním potřebujeme a
přijímáme. Žít na světě moudře, znamená konat tu službu světu pod zorným úhlem věčnosti. 
Přírodovědci vynaložili velké úsilí, než se jim podařilo pochopit, že je jen jedno jsoucno. V poznatku
o jednotě hmoty a energie hledají klíč k pochopení podstaty světa. 
Kristus takový klíč má. On sám je tím klíčem, který vše jednotí: Je Bůh - a zároveň člověk. Je Pán
všeho - a bratr ubožáků. Je Vševědoucí - a důvěrný přítel nevědoucích dětí. 
Prosme při dnešní oběti tohoto Krista jednoty, aby nás ve své dobrotě uchránil takových životních
rozcestí, kde bychom si nevěděli rady. A při svých každodenních rozhodováních ať nesejdeme z cesty



pokoje a lásky, která staví Boží království už teď a zde.

Přímluvy

Pojďme prosit za dobrý sluch pro naše srdce, abychom Boží hlas správně uslyšeli, - pojďme prosit za
dobrý zrak duchovní, abychom našeho Pána ve své blízkosti viděli, - pojďme prosit za rozum, který by
uměl chápat. Bože, pokorně tě prosíme:

Vzbuď ve všech lidech dobrou vůli, aby chtěli pochopit, co je jim v životě ku pokoji.
Vzbuď v lidech ochotu ke spolupráci na všem dobrém, o co se v naší zemi usiluje.
Ať nezapomínáme, že morálka občanská a náboženská není dvojí, ale musí být jen jedna, stejná.
Ať se snažíme poznat a pochopit všechna slova a myšlenky, které v kostele slyšíme.
Naše nedělní bohoslužba ať je radostným děkováním za uplynulý týden.
Naše každodenní práce ať je v tvých očích pokojnou modlitbou.
Ať pro chvilkový prospěch nezapomínáme na hodnoty trvalé.
Smiluj se nad lidmi, kteří ze strachu jednají proti svému svědomí a trpí pak pocitem viny a
neurózami.

Náš nebeský Otče, uč nás, abychom podle své víry chutě žili, abychom i v časech nepokojných byli
lidmi pokojnými v důvěře v tvého Syna Ježíše, který s tebou žije a kraluje na věky věků.

NEDĚLE 30. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
„Křesťané, pomáhejte světu při budování civilisace lásky.“ 
Tak volal papež Pavel VI. nedlouho před svou smrtí. Říkal, že svět má dost těch, kteří budují civilizaci
vědy a techniky. Že však má nedostatek těch, kteří budují civilizaci lásky. 
Co měl na mysli tou civilizací lásky? Dnešní slovo Boží nám dává odpověď- 
Napřed se ptejme každý po svém osobním příspěvku k budování světa. Buduji - nebo bořím?

Uvedení do čtení 
1. Ex 22,20-26 
Ve starozákonním čtení uslyšíme, jak vypadalo sociální zákonodárství Izraele. Mohou ty příkazy
připadat někomu naivní, ale nemylme se: jejich duch patří dodnes k ideálům sociálního zákonodárství
moderní civilizace. 
2. l Sol 1,5c-10 
Při naslouchání listu svatého Pavla se znovu objevuje otázka, zda by tak mohli psát současní kněží o
svých farnostech. 
3. Mt 22,34-40 
Dnešní evangelium je tak stručné, že méně slovy tak velkou myšlenku ani nelze povědět. A
poslouchejte jestli mám pravdu, když řeknu, že je to nejkrásnější výrok, co byl kdy lidskou řečí
prosloven. 
 

MILOVAT BOHA A BLIŽNÍHO



Nepochybně mají pravdu, kdo říkají, že cestu křesťanství do světa zabrzdili ti, co si mysleli, že jim
stačí jen jejich zbožné modlitby a nestarali se o bídu lidí kolem sebe. Chtít být zbožný a přitom
lhostejný k lidem, to nejde. To není křesťanství. A přece celá staletí jsou poznačena tímto bludem
boháčů, kteří Bohu stavěli honosné chrámy z peněz, které vyždímali z poddaných. My dnes už víme,
že křesťan si nemůže říct: „Co je mi po lidech - já miluji svého Boha.“ 
Dnešní svět zase tíhne k opačnému extrému. Mnoho lidí říká: „Co je nám po Bohu? Stačí, když se lidé
spojí v opravdovém bratrství.“ 
Ale Ježíš řekl už před dvěma tisíciletími a platí to doslova i dnes, že jedno bez druhého není možné:
Miluj Boha a miluj i bližního. 
A Pán Ježíš má pravdu. Kdekdo se pohoršuje nad lidmi, kteří chodí zbožně do kostela, ale doma jsou
zlí a nesnášenliví. 
Ono vlastně nelze jinak dokázat opravdovost lásky k Bohu, než ochotnou službou lidem, kdykoli nás
potřebují. Bez toho je zbožnost jen sentimentálním pocitem. 
Proto je nám, dnešním křesťanům, sympatické, když se zdůrazňuje druhá část Ježíšova přikázání.
Pravda, nepoužívá se dnes běžně biblického výrazu láska k bližnímu, říkáme spíš lidskost, solidarita,
rovnoprávnost pro všechny, sestavujeme charty lidských práv a bojujeme za sociální spravedlnost. To
jsou dnešní jména pro lásku k bližnímu. 
Někteří se tak zaujali pro tyto krásné lidské ideály, pro druhou část Ježíšova Přikázání, že odmítají
jako zbytečnost část první. Slyšíme často, že je zbytečné mluvit o lásce k Bohu, že stačí vybudovat
svět dobrých lidí. 
Ale i tady pořád platí: jako není možná nábožnost bez laskavosti k lidem, tak není možné dokázat, aby
se lidi měli rádi bez Boha. 
Člověk sám - bez Boha - ten má dost potíží, jak vyjít sám se sebou, jak unést své vlastní chyby a
nedostatky. Tisíce sebevrahů každý rok hrůzně dotvrzuje, jak je to pravdivé. Člověk sám neunese ani
sebe, jak mu nemají jít na nervy lidé kolem něj. Někteří lidé koncentrují všechnu tu nevoli vždy na
jednoho člověka ze svého okolí, na toho jsou nasupeni, s tím to už nejde dál. Jiní propadají
podrážděnosti a nevrlosti vůči všem a to není o nic lepší. 
Člověk sám nic lepšího nedokáže. Teprve v Boží lásce získáme jiné měřítko, jiný pohled na sebe a na
druhé: Když Bůh mě má rád takového, jaký jsem, i při mé ubohosti; - když Bůh to vydrží s lidstvem,
světem - pak i já to mohu vydržet se sebou, s lidmi kolem sebe, s mým světem. 
Tak je to, milí bratří. Láska k člověku je zkušebním kamenem, zda je láska k Bohu pravá nebo jen
prázdný cit. Nestačí jen „zbožné obracení mysli“ k Bohu, jak to křesťanský svět dělal v minulosti.
Nestačí ani snaha o vylepšení lidstva, jak se to často dělá dnes. 
Poslyšte, jak si to sesumírovala jedna chytrá hlava: 
  Povinnost bez lásky - činí mrzutým 
  Odpovědnost bez lásky - činí bezohledným. 
  Spravedlnost bez lásky - činí tvrdým. 
  Moudrost bez lásky - činí hrozným. 
  Přátelství bez lásky - činí falešným. 
  Pořádek bez lásky - činí malicherným. 
  Čest bez lásky - činí domýšlivým. 
  Majetnost bez lásky - činí lakomým. 
  Víra bez lásky - činí fanatickým. 
  Život bez lásky - je nesmysl. 
  Ale život v lásce je štěstí a radost. 
Ano, láska k Bohu a bližnímu patří dohromady jako dvě stěžeje jedněch dveří. 
Je to taková spojitost jako u krevního oběhu. Jako krev v plících se musí okysličit, aby živila všechny



údy, tak naše láska se musí zušlechtit v Bohu, aby oživovala lidské vztahy. A ještě jedna podoba s
krevním oběhem: krev musí projít všemi údy, než se vrátí zpět do srdce. Tak také s lidskou láskou:
Když postavíš zeď odmítání mezi sebou a bližním, stává se i nepřekročitelnou zdí mezi tebou a
Bohem. 
Kéž by už jednou vyhynuli mezi námi takoví křesťané, kteří dovedou slzet dojetím nad Ježíšovým
utrpením, ale bída bližního se jich nedotkne. Kéž by už jednou vyhynuli takoví křesťané, kteří uctivě
zdraví každý kříž na rozcestí, ale svého souseda nepozdraví. 
Pouhá nábožnost činí lásku k Bohu lží. Pouhá humanita zůstává přečasto jen v hezkých řečích. 
Kristův následovník to dělá jako to dělal Ježíš: Slouží nebeskému Otci tím, že se s láskou věnuje svým
bližním. 
Tak je to správné a tak si to také zapamatujeme: 
„Bez lásky k bližnímu by byla naše zbožnost lží.“ 
 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚTA

Říká se, že dnešní evangelium je nejkrásnější větou lidské řeči. Méně slovy nelze tak velikou 
myšlenku povědět. Je v ní shrnuta všechna zjevená i zkušeností získaná moudrost židovského národa,
ba všech národů lidského rodu. 
Přikázání lásky k Bohu a bližnímu je korunou Kristova učení. Proto je dnešní neděle i vyvrcholením
všeho našeho kázání. Otázka: Miluješ Boha ve svém bližním, sloužíš mu ve svém bližním? - je
otázkou po užitku hlásání evangelia za celý rok, za celý život. 
Dušičkový čas nás dnes vede ke hrobům našich zemřelých a film našich vzpomínek nám vyvolává
jejich obrazy: 
- ten byl dobrý člověk, toho jsem si vážil, 
- toho jsem se spíš bál, 
- ten byl dnes tak, zítra onak, obojaký. 
Pro ty zemřelé už všechno hledání jejich lidství skončilo: Bůh jim buď milostiv, ať odpočívají v
pokoji. 
Zbývá otázka pro nás: S jakými myšlenkami budou za čásek chodit lidé kolem našich hrobů? Je
moudré občas se zastavit a zahledět se na sebe sama: Kdo jsem já? 
Říkají mi, že tak, jak tu jsem, jsem po tělesné stránce produktem celého biologického vývoje života na
zemi. 
Že od první živé buňky až ke mně je nepřetržitá linie tvoření člověka. 
A má osobnost? Od každého ze svých rodičů jsem převzal polovinu  dědičných vlastností. Nesu v sobě
dědičné vlastnosti všech svých lidských předků. 
Už při mém zplození, v jádru první buňky bylo zapsáno, zda budu mužem, zda štíhlý či zavalitý,
prudký či pomalý. 
 Při vývoji této buňky v matčině těle se zopakoval celý vývoj života na zemi. A pak jsem se narodil,
jako originál Boha - umělce, jako jedinec, jaký tu ještě nebyl a už nikdy nebude. Začalo růst mé
člověčenství, má osobnost. Teď tu jsem. Já, člověk. 
Mohu si uvědomit své chování, mohu je měnit, ovlivňovat, o sobě přemýšlet, mohu se rozradovat, 
jednat tak nebo onak. Jsem člověk, ale vím a cítím, že jsem stále ještě nehotový člověk. Tělo je snad
už hotové, ale lidská osobnost ne. 
To je důležitý poznatek našeho pohledu na sebe: Člověk se narodil toho dne, který je v občanské
legitimaci, ale osobnost se rodí, vyvíjí po celý život. Není ukončen vývoj lidstva, není ukončen vývoj
člověka. I když je nám čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, - stále nejsme hotovou osobností. Jestli



chceme, můžeme na sobě stále dál pracovat: Vědomě v sobě dovršovat vývojový proces našeho
lidství. Máme dozrávat. 
A kam nás vede toto dozrávání? 
Čím zralejší je člověk, tím víc umí vidět své štěstí v radosti druhých. To je cíl sebevýchovy: přijmout
evangelium lásky za základ své osobnosti. Stávat se člověkem laskavým. Ale nejde jen o jedince.
Kolem laskavých lidí vyrůstá ono prostředí, ovzduší, které Pavel VI. tak hezky pojmenoval:
„civilizace lásky.“ Opravdu velkolepá je perspektiva našeho úsilí o křesťanskou osobnost: růst
civilizace lásky ve světě. A ona žádná civilizace bez lásky ani lidskou civilizací není.

Přímluvy

Přistupme společně před Boha s prosbou, abychom dokázali denně dělat, o čem tu v neděli svátečně
mluvíme. Bože,. prosíme tě:

Za celé lidstvo, - abychom o míru nejen mluvili a psali, ale také v jeho duchu jednali a žili.
Za ty, co Boha neznají, - aby ho objevili v zákonech vesmíru a v kráse přírody.
Za ty, co v Boha věří, - aby byli stále pamětlivi, že bez dobrého jednání by naše zbožnost byla lží.
Za nás všechny, abychom dobře poznali, v čem jsme ještě nedozrálí a snažili se jednat dospěle.

Bože, děkujeme ti, žes nás stvořil jako tvory schopné žít radostně a pokojně. Děkujeme ti, žes nás
neponechal jen nám samým, protože sami bychom si udělali život nesnesitelným. Děkujeme ti, že nás
stále učíš a vedeš ke křesťanské dospělosti, k následování Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE  31. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každou neděli si v bohoslužbě slova čteme z Písma svatého a pak uvažujeme, jak se podle něj máme
ve svém životě řídit. Dnes jsou tam slova hrozivá: jsou namířená především proti špatným kněžím, ale
také proti všem, kdo jsou špatnými nadřízenými. 
Zamysleme se tedy nejprve každý nad sebou, jak jsme v uplynulém týdnu plnili své stavovské
povinnosti.

Uvedení do čtení 
1. Mal 1,14b-2,2b.8-10 
Starozákonní prorok obžalovává kněze své doby: To jste zavinili  vy, že mnozí lidé přestali věřit v
Boha. 
2. l So 2,7b-9.13 
Svatý Pavel teď říká kněžím, jak mají kázat, a poslouchat, jak mají kázání přijímat. 
3. Mt 23,1-12 
Dnešní slova Ježíšova stanoví řád pro všechny, kdo jsou představenými, kdo někomu poroučejí. 
 

JAK BÝT NADŘÍZENÝM

Je to stará zkušenost, která se znovu a znovu opakuje: Když se chování lidí kazí, lidé začnou tvrdě
kritizovat kněze. 
Nechci tím říci, že kritizování církve a kněží je vždy jen jakýmsi alibismem lidské společnosti. Víme
všichni, že v každé době byli a jsou kněží, kteří dbají na literu předpisu víc než na člověka, víc jsou
byrokratičtí ouřadové než starostliví pastýři. Že jsou kněží lakotní a slaboští, kteří jsou příčinou, že se
lidé od náboženství odvracejí. 
I já, váš kněz, si často kladu úzkostné otázky, nakolik jsem já toho příčinou, že v naší farní rodině se
znovu a znovu objevuje řevnivost, nesvornost, neláska? Zda jsem já toho příčinou, že nevidím v
kostele děti, které jsem před několik lety učil. - Že tu nevidím dospělé, kteří tu bývali. - Manžele,
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které jsem připravoval k sňatku. 
Proč vám tyto věci říkám? Ne proto, abych vás vybízel k soudění nás, kněží. Soudce už máme,
kompetentního a spravedlivého: Boha - ten nás rozsoudí všechny. 
Nepotřebujeme se ani učit kritičnosti a vzájemnému odsuzování - to umíme až moc dobře. - My se
potřebujeme stále učit, jak to má dělat ten, kdo je nadřízeným jiných. A to je nějak každý z nás, nejen
my kněží; - rodiče jsou nadřízeni dětem, šéf zaměstnancům, starší zaměstnanci mladším, starší děti
malým dětem. 
Jak tedy být nadřízeným jiných? Slyšíme dnes tři rady od Pána Ježíše: 
Nejprve  říká: Špatně, farizejsky jednají ti, kdo ukládají těžká břemena jiným a sami je nenesou. 
Je snadné zastávat přísné zásady ve věcech, které se tě osobně nedotýkají. Přísný buď k sobě, k jiným
mírný. 
První pravidlo tedy zní: Nepožaduj po jiných, co ty sám nezachováváš. 
Dále Pán Ježíš říká: Nedávejte si říkat: Mistře, Otče, Učiteli. - Váš Učitel je Bůh. 
Druhé pravidlo tedy zní: Nehoň se za tituly, poctami, za slávou. To vše patří Bohu. 
Teď si jistě myslíš: ale my přece našim kněžím - a právě po koncilu - říkáme „Otče“. Má se to
oslovení zase odstranit? - To by bylo jen formální, vnějškové zachování. Nějaké pojmenování, to jest
označení vztahu a služby, tu být musí. Ale nesmí se zneužívat autority nadřízeného k popření
důstojnosti křesťana - vždyť všichni jsme stejně bratří, - ani k zastření autority Boží. 
Za třetí  říká Pán Ježíš: „Kdo z vás je největší, ať je váš služebník.“ 
Třetí pravidlo tedy říká: Mírou tvé velikosti je míra tvé užitečnosti bližním. 
Lidská autorita má být jakousi čočkou, která soustřeďuje a ve svých činech zviditelňuje Boží péči a
dobrotu. 
„Oni mluví ale nečiní to.“ - Aby tato výtka Pána Ježíše jeho současníkům, - že hezky mluví, ale nic
nedělají, - neplatila i na nás, o tom si teď při mši svaté pohovoříme každý sám osobně ve svém srdci
přímo s Pánem Ježíšem. Ale napřed povstaňme a společným vyznáním víry se přihlasme za učedníky
našeho Pána. 
 

ZNÁŠ SVÉ PŘÁTELE ?

Také nemáte rádi listopad? Zítra začíná. Samé bláto, studená, mokrá mlha jak umrlčí rubáš. Chodí se
na hřbitovy. Mnoho lidí umírá. 
Ale na začátku dušičkového měsíce nám chce matka Církev dát nahlédnout do zcela jiného, jasného,
radostného světa - svátkem Všech svatých. 
Chce nám tím svátkem dopomoci právě k tomu, po čem všichni nejvíce toužíme, co nám nejvíce
schází. 
Co to je? 
Necítíš se také někdy osamělý? Nemáš pocit, že tě nikdo nechce, že o tebe nikdo nestojí, že na tebe
nikdo nemá čas, že ti nikdo nerozumí? 
Tak se vede občas každému, kdo jednou přestal být docela malým děckem. A k tomu nám chce právě
o svátku Všech svatých matka Církev povědět něco moc radostného. 
Říká nám: Nejsi vůbec sám, zapomenutý, neznámý. Je mnoho těch, kteří tě znají, moc dobře znají. A
kteří ti rozumějí, protože se kdysi vedlo jim tak jako tobě. Jsou to nádherní lidé, a co víc: mají pro
tebe čas - všechen čas. Jsou to různí lidé: letci, kněží, umělci, dělníci, učenci a železničáři. Všichni
svatí v nebi. 
Je jich mnoho, ale nejvíc se o tebe zajímá ten, jehož jméno ti na křtu propůjčili - tvůj křestní patron.
Pravda, stojí tě takové přátelství trochu námahy: Poznat život světce. Přemýšlet, jak žil on, jak by žil



na tvém místě. Vezměme si třeba světce dnešního evangelia - Zachea. 
Jak to dělal, že se stal přítelem Pána Ježíše, že si pěkně s ním seděl a hovořil? Původně žádný
sympaťák: zbohatlík z nakradeného majetku: pan vrchní, vrchní celník. Vždyť ho nikdo neměl rád.
Ani ho nechtěli pustit dopředu, když chtěl vidět Pána Ježíše. Ale on byl zvědavý - a to bylo jeho štěstí:
musí přece vidět toho pána, co se o něm pořád mluví. A tak měl nápad: Když mě nechcete pustit,
tlačte se sami. A vylezl si na strom. Uvelebil se tam a vítězoslavně koukal: To jsem na vás vyzrál.
Jenže Pán Ježíš vyzrál na něj: Polez dolů! 
Asi mu nebylo v té chvíli moc dobře: Co mi chce? Veřejně ukázat na mé zlodějny? Říká se o něm, že
všechno ví! Ale Pán Ježíš je senzační: Nic nevyčítá, říká, že ho poctí návštěvou. 
To puknou závistí v celém Jerichu! 
Zacheus s ním obědvá. - A v jeho blízkosti i roste: Pane, koho jsem ošidil, tomu vrátím. A polovinu
svého majetku dám chudým! 
Tak mu prospělo, že byl zvědavý na Pána Ježíše, tak mu prospěla Ježíšova přítomnost. 
Teď je Zacheus v nebi ještě větším boháčem: má za přátele všechny hodné lidi. Není sám. Nikdo ho
neodstrkuje. Všichni ho mají rádi - i Pán Ježíš. 
Co si budeme pamatovat: budu zvědavý na Pána Ježíše - budu ho chtít blíže poznat - pozorně o něm
přemýšlet, naslouchat mu. 
Budu zvědavý i na přátele v nebi, svaté, na svého patrona. Chci tento týden poznat líp jeho život,
přečíst si něco o něm. 
Nyní pojďme povědět společně Pánu Ježíši, že chceme být jeho přáteli, že v něj věříme. 
 

POKRYTECTVÍ A CTIŽÁDOST

Farizej za času Kristových 
Kdo to byli ti zákoníci a farizejové, před kterými Pán Ježíš v dnešním evangeliu tak důkladně varuje? 
Původně to byli představitelé laického křídla reformního hnutí Izraele a stavěli se proti saduceům,
příslušníkům kasty kněžské. 
Saduceové se snažili usnadnit lidu víru tím, že v ní škrtali vše, co se světu nelíbí. Jenže tak ji spíš
vyprazdňovali než chránili. 
Farizeové chtěli upevnit víru v národě pravým opakem: radikální přísností v zachovávání všech
starých zvyklostí do posledního písmene. Jenže tím ztratili postupně ze zřetele celistvost, vlastní
smysl a cíl víry. Pouhé lpění na formách, které kdysi vznikly, nemůže víru obnovit, protože víra je víc,
než souhrn zbožných úkonů. 
Za časů Kristových představovali farizeové vůdce pravověrného židovstva. Pro svou precizní znalost
Zákona byli ctěni lidem a považováni za jejich mluvčí. 
Přesto Pán Ježíš proti nikomu tak ostře nevystupoval, jako proti farizeům. Nazývá je slepými vůdci
slepých, protože už neviděli jádro zvěsti Boží, ale dbali především o své vůdčí pozice u lidu, a to často
pokryteckými prostředky. Jejich znalost zákona je nevedla k pokoře před Bohem, ale k pýše nad jejich
znalostmi, k ctižádosti. Laskavá služba nevědomým se změnila v tvrdou vládu a panování. Místo aby
vděčně děkovali Bohu, obdivovali sebe. Vynášeli a předváděli se před lidmi svým profesionálně
perfektním plněním detailů zákona. „Z máty a kopru odvádíte desátek chrámu, komáry cedíte a
velbloudy polykáte. Na maličkostech lpíte a sama podstata víry vám uniká,“ řekl jim Pán Ježíš. 
A co nejhorší? Považovali se za zbožnější než ostatní, a proto si osobovali právo druhé soudit, kárat,
kritizovat? 
Pýcha, ctižádost, tvrdé srdce uvnitř - ale navenek předstírání spravedlnosti. Tak dobře to předstírali, že
tomu i sami věřili.



Farizeové za časů křesťanských 
Takový byli farizeové za časů Kristových. Proč o tom dodnes mluvíme? Protože Pán Ježíš říká nejen
svým současníkům, ale i nám, dnešním křesťanům: „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat
spravedlnost zákoníků a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ (Mt 5,2O). 
Farizejství tedy ohrožuje i nás, i dnešní církev, zůstává problémem i pro dnešní kněze. Neúnavný
misionář P. Braito si jednou v „Hlubině“ posteskl: „Copak hříšníci - s těmi to jde, těm mohu pomoci,
obrátit je. Ale se „spravedlivými“ je to zlé. Tam jsem bezmocný, protože ti chtějí jen obracet mne.“ 
Jak se člověk stane takovým „spravedlivým“, - moderním farizejem? 
Farizej si staví svou spravedlnost pečlivým lpěním na vedlejších věcech,  zvyklostech, pořádcích. Z
toho roste sebevědomí: Jak já jsem zbožný! Z toho roste povýšenost: Hele, tamten a tenaten není tak
důsledný jako já v zachovávání zbožných úkonů! A už je tu nový farizej, který jiné kárá, sebe
obdivuje, jiným ukládá neúnosná břemena, a bere si k tomu právo ze své komáří důslednosti. 
Farizej si chce Boha zabavit pro sebe: Co chce farizej, to hlásá jako Boží vůli. Osobní zájmy farizeje
jsou svaté, boží zájmy.

Farizej v nás - pokrytec a ctižádostivec 
Malý či větší farizej je v každém z nás. Je potřebí mnoho milosti k tomu, abychom farizeje v sobě
odhalili, a ještě víc k tomu, abychom proti němu poctivě bojovali. 
Není snadné nehledat svou slávu u lidí, ale u Boha, nebýt ctižádostivý, ale pokorný. 
Teď jsme došli k pravému slovu, které vyjadřuje opačný pól farizejství: Pokora, skromnost. 
Pokora je oproštění od iluze, že já musím mít vždy a ve všem pravdu, abych neztratil mezi lidmi tvář.
Pokora chrání proti pokrytecké starosti, co řeknou lidé, zda neohrozím svou pověst.

Náš Učitel: Kristus 
To je praktická obrana proti farizejství: cvičit se energicky v pokoře, skromnosti. 
Jak nás vede Pán Ježíš, abychom nepropadli farizejství? Neukládá nám jako první úkol následovat
náboženské předpisy a zákazy, ale následovat jeho. Naše různá cedítka nám nesmí být důležitější, než
duch Ježíšovy lásky. 
Nemáme stavět na množství zbožných úkonů a modliteb, ale na jakosti. Dobře broušený diamant je
cennější než vagón uhlí - a přitom obojí je uhlík. Záleží na naší lásce, to je míra ryzosti. 
Existuje jedno bezpečné poznávací znamení, že ne horlivost farizejská, ale horlivost lásky je při díle.
Je jím radost, která při našem pachtění prosvítá navenek v podobě vlídného a hřejivého humoru,
daleko od věčné ustaranosti farizeje. 
Zakončeme proto dnešní meditaci známou modlitbou Tomáše Mora, z níž voní oba ochranné
prostředky proti farizejství: Pokora a humor: 
„Bože, prosím tě, dej mi dobré trávení, a také, abych měl co trávit. 
Dej mi zdravé tělo a svědomitost při jeho údržbě. 
Dej mi, Pane, mysl, která nezná nudu, která neví, co je reptat a naříkat. A nedopusť, abych si dělal
příliš mnoho starostí o to roztahující se něco, co se jmenuje „já“. 
Dej mi, Pane, smysl pro humor. Dej mi milost pochopit žert. 
Dej, abych v životě poznal trochu štěstí a abych z něho uměl rozdávat i druhým.“

Přímluvy

Pojďme teď prosit Pána Ježíše aby nám dal pochopit, jak nebýt ani zákoníkem, ani farizejem, ale
křesťanem. Pane Ježíši pomoz nám:

Abychom jiným neukládali břemena, která sami neneseme.



Abychom se ctižádostivě nehonili za tituly a slávou.
Abychom slabším než my ochotně pomáhali.
Abychom nekupovali zbytečné věci a ušetřili tak pro pomoc potřebným.
Aby národy si uměly vládnout v duchu spravedlnosti a úcty k zákonům.
Aby schopní a hodní lidé neodmítali spolupracovat při řízení veřejných věcí.
Abychom svůj život hodnotili pod zorným úhlem věčnosti.
Aby naši zemřelí došli tvého království.

Pane Ježíši, tys žil tak, jak jsi to učil. My bychom se v tom také chtěli podobat tobě a jednat jako ty -
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 32. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
„Děti, kdo je moudrý člověk?“ 
Ptal jsem se takhle jednou ve škole a uslyšel jsem odpověď: „Moudrý je ten, kdo hledí dál, než na
špičku svého nosu. To mi říkal tatínek, když jsme se šli o prázdninách koupat a já jsem až u rybníka
přišel na to, že jsem si nevzal plavky. Moudrý člověk myslí dopředu!“ 
Slovo Boží nás dnes chce všechny učit moudrosti V dnešních nejistých dobách jí máme všichni
zapotřebí.

Uvedení do čtení 
l. Mdr 6,12-16 
Ve čtení ze Starého zákona teď budeme naslouchat slovům plným poezie, optimizmu a důvěry v Boží
moudrost, která nám jde vstříc, když ji hledáme. 
2. 1 Sol 4,13-18 
Každý máme své svaté pole, své zemřelé, co patřili do našeho života a za nimiž se s tesknotou
ohlížíme. Svatý Pavel o nich píše. 
3. Mt 25,1-13 
Svatební hostiny dnes už slavíme jinak, než bývalo za časů Pána Ježíše. - Ale přesto jistě porozumíte,
co nám Pán chce říct dnešním podobenstvím. 
 

MOUDROST JAKO UMĚNÍ ŽÍT

Moudrost je dívat se dál, než na špičku svého nosu, - říkal synkovi tatínek. Mínil tím umění dívat se
dopředu, předvídat. Pán Ježíš dnes tento životní postoj nazývá bdělostí. 
„Dobrá, jsem pro, chci moudře žít - kdo by nechtěl,“ myslíš si možná, - „ale jak to mám dělat?“
Povězme si o tom dnes něco. 
Moudrost - to je umění hezky si žít. 
Každý z nás už pár životních zkušeností získal, každý jsme už pár zrnek životní moudrosti nasbírali.
Ale jako mozaikový obraz sestává z mnoha různobarevných sklíček, tak zralá, dospělá životní
moudrost sestává z mnoha dílčích zkušeností, poznatků. K tomu celku máme ještě daleko. Nejsme
ještě hotoví mudrci, umělci života, světci - a přesto už musíme žít dnešní neděli, - musíme žít všední
dny týdne, který zítra začne. 



Jak na to jít, abychom i při své nehotovosti, nevyzrálosti, zvládali dny svého života beze škody? 
Snad každý člověk na to má svůj způsob, jak zvládnout, co den přinese. Povím vám, co se osvědčuje
mně - snad se něco z toho hodí i vám. 
Tři stupně má tento křesťanský bdělý přístup k životu. 
 První je: Ráno chutě začni. 
 Druhý:    Během dne rozlišuj, co je podstatné. 
 Třetí:      Za vším vyhlížej Krista.

Vraťme se k tomu prvnímu: Ráno chutě začni. 
Ve starozákonním čtení jsme dnes slyšeli: „Kdo moudrost hned za jitra hledá, najde ji sedící u dedří.“
R.Quardini píše: „Na první chvíli tvého dne moc záleží. Začátek nového dne - to je jako nový začátek
života. Dnes začínáš znovu žít, začni tedy chutě, s elánem, v důvěře v Boha. Vzchop se a probuď v
sobě v ranní modlitbě chuť a elán, popros o Boží milost, sílu, o dary Ducha. 
To je jinačí začátek, než začít den bez začátku, pasivně, bezmyšlenkovitě. Bez vůle se nechat sematam
strkat tím, co přijde. Takový den bez začátku, bez spojení s Bohem, to pak není ani tvůj den, ale jen
jakýsi cár času, bez smyslu a bez tváře. 
- Tvůj Den, to je přece cesta: musíš se rozhlédnout, kam chceš jít. 
- Tvůj Den, to je dílo: musíš zapojit svou vůli. 
- Tvůj Den, to je tvá píseň: chce to tedy ráno naladit nástroj - své srdce. 
- Tvůj Den je kus tvého života - ba je to obraz celého tvého života.“ 
Tak učí básník žít podle zásady: „Ráno chutě začni.“ Tahle krásná slova, ať nás povzbudí k úsilí chytit
svůj den hned ráno pevně a chutě do hrsti. Využít a vychutnat všechny dobré možnosti, co nám den
nabídne - a jistě v každém dni takové jsou, - a zvládnout a unést všechny nepříjemnosti, které také
nepochybně přijdou.

Druhá zásada zní: Během dne rozlišuj, co je podstatné. 
Když se podle ní budeš řídit, nestaneš se jedním z těch mnohých chudáků, kteří se ze dne na den štvou
životem s beznadějným pocitem stálého zpoždění. S pocitem, že včera nezvládli, co měli udělat, že to
nezvládnou dnes, že to nezvládnou nikdy. 
To je ošklivý pocit, protože dovede připravit o všechnu radost z práce, o všechnu radost ze života.
Tahle situace straší v zátylku všem, co sotva otevřou ústa, už jsou plní nářku, co mají práce, jak jsou
uhonění, jak nevědí, kam dřív skočit, jaký mají uštvaný život. 
Jsou to chudáci, ale vlastní vinou, a politování nezaslouží. Samozřejmě je toho kolem nás moc a moc
k udělání. Na celý život, na celé generace, na celé věky. Samozřejmě je moc práce na tvém pracovišti.
v tvé domácnosti, v tvém životě. 
Ale na tobě je, abys stále bděle a moudře rozlišoval, co je důležitější. Neříkám, co být musí. Musíš jen
umřít, nic jiného, vše ostatní je věc volby. Až umřeš, půjde svět klidně dál i bez tebe - i tvé pracoviště
a tvá domácnost. 
Můžeš tedy klidně už teď rozlišovat, co uděláš a co necháš stát: snad zítra na to dojde, snad jiný to
udělá. A kdyby ti někdo nakládal bezohledně břemena a říkal: musíš! - pak mu řekni: musím jen
umřít. Když ani Pán Bůh po nikom nežádá, na co nemá čas a síly, pak ani člověk nemá právo to žádat. 
Rozlišuj, co je důležitější! Vol, co můžeš a chceš dělat. A také si hleď vyšetřit každý den chvíli pro
své záliby, pro svá potěšení, pro své malé radosti, aby sis udržel veselou a radostnou mysl poutníka do
nebes.

A jak zní třetí rada moudrého života? Za vším vyhlížej Krista. 
Máš-li možnost začít den ráno - nebo i v jeho předvečer - mší svatou a svatým přijímáním, jsi šťastný



člověk: jdeš dnem s Pánem Ježíšem v srdci, na nic nejsi sám. 
Ale i vy všichni, co nemáte možnost chodit i ve všední den do kostela, nechtějte zůstat osamělí: Pán
Ježíš stojí stále u tvých dveří a klepe, jen mu otevřít. Pán Ježíš chce s námi jako nazaretský tesař
pracovat, chce jako náš Učitel odpovídat na naše nejistoty, chce nám ukazovat cestu. 
Pán Ježíš k nám stále přichází, kdykoliv mu s lampičkou bdělosti vycházíme vstříc. 
 

SMRT JE RADOSTNÉ SETKÁNÍ

Smrt jako radostná svatba 
Naše lampy mají svítit, až ženich, náš Pán, přijde na svatbu. 
Co tu má Pán Ježíš na mysli, když říká, že přijde na svatbu s námi? - Má na mysli přesně to, čemu
jsme zvyklí říkat smrt. Tak nás dnes ujišťuje: Smrt věřícího křesťana je radostná událost, je to
radostné setkání s Pánem Ježíšem, je to odchod na svatební hostinu s ním. 
Proč tedy jsme smutní, když nám někdo zemře, proč pláčeme, proč teskníme? 
Protože pro nás, kteří tu ještě zůstáváme, znamená smrt rozloučení a loučení je smutná věc. Protože z
našich milých zůstane najednou jen studená mrtvola, a ta nás odpuzuje. Vidíme rakev, vidíme hrob.
Člověka živého už nevidíme a tak není snadné nad mrtvým tělem věřit v život po smrti. 
Svatý Pavel má také starost, abychom nezapomněli, jak to je při smrti doopravdy: „Bratří, nechci vás
nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit, jako to dělávají nevěřící. My
věříme, že Ježíš vzkřísí ty, kdo zemřeli ve víře v něho.“ - Není tu hrůza, není tu smutek ani strach ze
smrti. 
To je první poučení z dnešního slova Božího: Smrt věřícího křesťana je radostné setkání s Pánem
Ježíšem tváří v tvář. Je to pozvání na svatební hostinu do nebe.

Stále vyhlížet Pána Ježíše 
Moc pěkně zní to podobenství. 
Ale je tam i výstraha. Nezaspi to nejdůležitější, setkání s Kristem, svou věčnou blaženost. Zaspali
jsme už v životě jistě každý ledacos, a najednou nám ujede vlak. Všichni jsme ospalci, jako těch deset
panen. Ale pozor, říká dnes Pán Ježíš: nebe si nikdo nevydřímá! Kdo se nepostará o zásobu oleje, kdo
si jej neshromáždí dost, dokud je čas - dokud žije, - ten na poslední chvíli už pak nic nespraví, ten
zůstane sám. 
Stále máme vyhlížet Pána, jestli už přichází. Máme si skládat jeho podobu rys po ryse. Jako kapka po
kapce plní olejem nádobu. 
Zopakujme si trojí ponaučení z dnešního slova Božího: 
První: Smrt věřícího křesťana je radostné setkání s Pánem Ježíšem tváří v tvář. Je to pozvání na
svatební hostinu do nebe. 
Druhé: Kdo se nesnaží setkat s Pánem Ježíšem, poznat ho už na zemi, za svého života, ten se s ním
nesetká ani v nebi. 
Třetí: Musíme se stále učit dělat dobro, protože celou věčnost budeme moci dál konat to dobro,
kterému jsme se naučili, spolupracovat s Ježíšem na vykoupení světa od zla. 
Není to úchvatná představa? Pojďme povědět Pánu Ježíši: Pane, věřím v tebe. Nechci prožít svůj život
jako panny ospalé, chci shromáždit co nejvíc oleje dobrých skutků. A začnu s tím už dnes.

Přímluvy

Pojďme společně prosit toho, od něhož pochází všechna moudrost:



Za lidi krátkozraké, kteří nerozeznají, co je malichernost a co je podstatné.
Za tvou církev, aby nelpěla na nedůležitých  ritech, ale hájila zásady evangelia.
Za nás všechny, abychom každý den začínali dobrou modlitbou.
Za lidi, kteří zemřeli náhle a nečekaně, nezmoudřelí a nedozrálí.

Bože, ty jsi Pán našich dnů, ty jsi Pán našeho života. Dals nám čas, dost času jsi nám dal. Neprosíme
tě o víc času, ale o umění, jak moudře čas svého života prožít v duchu Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 33. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Je už vlastností slova Božího, že člověka provokuje, burcuje. Kdykoliv se s ním setkáme, nutí nás ke
změně smýšlení a jednání. Po celý liturgický rok jsme se takto s Božím slovem setkávali. Jaký to u
koho z nás přineslo užitek? Dali jsme se vést? Byli jsme věrní aspoň nad málem? 
V každém z nás ty otázky vyvolávají kajícnost a lítost nad nevyužitými možnostmi. Volejme proto v
pokoře:

Uvedení do čtení 
1. Př 31,10-13.19.20.30-31 
První čtení o zdatné ženě je obrazem každodenní věrnosti v malém, ve využití dne k dobrému. 
2. 1 So 5,1-6 
Nejen v prvotní církvi, vždy znovu se čas od času objevují vzrušené obavy z konce světa: Svatý Pavel
nás chce uchránit takového neužitečného fantazírování a obrací náš zájem správným směrem. 
3. Mt 25,14-30 
Co nám dnes Pán Ježíš říká v evangeliu, je vážné varování. Kdybychom víru jen přijali a nežili podle
ní, bylo by naše křesťanství nakonec obžalobou proti nám. 
 

DEN PÁNĚ PŘIJDE

Víte, co je to futurologie? Jistě, všichni to víte - a kdyby to některá babička nevěděla, poví jí to její
vnouče: je to věda o vývoji lidstva, o světě v budoucnosti. Věda o tom, co přijde, co se stane. 
Slovo Boží se dnes také zabývá futurologií. V evangeliu jsme právě slyšeli: „Pán přijde znovu a bude
veřejně účtovat se svými služebníky!“ A ve čtení nám říkal svatý Pavel: „Vy to sami dobře víte, že
den Páně přijde. Žijte proto v Božím světle!“ 
Slovo Boží považuje tedy za rozhodnou událost lidských dějin to, že přijde „Den Páně“, den
konečného vítězství dobra nad zlem. 
Kristův příslib, že znovu přijde, naděje na setkání s Pánem tváří v tvář, to byla veliká útěcha prvních
křesťanů: „Kdy už Pán přijde?“ - ptali se stále znovu. A Pavel jim odpovídá stejně, jako mluvil Ježíš:
„Není důležité vědět, kdy přijde Den Páně, - je důležité vědět, co se stane.“ 
Tak to platí i nám. Dodnes někteří křesťané se snaží uhodnout datum Dne Páně - říkají si Adventisté,
Svědkové Jehovovi. Navzdory jasné řečí Písma se tváří, že vědí víc než andělé a znepokojují
lehkověrné lidi vymyšlenými údaji, kdy bude konec světa. 
My se držme toho, co praví Písmo svaté: Rok a den, přesné  datum konce světa, to ví jen Bůh
Stvořitel. 



Pro nás je důležité ptát se, co se stane v ten čas s námi, co se stane v ten čas s lidstvem. 
Dnešní evangelium odpovídá obrazně, že to bude účtování Hospodáře se služebníky. 
Svatý Pavel odpovídá jiným obrazem, že to bude rozsuzování lidí na syny světla a na syny tmy. Co si
pod obrazy účtování a soudu můžeme představit? 
R.Quardini říká: „Obraz Božího soudu znamená, že se člověk v jasu Božího světla uvidí tak, jaký je,
jaký je jeho stav. Že jasně rozezná, co bylo v jeho životě důležité a co vedlejší. 
U jednoho to povede k lítosti a k nové, zahanbené lásce k Stvořiteli: Ta lítost a palčivé zahanbení
očistí vše, co bylo špatné a křivé. 
Ale může nastat i opačná situace: Kdo po celý život zatvrzele zavíral před Bohem oči, ten při
konečném prohlédnutí na Boha udělá totéž: zavře oči. Tentokrát už definitivně, navěky. Tomu nastane
věčná temnota.“ 
Tak vysvětluje Boží soud Quardini. 
A poslechněme si ještě jednoho teologa Norberta Lohfinka: 
„V Den Páně - ať už při osobní smrti nebo na konci času - se setkáváme s Bohem definitivně. Uvidíme
v plné  míře dobrotu a lásku Boží, kterou nás miloval. A tímto pohledem uvidíme i sami sebe. V
děsném úžasu a leknutí poznáme svoje sobectví, tvrdost srdce. Všechny naše sebeklamy se naráz
zhroutí. Všechny masky, za kterými jsme se před lidmi schovávali, spadnou. Ve světle přítomnosti
Boží najednou jasně pochopíme, jací jsme měli být a jakými jsme byli skutečně. Toto a nic jiného, než
toto - je Boží soud. 
A to pak je i náš očistec: Poznáním jací skutečně jsme, je pro nás nesmírně bolestné, - ale právě tato
lítost a bolest nás tříbí a očišťuje a činí způsobilými, abychom se setkali s Bohem. 
Soudci si tedy budeme v Božím světle sami. A čím nám bude Bůh? Otcem z Ježíšova podobenství o
marnotratném synu. Otcem, který odpouští vždy, stále a bez vyjímky. Odpouští každému, kdo lituje.
Můžeme plně důvěřovat, že se v den soudu setkáme s Bohem dobrotivým a milosrdným.“ 
Není to krásná vyhlídka do budoucna? Žádný křesťan, jakkoliv starý či bezmocný, si nemusí říkat: „Já
už nemám od života co čekat, já už mám život za sebou!“ - Kdepak! My křesťané máme právo
vyhlížet před sebou největší události našeho života: své osobní setkání s Pánem tváří v tvář. 
Máme právo se těšit na ten den. Bude to konec všech nedorozumění. Už na nás nedosáhne lidská zloba
ani přírodní katastrofy. Už budeme osvobozeni od nátlaku nevěřícího světa, abychom i my odvrátili
zrak od Boha. Vše skončí, všeho dočasu, jen pozvání Ježíšovo trvá: „Jdu, abych vám připravil místo.“
Máme se na co těšit. 
 

ZAKOPANÉ HŘIVNY

Jak máme hospodařit se svěřenými hřivnami, schopnostmi? Podívejme se, co Pán Ježíš chválí u
pilného služebníka: „Že jsi nad málem byl věrný, ustanovím tě nad mnohým.“ 
Pán tedy chválí věrnost nad málem, věrnost v malém, věrnost v tisíci drobnostech denního života.
Kniha Moudrosti na příkladu zdatné ženy - hospodyně - nám názorně ukazuje: Nemáme být jen
křesťany svátečního dne. Poslyšte, jaké zkušenosti s nedělními křesťany popisuje jeden z našich
vrstevníků - jeden z těch, kterým říkáme nevěrci. 
„Doma jsem nábožensky vychován nebyl, jen mě pokřtili, víc nic. A snad proto, že jsem o tom nic
nevěděl, mě náboženské věci odmala zajímaly a budily mou zvědavost, jestli na tom náboženství
přece jen něco není. Taková nějaká síla, která člověku dává jistotu, mravní měřítka, dobré impulsy,
tak nějak. A tak jsem začal chodit v neděli do kostela. 
První dojmy byly krásné. Lidé tam byli jaksi ztišení, soustředění, tváře jako vymydlené, rozsvícené. -
Ale pak jsem tam uviděl jednoho chlapíka od nás z podniku. Znám ho léta: protiva, mrzout, sobec



hašteřivec. A tady hele: také ta zbožně vymydlená tvář, také jako ostatní vše pohotově odříkával a šel
s nimi k přijímání. Tak jsem byl v kostele tenkrát naposledy. Na takové nedělní iluze nejsem zvědavý
a se životem to zřejmě nemá nic společného.“ 
Jinak v neděli v kostele, jinak ve všední den v práci nebo doma. V neděli dobré hřivny přijímat, ale
pak je přes týden zakopat. Není v každém z nás kousek toho jen nedělně zbožného křesťana? 
Zdatnou ženu kdo nalezne? Nechválí se tam, jak uměla zbožně sepnout ruce, zbožně naslouchat
Božímu slovu. To jistě uměla také. Ale chválena je za to, co dělala potom, že byla věrná v
maličkostech. 
Ostatně, v čem byla svatost Panny Marie? Co ta dělala? Nepochybně to, co každá žena řemeslníka z
chudých vrstev; uklízela, prala, vařila, chodila pro vodu, drtila na mlýnku obilí na chléb, tkala, a
předla. Byla v jednom kole každodenních domácích obyčejných povinností. 
Svatost Panny Marie nespočívala v tom, že konala neobyčejné věci, ale v tom, že věci obyčejné konala
neobyčejně dobře. 
To chce Pán Ježíš i po nás. Máme být křesťany nejen v neděli v kostele, ale i doma, když na nás
doléhají nálady i nenálady vlastní i ostatních. Máme být křesťany, když se pachtíme v práci, když nás
leccos dráždí k zlosti. Náš úsměv, to je také jedna Bohem svěřená hřivna. 
Bída našeho křesťanství spočívá v rozporu mezi nedělí a všedním dnem. Náš úkol je v tom, abychom
se denně znovu snažili ten rozpor překlenout, denně vnášet nedělní hřivnu křesťanství do všedního
života. Pro posvěcení všedního dne si jdeme v neděli do kostela, proto jsme tu i dnes. 
Vyznejme tedy svou víru tak živě a vroucně, aby nám osvěcovala naše hospodaření celého týdne. 
 

HŘIVNY LIDSKOSTI

Student měl všechny předpoklady ke studiu: schopnosti, rodiče. Byl přijat na techniku. Dostavila se
nechuť k učení, lenost. Dnes pracuje jako pomocný dělník tam, kde mohl být inženýrem. Zakopal svou
hřivnu - říká se o něm. 
Jiný případ: Fotbalista byl nadějný talent, moc se od něj čekalo. První úspěchy mu stouply do hlavy,
přestal trénovat. Pracovat se mu také nechtělo - skončil jako příživník. - Zakopal svou hřivnu,  říkají
známí. 
Měl Pán Ježíš takové případy na mysli, když vypravoval dnešní podobenství? Měl na mysli jen ty, co
mají mimořádné nadání? To pak my, obyčejní lidé, bychom mohli říct: nás se to netýká. Jenže týká.
On myslel ty hřivny, co má každý: hřivny lidství. On myslel ty vlohy, co dělají člověka člověkem. My
každý jsme jimi vybaveni a ne málo, hned pěti. Jsou to: Rozum a cit, - víra, naděje a láska. 
I nám tu dnes platí otázka Pána Ježíše: Jak hospodaříš se svým lidstvím? Nakolik v tobě vyrostl a
roste člověk k obrazu Božímu? 
Rozum: 
Platí o tobě, že jsi rozumný člověk? Říkají o tobě tvoji známí, že jsi rozvážný, spolehlivý? Anebo
říkají, že jsi vychytralý, mazaný či hloupý z lenosti? 
Cit: 
Jsi citlivý nebo necita? Jemnocitný nebo hrubec? - Jak jsi v sobě rozvinul tuto lidskou vlastnost? 
Víra: 
Našel sis hodnoty života, na které věříš? Víš za čím v životě jdeš, co od života chceš? Nebo jsi věčný
skeptik, pochybovač, který stále kolísá, neví co chce? 
Naděje: 
Platí o tobě, že umíš překonávat překážky důvěrou v dobro? 
Nebo jsi věčně podezíravý, zakejslý, zatrpklý? 



Láska: 
Říkají o tobě, že jsi člověk laskavý, milý, vlídný? Nebo jsi sobec, žárlivec, citový splašenec?

Svatý Pavel (v 1 Kor 13) říká, že láska je mírou lidství. Ale jaká láska! Ne tak splašená, co vše boří a
působí, že student se přestane učit, že muž uteče od rodiny. Láska zvládnutá, obětavá. 
Boží hřivny víry, naděje a lásky si může přisvojit každý člověk. Ptej se dnes: Jak jsem si je přisvojil
já? Jak dál rozvíjím hřivny svého rozumu a citu, hřivny víry, naděje a lásky? Stávám se stále víc
kladným typem, radostným člověkem, nebo rok od roku upadám a mrzoutím? Pojďme se přihlásit k
těm Božím hřivnám společným vyznáním, že věříme, doufáme, milujeme. 
 

JAK VYPĚSTOVAT DOBRÉ MANŽELSTVÍ

Existují šťastná manželství? 
Hezky se to poslouchalo v prvním čtení - ta chvála  spolehlivé ženy, dobré hospodyňky. Hezky se
poslouchala v evangeliu chvála muže, na kterého je spolehnutí.

Ale je to tak v našich rodinách? Existují tam takové ženy, existují tam takoví mužové? Existují
šťastná manželství, 
Nevím, jak o tom soudíte vy, ale od mladých slýchám, že nic takového neviděli ani doma ani u
známých. Manželství znají jen jako nucený konec té „pravé“ lásky, zamilovanosti. Nerozlučné,
doživotní manželství považují dnes někteří za nemožné. Dokládají to velkým procentem rozvodů.
Říkají, že i ti, co se nerozvedli, si jdou v manželství na nervy a také to mezi nimi za nic nestojí. 
Je prý to dnes mezi mladými módní takhle pohrdavě mluvit o manželství. Místo, aby se na ně
svědomitě připravovali, dělají si z něj posměšky tak dlouho, až jednou jim vyrazí dech zjištění, že
budou mít dítě. 
A pak se pod tlakem obou rodin, z donucení, honemhonem vezmou. A čekají, že ten svatební obřad z
nich nějakým kouzle najednou udělá dobré manžele.

Je manželství přežitkem? 
Nedávno se mi dostala do rukou studie známého sociálního badatele Palmeho, který shrnuje
zkušenosti z manželského experimentu ve Švédsku. 
Jak známo, Švédsko se v poválečné době stalo evropskou avantgardou v praktikování tak zvané „volné
morálky“, to jest v odmítání manželství. I zákonodárství se přizpůsobilo této módní vlně. Rozvod byl
velmi usnadněn, a tak Švédsko vedlo jak v počtu rozloučených manželství, tak i v počtu svobodných
matek, které v duchu nové morálky vůbec nepovažovaly za potřebné spoutat se manželstvím s otcem
svého dítěte. 
Možno říci, že se tam jednalo o pokus, který podstoupila celá jedna generace národa. Jak vypadá
výsledek? 
Především se ukázalo, že stoupáním rozluk a počtu svobodných matek tam začal stoupat i počet
narušených dětí. Děti bez rodin častěji trpí sklonem k asociálnosti, jsou neschopné systematické práce,
vzdělávání, snadno podléhají alkoholu, drogám, nudě. Tak se mstí na dětech život rodičů podle
zásady, že manželství je přežitek. 
A jak se pohrdání manželstvím projevilo na těch mladých lidech, kteří si z toho udělali své životní
krédo? Většina svobodných matek byla brzo unavena tím, že břemeno péče o dítě nesou samy.
Scházela jim finanční i morální pomoc muže jak při výchově dětí, tak při osobních potížích. A když to
většinu přivedlo ke změně postoje a zatoužily po opoře v manželství, shledaly, že muži, kteří s nimi
dříve společně vyznávali pokrok volné lásky, už si útočiště před osamělým stářím našli v manželství s



mladšími ženami. A ty svobodné matky zůstávaly samy dál  - i když už nechtěly. 
Co z toho plyne? Vysoké procento rozpadených manželství není důvodem k likvidaci této instituce,
ale důvodem k hledání příčin, proč se manželství rozpadají a k předcházení těch příčin u mladých lidí.
Manželství si vždy zachová funkci hnízda pro děti, tedy něčeho nepostradatelného z hlediska dítěte. 
Manželství vždy zůstane bytostnou součástí lidství, vždyť v muži je jen půl člověčenství a v ženě také.
Proto osamělý život vede tak často k podivínství, staropanenství, staromládenectví. 
Manželství si vždy zachová svou funkci ochranného zařízení proti osamělosti jednotlivce: „Ať přijde
cokoli, jsme na to dva.“ - Život prožitý ve dvou je snadnější, plnější, bohatší.

Hezké manželství nevzniká samo sebou 
Musí ovšem ti dva vědět, že hezké manželství je umění, že je to artistický výkon dobře sehrané
dvojice, že se to musí trénovat a natrénovat, naučit; že to nikomu nespadne samo do klína - bez
přičinění. 
Musí také ti dva být lidé normální, to jest lidé schopní a ochotní stále se vychovávat: Ale pozor, -
každý sám sebe! Za nenormální a neschopné pro manželství je třeba považovat ty, kteří jsou odhodláni
stále vychovávat toho druhého namísto sebe sama. 
Manželské rozvraty nejsou signálem přežitosti tohoto zařízení, ale signálem přežitosti způsobu, jak se
do něj vstupuje, jak se v něm žije. 
Nelze tedy zavrhnout manželství; je třeba zavrhnout lehkomyslnost mladých lidí, kteří vstupují do
manželství bez přípravy, bez nejnutnějších znalostí podmínek života ve dvou. A je tu i vina nás všech,
celé naší společnosti: Zatímco nikdo nesmí řídit třebas i moped bez prodělání výcviku, ženit se může
kdekterý nevědomec a hloupý nevychovanec, - i takový, který doslova neví, co činí. 
Je třeba zavrhnout i spěch, s kterým se partneři vybírají. 
Cesta k nápravě manželství je tedy v důkladném školení od mládí, aby mladí znali odpověď alespoň
na čtyři základní otázky: 
a) Co to je manželství - život ve dvou. Čím se liší od života svobodného. 
b) Jak se vyhledává vhodný partner, co je to doba známosti, co to je manželská láska. 
c) Jaké zákonitosti platí pro záběh manželství, první rok společného života. 
d) Jaká je funkce dítěte v manželství, jak je vychovávat. 
Když se budou brát lidi osobně dozrálí, tedy už osobnosti a ne polovyspělé děti; - když zvládnou
uvedené čtyři okruhy odbornosti manželského života, pak pro ně nebude manželství přežitou institucí,
ale bohatším způsobem života. 
Zkuste si vy, mladí křesťané, promyslet v klidu všechny body, jak jsem je tu nadhodil! Chtějte být
moderní a žít moderně, hledejte vše nové a lepší, ale v návaznosti tradice! Převzít bez hlubšího
domýšlení kdejaké nové heslo, to není znamení pokrokovosti, ale povrchnosti a nevyzrálosti. Hledejte
s moudrostí biblického hospodáře, který vynáší ze svých zásob věci staré i nové. 
Co si dnes zapamatujeme: Školení na moudré manžele začíná už od dětství.

Přímluvy

Prosme teď společně Pána o pomoc:

Za manželské páry, které proti sobě navzájem zatrpkly a odcizily se nazvájem; - aby se učili
vidět, co je na tom druhém dobrého.
Za osamocené lidi z havarovaných manželství; - aby nepropadli zatrpklosti a našli dobré přátele.
Za všechny, kdo žijí v manželství, aby se snažili odvyknou všemu,  co na nich je na obtíž
ostatním v rodině.



Za mladé lidi, aby ve svátostech viděli dar Ježíšovy lásky.
Za staré lidi mezi námi; - aby nebyli nikomu doma na obtíž a mohli v klidu dožít ve svém
prostředí.
Za nás, zde přítomné, - abychom se nebáli dobrého Boha, ale spíš zlých lidí.

Bože, dej, abychom pochopili, co je nám všem ku pokoji a šli to domů  chutě konat v milosti Ježíše,
našeho Pána.

Přímluvy

Bůh nás volá ke spolupráci s ním a svěřuje osud svého království mezi lidmi do našich rukou. Prosme
ho proto:

Bože, dej, ať tvé úmysly vždy lépe poznáváme.
Ať tvé slovo v neděli dobře slyšíme a v týdnu podle něj žijeme.
Dej nám radostné srdce, abychom kolem sebe vytvářeli dobré prostředí.
Dej nám jasný pohled, abychom vždy dobře rozeznali, co je opravdu dobré a co je bezcenné.
Ať naše mládež nezakope své hřivny a nepromarní své talenty.
Ať vnášíme dobrého Ducha tam, kde žijeme.

Pane Ježíši, tys řekl, že kdo zná tebe, zná i Otce. Dej nám stále hlouběji chápat jeho otcovskou lásku,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

NEDĚLE 34. V MEZIDOBÍ  - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Uvedení do bohoslužby 
Poslední neděle církevního roku, slavnost Krista Krále, není ohlížením zpět po uplynulém čase, ale
ukazuje nám dopředu, v jakém duchu máme začít nový okruh roku spásy: Boží království nám
nespadne samo do klína, není to nějaký nebeský prefabrikát, ale musíme si je společným úsilím
vytvářet, budovat. 
Pohlédněme tedy každý na sebe: Jakým jsem já přínosem pro růst Božího království ve světě kolem
mne? 
Prosme za Boží pomoc naší slabosti.

Uvedení do čtení 
1. Ez 34,11-12.15-17 
Prorok Ezechiel srovnává Boží péči o člověka s péčí pastýře. I my máme být takovými dobrými
pastýři lidem, kteří jsou na nás nějak závislí. 
2. 1 Kor 15,20-26.28 
Svatý Pavel teď líčí Korinťanům i nám královskou vládu oslaveného Ježíš Krista. 
3. Mt 25,31-46 
Teď uslyšíme, podle jakých měřítek rozlišuje náš Pán Ježíš lidi na dobré a zlé. Pozorně poslouchejme,
zda se ten popis dobrých lidí hodí i na naše jednání. 
 



SVÁTEK KONCE SVĚTA

Letošní svátek Krista Krále je vlastně svátkem konce světa. Četli jsme o něm v evangeliu. 
Jak to tedy bude na konci světa? Písmo svaté o něm mluví v barvitých, symbolických obrazech. Lidé,
místo aby se zamýšleli nad smyslem těch obrazů, berou to často doslovně a polopaticky: že nastane
hrozná kosmická katastrofa, že Bůh celý svět zničí, a že z nebe sestoupí nějaký prefabrikovaný ráj -
nový svět, nové stvoření. To je nesprávná představa. 
Jak by mohl Bůh zničit svět - své vlastní dílo? Což nečteme v Písmě od Noemovy duhy neustávající
svědectví, že Bůh svět miluje, že jej nechce zničit, ale zachránit? A láska Boží, to není jen planý
sentimentální cit, který k ničemu nezavazuje. Naopak: „Tak Bůh miloval svět, že za něj dal svého
jediného syna.“ Dal ho, aby se ztotožnil s lidmi, aby se stal člověkem, aby nesl lidský osud. Bůh
nechce ani zkázu světa ani zkázu svého člověčenstva. Chce svět zachránit. 
Jak to tedy bude na konci světa? 
Konec světa - to bude konec světa zločinu, konec světa všech hrozných a zlých věcí na světě. Už
vlastně začal ten konec zlého světa -. smrtí Pána Ježíše na kříži. Už vlastně začal ten nový dobrý svět -
se zmrtvýchvstáním Páně. 
Království Boží - Nové stvoření - už je tu, ale dosud v zápase se zlem. Konec, o kterém mluví Pán, je
konec tohoto zápasu, je konečné vítězství všeho dobra. Pro děti Boží je konec světa radost, do které
vstupují. Je to katastrofa pro zlé lidi. Jejich zlé snažení konečně a definitivně zkrachuje. Ale
nemůžeme říci, že je zavrhne Bůh. 
Ti zlí se sami odsoudí. Bůh jim bude nabízet záchranu do posledního okamžiku. Boží soud jen vyjeví
jejich vlastní postoj. 
Přenesme nyní toto vše na sebe a uvědomme si dnes dobře: 
Kdykoliv odmítneš zlé pokušení, to končí kus zlého života. Kdykoli můžeš někomu ublížit - a ty mu
naopak prospěješ, kdykoli můžeš zarmoutit - a ty uděláš radost, kdykoli se postavíš rozhodně na
stranu dobra, - to vždy končí kus zlého světa a rodí se svět vykoupený. Vzniká dobrý svět a tvé nebe.
Říkám tvé nebe. Nikdy totiž nebude mít nebe ten, kdo si ho nezačal stavět  teď, zde, na zemi, skutky
lásky a milosrdenství. 
Nezažije lásku nebeskou, kdo nemá lásku k bližnímu. Nebude šťasten, v nebi, kdo nečiní šťastnými
jiné. 
Jak to je tedy u tebe se skutky lásky, skutky milosrdenství? V kancionálu je jejich seznam. Znáš je?
Jednáš podle nich? Zpytuješ si podle nich večer svědomí? 
Zopakujme si je, jak se je učíme ve škole: 
a) Skutky tělesného milosrdenství: 
 1. Hladovějící sytit a napájet. 
 2. Ujmout se cizince - poradit, pomoci mu. 
 3. Ošatit nuzného. 
 4. Navštěvovat a ošetřovat nemocné. 
 5. Pomáhat vězněným. 
b) Skutky duchovního milosrdenství: 
 1. Zaslepené trpělivě přivádět k poznání, že chybují. 
 2. Učit nevědomé. Nenechávat si své poznatky, svou odbornost sobecky pro sebe. 
 3. Dobře  poradit těm, kteří jsou bezradní. 
 4. Potěšit zarmoucené. - Nevyhýbat se lidem, když mají trápení, ale pomáhat jim je nést. 
 5. Mít trpělivost se zlými lidmi. - Neodsoudit je, neodvrátit se od nich, dávat jim šanci k napravení. 
 6. Odpouštět těm, kteří nám ublížili. - Nemstít se. 
 7. Modlit se za živé i mrtvé. 



To jsou skutky milosrdenství. To jsou poznávací znamení, podle nichž Kristus Král rozlišuje své
poddané, to je odlesk záře jeho nebeské koruny na jejich čele. Lidstvo bude souzeno podle míry činné
lásky k bližnímu. I já a ty tak budeme souzeni. 
Budeme si dnes pamatovat: Kdykoli se rozhodnu pro skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství,
je to konec světa pro zlo opačné, je to výstavba kusu nebe na zemi pro mne a pro jiné. 
Budeme si pamatovat: Bůh mě bere vážně jako svého spolupracovníka při vykupování světa. Chci se
denně při večerní modlitbě ptát, jak jsem dnes konal skutky tělesného a duchovního milosrdenství. 
A naše dnešní vyznání víry ať je radostným přihlášením ke Kristu, Králi světa vykoupeného, Králi
nebe i země. 
 

TRPITEL NA KŘÍŽI A VŠEVLÁDCE NA TRŮNU

Když se nám nelíbí pořad v televizi, vypneme ho. Ten pořad sice běží dál, nepřestal tím existovat, -
ale pro nás přesto už není. 
Vypnout, když se nám něco nelíbí, to nám jde dobře i v životě, nejen v televizi. Boha také lidé
vypínají - a žijí dál, jako by tím už Bůh přestal existovat. 
Ale Bůh zůstává: 
- Zůstává pro člověka jedinou cestou  k cíli. Mimo je jen bloudění. 
- Zůstává pro člověka plnou pravdou. Tou, po které lidé tolik prahnou 
- Zůstává věčným životem. Právě tím, o kterém lidé sní. 
Ať ho lidé ctí nebo odmítají, Bůh zůstává Pánem světa. Divným pánem: 
- Vždyť nepanuje, ale slouží, pomáhá. 
- Vždyť nezastrašuje, ale získává láskou.

Král, který hladoví 
Toto Boží království nám církev připomíná svátkem Krista Krále. A je příznačné, kdy církev tento
svátek zavedla: Roku 1925, až když se vzdala nároku na světské panování, na kralování z tohoto světa,
a tak mohla lépe chápat  podstatu království Božího. 
Z Nového zákona známe dvojí podobu Krista Krále: 
 jako Vševládce na trůnu slávy - Pantokrata, Pána věčnosti, Pána naší budoucí slávy a Soudce mrtvých 
 jako Ukřižovaného Beránka zabíjeného za hříchy světa. 
Podoba Vševládce a Soudce, ta se nám promítá v našich představách víc do budoucnosti. Ale druhá
podoba, podoba za nás Ukřižovaného, to je podoba Ježíše mezi námi, který nám pomáhá nést kříž
našeho světa a našeho života. Takto, na kříži, si jej také nejčastěji zobrazujeme a představujeme. 
Jaký je tento Kristus mezi námi, Král na kříži? 
- Je to Král, který hladoví, dokud je na světě jediný hladovějící. 
- Je to Král, který trpí, dokud je na světě jediný člověk nespravedlivě souzený, bezmocně trpící
jakoukoliv diskriminací. 
- Je to Král, který nás neustále podněcuje k největší revoluci lidských dějin - k revoluci v lidském
srdci: 
- Když pochopíme, že pro osud lidstva není tak důležité, abychom ovládli jiné ale  sebe. 
- Když pochopíme, že státy tu nejsou kvůli vladařům, aby mohli stále víc panovat, ale kvůli slabým
lidem, aby je mohli chránit proti násilí a zvůli. 
- Když pochopíme, že já a ty jsme důležití natolik, nakolik jsme ochotni pomáhat těm, kteří pomoci
nepotřebují.



Král spravedlnosti, lásky a pokoje 
Preface dnešního svátku tyto myšlenky obnovuje, když mluví o Kristovu království spravedlnosti,
lásky a pokoje. A opravdu - kde je mezi lidmi pravdivost a laskavost, tam je i pokoj; - ten mír, o
kterém se tolik mluví. 
V tom je smysl dnešního svátku Krista Krále. Máme si uvědomit, že on je vlastním smyslem všeho
jsoucna: V jeho osobě se vrací svět a lidstvo do Božího řádu. V Ježíšovi je síla k záchraně světa. 
Pastýři Izraele - vládnoucí vrstva národa - zklamali. Místo, aby se starali o slabé a bezmocné, měli
starost jen o vlastní moc, její zajištění a upevnění. Proto propadli, zanikli. Starý zákon je o tom
výstražným svědectvím. 
Teď jsme tu my, děti Nové smlouvy. Máme před sebou tentýž úkol: Panovat sobě, sloužit druhým,
chránit slabší. A i nás dnes evangelium výslovně varuje: 
- Ježíš zítřka,, Král a Soudce, se nebude ptát po pravdivosti naší víry, ale po pravosti našich činů. 
- A Ježíš dneška, ten stále ještě umírá hlady v rozvojových zemích, trpí opuštěností v osamělých
lidech, snáší bolesti ve všech nemocných, ten čeká, kdy mu posloužíme, ulevíme, pomocí člověku,
který bydlí vedle nás. 
Vidíte, bratří, Boží království, to není náboženská futurologie, to není utopistická představa z „onoho
světa“, to je náš každodenní životní program: život ve spravedlnosti, lásce, pokoji. 
Až se budeme za chvilku modlit společně Otčenáš, budem dnes lépe vědět, o čem je řeč v prosbě:
Přijď království tvé! 
Teď se přihlasme k programu Božího království slavnostním vyznáním víry. 
 

POSLEDNÍ SOUD

„Až přijde Syn člověka ve své slávě, 
... budou před něj shromážděny všechny národy.“ Okruh roku spásy začíná církev adventem - vstupem
Boží lásky do světa, vrcholí obrazem druhého adventu, druhého příchodu Páně. Každý člověk, všechno
lidstvo, celé stvoření spěje k svému dovršení, ke konečnému a absolutnímu vítězství dobra nad zlem,
života nad smrtí. 
Svatý Pavel říkal v epištole, že ten proces už začal. Začal onoho velikonočního rána zmrtvýchvstáním 
prvního v pořadí - Ježíše Krista. 
V nás už také roste zárodek nového života, pšeničné zrno, jen ještě není zřejmé, bude-li to pleva či
zrno živé a klíčivé.

„Bude soudit živé i mrtvé.“ 
Proto druhý příchod Páně zahrnuje i soud, to jest oddělení zrna od plev, ovcí od kozlů. 
Co nám chce Pán Ježíš říci tímto evangeliem? Že to není míněno v doslovném smyslu, že to není
reportáž o budoucí události, ale obraz, podobenství, to je nám jasné. 
Máme si tu především uvědomit, že o našem osudu se nebude rozhodovat až na konci časů, ale že o
něm rozhodujeme my sami, každý sám o sobě. Že už teď se soudíme tím, jak se chováme k Ježíši v
chudších a slabších, než jsme my. 
Podobenství nám také připomíná, že Pán Ježíš se nebude ptát po našich náboženských vědomostech,
ani po příslušnosti k církvi. Bude řeč jen o skutcích z lásky vykonaných. Ba nebude záležet ani na tom,
zda jsme při té službě bližním „vzbudili“ dobrý úmysl. Spravedliví v Ježíšově podobenství výslovně
říkají, že neviděli Ježíše v těch, kterým sloužili, že to tedy nedělali se „zbožným“ úmyslem. Tím je
dána šance pro lidi ze všech vyznání i bez vyznání. 
Kristův příchod k soudu znamená především příchod Boží lásky, která se stane všem zjevnou. Boží



soud nad světem je soudem lásky a porozumění, časem Božího milosrdenství a amnestie (Kard.
Ratzinger).

Maran atha - nebo Dies irae? 
Když posloucháš o posledním soudu, že je to soud lásky, milosrdenství amnestie, možná ti napadá: To
snad bude mít na Božím soudu poslední slovo nespravedlnost? Budou tedy všichni darebáci
amnestováni, ospravedlněni? To jistě ne. Kdo celým životem nabídku Boží lásky odmítá, kdo zná jen
a jen sebe, nemůže stanout mezi požehnanými, kteří nouzi bratří viděli a pomohli. Dva tábory budou
na konci, ne jen jeden. Ale naopak, nemají pravdu ti, kdo by nejraději kdekoho zavrhli - samozřejmě
kromě sebe. Vždyť by se tak obrátilo vniveč celé vykupitelské dílo Ježíše Krista. 
Stojí tu proti sobě odedávna dvojí představa Božího soudu, rozpor mezi prvokřesťanským „Maran
atha“ a středověkým „Dies irae“. 
První křesťané končili své modlitby voláním „maran atha!“, přijď už, Pane! Druhý příchod Páně byl
pro ně plný naděje radosti. Naproti tomu pro křesťana středověku byl to „dies irae“, den hněvu, hrůzy,
trestu, dnem přísného účtování. 
Jak tomu rozumíme dnes? 
Víme, že řecké slovo „krisis“ znamená nejen „soud“, ale především „vyjasnění“. 
Přirozenosti Boží neodpovídá ničit, zavrhovat své dílo. Poslal svého Syna proto, aby svět zachránil
(Jan 3,17). Ježíšův úkol je tedy především v prvním smyslu slova „krisis“. Má svět zachránit, vnést do
něj plné světlo. Má vyjasnit vše nejasné, aby každý mohl rozeznat, co je dobré a co je špatné, aby
mohl správně jednat.

„Očekávám život budoucího věku.“ 
Proto je i pro nás dnes evangelium o posledním soudu  radostnou zvěstí: Máme ještě čas jít za
světlem, dát se správnou cestou, cestou lásky. 
Dnešní křesťan, říká Friedrich Heer v knížce: „Věčnost začíná dnes“, ten už nesní o nebesích kdesi
nad hvězdami, v nedohlednu. A neděsí se také strašidelného pekla, mučírny plné obludných ďáblů,
kterou vynalezli psychopatičtí básníci a nešťastní kazatelé. Křesťan ví, že tam, kde jsou lidé na sebe
hodní, kde si navzájem s láskou slouží, všude tam že rostou nebesa. Patří k pravému umění žít, tuto
cestu k nebi hledat a s radostí nalézat. 
Křesťanská představa posledního soudu nevyzývá člověka k pasivitě, fatalismu, ale naopak, k velké a
radostné aktivitě: Máme v rukou jak svou budoucnost, tak i budoucnost celého světa. 
Poslední soud nechápeme jako konec; konec lidstva, světa. Za koncem už nic není. Za příchodem
Kristovým a soudem je nový život, nová země, nové nebe. 
Ve sjednocení s Kristem tu vykoupené lidstvo dosáhne svého dovršení, štěstí, ke kterému jsme byli
všichni stvořeni. Budeme „vidět“, poznávat Boha a dílo jeho stvoření. 
Budem se radovat z těchto úžasných zážitků. Budeme se podílet na Boží činnosti. Naše lidské
schopnosti dosáhnou své plnosti, svého maxima. Všichni spolu vytvoříme společenství svatých, to
„svatých obcování“, které dovršuje celé lidstvo i celý vesmír. 
Pro dnešního křesťana je závěr Kreda zase plný naděje. Je to vyhlížení červánků dne, kdy budeme s
Pánem pohromadě. S tím Pánem, který přes bouře času i nám - jako apoštolům při bouři na moři -
volá vstříc do naší lodičky života: „Nebojte se, to jsem já!“ Jdu vám vstříc!

Přímluvy

Pojďme prosit Krista Krále, kterého Otec učinil Pánem nade vším:

Za všechny věřící lidi po celém světě: Aby přes všechny starosti a trampoty vyhlíželi budoucnost



s důvěrou.
Za všechno lidstvo na světě: Aby národy přestali bojovat o ovládnutí jiných národů, žili pokojně
a přáli jiným pokoje.
Za ty, kteří nám vládnou: Aby vládli spravedlivě a nedali ubližovat bezmocným.
Za naši farní rodinu: Abychom všichni dobře obstáli na Božím soudu.
Za naše umírající: Posilni jejich naději, aby se nebáli ani smrti.

Pane, náš Bože, Králi světa a soudce každého člověka, slyš a vyslyš naše prosby. Chválíme Tě a
velebíme nyní a chcem tě chválit a velebit na věky věků.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
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NEDĚLE 1. ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Stojíme na počátku adventu, doby přípravy na vánoční nové, hlubší setkání s Pánem Ježíšem. V
adventě máme zkontrolovat zaměření svého  života, svých názorů, jestli směřují správným směrem, k
dobru, k Bohu. Vánoce sice minout nemůžeme, ale s Kristem se minout můžeme. 
Adventní věnec nám bude zeleným znamením naděje, světýlkem Boží lásky a porozumění. 
S upřímnou opravdovostí litujme všeho, co nás od Boha odvádí, a vykročme na adventní cestu.

Uvedení do čtení 
1. Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 
V prvním čtení teď smíme prožít důvěrnou chvíli s prorokem Izaiášem. Prorok se modlí. Ale jak se
modlí! S jakým zaujetím, s jakou pokorou, s jakou důvěrou stojí před Bohem! 
2. 1 Kor 1,3-9 
Svatý Pavel mluví o velkém daru Božím, který dává našemu životu nový smysl. Poslouchejme, koho
tím darem míní. 
3. Mk 13,33-37 
V evangeliu nám Pán Ježíš podává charakteristiku naší životní situace: Jsme jako nájemci světa a
svého života. Máme se těšit na hospodáře, až přijde odměnit naši věrnost. 
 

JAK SE TĚŠIT NA VÁNOCE

Uvažovali jste už někdy o tom, jak mistrné dílo je náš církevní rok? Představte si třeba, že by nebyl
žádný advent. Byly by pak vánoce tím, čím jsou? Matka církev nás adventem učí: Každé pravé a
hluboké radosti musí předcházet těšení, čekání. K velkým uměním života patří i umění správně čekat,
připravovat se. 
Dnešní evangelium také označuje náš život jako čekání: Jsme nájemci domu tohoto světa a čekáme, až
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přijde hospodář a zúčtuje s námi, jak jsme hospodařili. 
Jak to říkal Pán Ježíš v podobenství? Hospodář je už dlouho pryč, nájemníci se v domě cítí jako ve
svém, jako doma, už na Hospodáře ani nevzpomenou, už ani nechtějí věřit, že je. Dnešní člověk také
tak cítí: Cítí se pánem svěřeného světa, v Boha Hospodáře nevěří. Myslí, že nikomu účty skládat
nebude. 
Není snadné nám, křesťanům, stát proti módnímu proudu života bez Boha. Advent nám pomáhá
upevnit v sobě vědomí: Bůh již přichází, čekejme na něj. Nemá to být čekání pasivní, nemáme život
prospat. „Nevíte, kdy Pán přijde - zda o půlnoci, zda o jitřním kuropění. Ať vás při svém příchodu
nenalezne ve spánku!“ Nejen správce domu, nejen vrátného, všech se týká tato výzva - od papeže až
po laiky; všichni pokřtění jsme za církev - dům Boží - společně zodpovědni. Všichni máme
napomáhat růstu Božího království dobra na světě. 
Mnozí si to dělají s tím bděním lehké, jen hlídají, co kdo je povinen. Zde v kostele toto je věc faráře,
to kostelníka, toto mají udělat ti a ti, proč není uděláno ono? Proč kněží špatně kážou, proč je můj
soused hubatý, proč, proč. Mluvení, souzení, kritizování. Znají povinnosti všech, všechny stačí
posoudit. Nelze říct, že by tito lidé spali - oni bdí, ale jen mluví tam, kde by měli jednat. Tam, kde
vidí nejvíc nedostatků, tam by měli nejvíc pomáhat, - a oni jen mluví. 
Mnozí si zase z bdělosti a čekání dokážou udělat bláznivý kolotoč, honičku pro sebe i pro jiné. Jsou
rodiny, kde mají k tomuto nervóznímu stavu zvlášť vlohy. Braňte se adventu podle obchodní reklamy,
adventu zkšeftařenému, zhmotařenému: Kde sehnat přesně ten dárek, kde právě ty pochoutky, kdy
kdeco napéct, navařit, kdy kdeco uklidit,kdy doštrikovat. Na Štědrý večer je pak z maminky uštvaný
nervák, zralý spíš na spací kůru než na radostné slavení a prožívání svátků,  - z tatínka panák oškubaný
o poslední korunu. Braňte svůj advent před nákupní horečkou. Projevujte dárkem svou lásku a ne
výplatní pásku. 
Adventně čekat, jak nás tomu učí moudrá církev, znamená ztišení, znamená neštvat se, nepospíchat.
„Proč tak pospícháš?“ - ptal jsem se. „No, přece abych měl pak více času!“ -   odpověděl udiven, že se
ptám na takovou samozřejmost. Pospíchat, abych měl čas - tenhle nesmyslný protimluv straší v
mnoha hlavách. Mít čas, to není deset minut k dobru získaných riskantní jízdou autem, to není lapání
dechu po přeskočení poslední překážky. 
Mít čas, to je životní postoj, to je výsledek řádu v činnosti, to je výsledek správné životosprávy. Staří
říkali, že kdo stále naříká na moc práce, tomu se má práce přidat a tak ho přinutit, aby sedl a začal
přemýšlet. Aby si napřed věci promyslel, uspořádal, a pak klidně a účelně jednal. Ono totiž uvažovat ,
přemýšlet, - to lze jen v klidu. 
Svatý Ignác z Loyoly vynalezl zvláštní technologii pro zklidňování. Zavedl exercicie, duchovní
cvičení. V nich se dává člověku příležitost k utišení, přemýšlení a k uspořádání všech záležitostí
života. Exercicie svatého Ignáce trvaly třicet dnů. Někdo z vás měl možná to štěstí a byl na exerciciích
třídenních. Teď máme velkolepou příležitost všichni: Využít letošní advent trochu jako exercicie,
duchovní cvičení. Máme příležitost ztišit se v těchto dnech, uspořádat si věci života a tak se nově učit
čekání  na setkání s Kristem o vánocích, i na účtování s Hospodářem a Pánem světa v náš den
poslední. 
Máme teď v adventě na pomoc roráty. Budeme se na nich systematicky učit, jak vnést do svého
myšlení a jednání řád, jak dát svému životu smysl. 
Pán přichází. Vyjděme mu vstříc teď při bohoslužbě vyznáním víry a lásky, a denně hledáním smyslu
svého života, hledáním cesty k němu. 
 

POSLEDNÍ STRÁNKY V BOŽÍM KALENDÁŘI



Je to obraz zániku, konce světa, na který dnes církev obrací náš zrak. Když jsme toto evangelium
slýchali jako děti, báli jsme se a nechávali se znovu a znovu ujišťovat, že to ještě moc dlouho nebude,
že Pán Ježíš nám dal poznávací znamení, podle kterých poznáme, kdy se bude konec blížit, a ta že se
ještě nenaplnila. 
Dnes však o konci světa čteme nejen na stránkách Písma, ale i v denním tisku. V ruce několika lidí na
světě je síla, která je schopna zničit náš svět v okamžiku. 
Ptejme se tedy s novým zájmem, co Kristus říká o tom, kdy bude konec světa.

Evangelium musí být hlásáno mezi všemi národy (Mk 13,10) 
A to ještě není a tak hned to nebude - říkávali nám ve škole - tj. před několika desetiletími. Dvě třetiny
lidstva ještě neví nic nebo skoro nic o Kristu, mapa křesťanského světa vykazuje moc bílých míst. -
Jenže dnes radikálně změnily situaci moderní dorozumívací prostředky: rozhlas, televize, noviny,
knihy. I v nejvzdálenejších zemích mají lidé možnost informovat a poučit se o Kristu. Každý na zemi
má možnost zaujmout stanovisko. - A evangelium nepraví, že bude konec, až všichni lidé v Krista
uvěří, ale až bude všude hlásán, až bude mít každý možnost říci ke Kristu své ANO nebo NE. 
Není to tedy mlhavá dálka, ale už přítomnost, kde se naplňuje toto znamení. 
Národ vyvolený se navrátí zpět (Řím 11,25-26) 
Národ vyvolený - Židé. Se smíšenými pocity jsme se my, křesťané, dívali vždy na tento nešťastný
národ, zdálo se nám často, že tragédie Velkého pátku, roztržená chrámová opona, jsou znamením
trvalého, hněvivého zavržení. - Byla to krvavá křížová cesta, jíž šlo židovstvo světem. - Její Kalvárií,
vyvrcholením, bylo běsnění za Hitlera. Nikdy se nám nezdálo být vzdálenější tvrzení Pavlovo, že i
Židé najdou cestu do království Božího. 
A hle: Židé mají zase svůj vlastní stát. Není to sice stát křesťanský, ale je plný křesťanství. Každé
místo, dědina, rybník, vše jim mluví o Kristu. - A čím začali svůj vlastní svébytný národní život?
Vzpomínáte ještě? Pozoruhodným procesem, v němž znovu zkoumali Ježíšovu vinu. Závěrem procesu
židovský národ oficiálně vyhlásil Ježíše za nevinně odsouzeného, a jeho smrt za justiční vraždu. -
Neméně pozoruhodné je to, co jsme slyšeli z jednání 2. vatikánského koncilu: Bylo tam všemi
delegáty, tedy oficielními představiteli celé katolické církve, schváleno prohlášení, že židovský národ
není vinen smrtí Kristovou. Že vinu nese všechno hříšné lidstvo - lidské hříchy, pro ty že Kristus chtěl
umřít. 
Je vidět, že i tato podmínka, která se ještě nedávno zdála být nemožná, zdá se nyní blíž svému
naplnění.

Veliký odpad  (Mt 24,5-8) 
U evangelisty Matouše čteme, že mnozí se popletou ve svém myšlení, zavrhnou víru a přidrží se
nevěry, jako by to bylo něco lepšího. Sledujeme tento odpad už po 150 let: nejprve to byli jednotlivci -
inteligence, ale pak to šlo masově. Napřed průmyslové dělnictvo, po nich zemědělci. Ne jen vlivem
ateistické propagandy, ta na tom moc nemění. Je to stejné i v zemích, kde ateistická propaganda není. 
Druhá známka dle svatého Matouše: Vyhasne láska mnohých. Lidé se přestanou mít rádi ... Ať
hovořím s lidmi z kteréhokoliv pracovního prostředí, na otázku, jak se jim daří v práci, slýchávám
odpověď: Copak s prací by to ještě šlo, to by nebylo tak zlé, ale horší je to s lidmi. Věčně se mezi
sebou hádají, věčně si závidějí, věčně jsou jednotlivci i skupiny proti sobě, věčně si závidějí každou
korunu. Opravdu uhasíná láska mnohých.

Antikrist povstane (2 Sol 2.3.násl.) 
To je vážná a temná stránka Božího kalendáře. Antikrist je odedávna oblíbená nadávka nechápajících:
Luther papeži, papež Lutherovi. Svévolný výklad způsobil již mnoho zla a zmatků, nejen v mladé



církvi soluňské, ale i ve všech stoletích křesťanské éry lidstva. Povězme si tedy jen to, co jasně plyne
z biblické zprávy: 
Na sklonku času se objeví vtělené zlo, pýcha, moc, násilí, poťouchlost a faleš. Tento Antikrist bude
vítězit, ale nakonec zasáhne Ježíš Kristus. „Dechem svých úst zahubí nešlechetníka,“ praví o tom
Písmo. 
Hle, přes všechny temné stránky posledních dějin lidstva, zůstává až do konce evangelium Ježíše
Krista radostnou zvěstí. Dobro nakonec zvítězí. Pomine staré nebe i stará země, ale Slovo Boží
nepomine, nepominou ti, kteří se věrně drží Pána. Poslední slovo bude patřit Bohu.

Můžeme si tedy dát již odpověď, kdy bude konec světa? 
Naprosto ne. Tyto všechny ukazatele nás jen nově ujišťují, že slovo Boží je pravdivé, že to není jen
nějaká sbírka bajek, a že se během věků blíží k svému naplnění. Kdy to bude, nevíme a ani vědět
nepotřebujeme, když si z toho všeho vezmem správného poučení. 
S touto útěšnou jistotou vstupujeme do nového adventu, do nového církevního roku. Bude to dobrý
advent, dobrý církevní rok, když budeme žít ve světle pravd dnešního evangelia: 
k Bohu - s pevnou vírou 
      k člověku - s vlídnou láskou.

Přímluvy 
Pán Ježíš přichází, aby s námi sdílel náš lidský život, aby nás spasil. Prosme ho:

Za celou církev; ať prožije letošní advent v usebranosti a vnitřní radosti.
Za naši neklidem zmítanou Evropu; ať dojde k jednotě a pokoji.
Za lidi nemocné a opuštěné; ať se dokáží přimknout k Pánu Ježíši.
Za nás všechny; abychom se nebáli a svědčili světu o svém křesťanství.
Za naše zemřelé; aby jejich víra došla naplnění v Božím náručí.

Pane Ježíši, ty přijdeš na konci časů, abys dovršil stvoření, abys přivedl dobro ke konečnému vítězství.
Děkujeme ti! Maranathá! Přijď, Pane Ježíši!

NEDĚLE 2. ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Žijeme ve světě plném nedostatků. A občas se vyčítavě ohlížíme po jeho Stvořiteli. Zapomínáme, že
svět není ještě hotový, a my lidé také ne. Že vlastně žijeme na velkém staveništi světa i lidí, kde
zmatky pocházejí z nedodržování plánu Stvořitele. 
Zapomínáme také, že dělníky na tom staveništi jsme i my. A že záleží i na nás, aby se stavělo podle
plánů autora světa - Boha Stvořitele. 
Připomeňme si proto každý své vlastní nedostatky, vlastní neposlušnost Stvořitele a prosme za
odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Iz 40,1-5.9-11 
Dnešní starozákonní čtení pochází z tzv. „Knihy útěchy Izraelovy“. Je to poselství útěchy, původně
určené izraelským zajatcům v Babylóně. Ale platí i všem, kdo se cítí v zajetí dnešních babylónů: Bůh



Vysvoboditel už přichází, připravuj se! 
2. 2 Petr 3,8-14 
Svatý Petr zápasí s naší nedočkavostí. Když něco chceme, chceme to hned. Pojďme se tedy učit
správné perspektivě dětí Božích: pohledu na život ze zorného úhlu věčnosti. 
3. Mk 1,1-8 
Dobře poslouchá dnešní evangelium ten, kdo ve volání Předchůdce Páně po nápravě života uslyší
výzvu ke svému  osobnímu obrácení, k hlubokému prožití svátosti milosrdenství, adventní svaté
zpovědi. 
 

JAK POZNAT PÁNA JEŽÍŠE

Ze všech stran to dnes slyšíme: je advent, přichází Pán, připravte se na jeho příchod. 
Prorok Izaiáš volá, abychom mu připravili rovnou cestu - prohlubně zasypali, kopce snížili, zatáčky
srovnali. 
Jan Křtitel volá: Přichází za mnou mocnější, než jsem já, připravte se! 
Jak se máme připravit na příchod Pána Ježíše? Minulou neděli jsme slyšeli, že se máme v adventě
naučit znát sebe, znát své chyby a napravit je. 
Dnes dodejme, že se musíme naučit znát nejen sebe, ale i Pána Ježíše, abychom jej rozeznali, až
přijde. 
Mnoha lidem se totiž stalo, že ho nepoznali. - Už za jeho života se to stalo, většině celého národa.
Mnoha lidem se to stává dodnes. I sám Jan Křtitel byl na rozpacích a posílal za ním své žáky s
dotazem: Jsi ty opravdu ten, který má přijít? 
Čím to je, že lidé nemohou poznat Pána Ježíše, svého Vykupitele? Je to tím, že si o něm každý udělá
nějakou vlastní představu, - a protože Pán Ježíš je jinačí, než ta představa, tak ho odmítnou, nepoznají.
Tuhle se ptal jeden chlapec - a vůbec to nebyl nějaký malinkatý chlapeček, byl už velký dost - a ptal se
maminky: „Mami, proč vlastně Ježíšek je holčička?“ - Maminka se zarazila: „Jak se tak hloupě můžeš
ptát?“ A tu ten chlapec povídá: „No přece všude je tak namalovaný - v sukních jako mají děvčata, a
má dlouhé vlasy s blond přelivem a pusu má také namalovanou - to kluci nedělají...“ Ten chlapec si
udělal představu podle nevkusných, kýčových obrázků. 
Jak si jej představoval Jan Křtitel? Víme to z jeho kázání. Mesiáš bude slavný, mocný král, který
udělá pořádnou prověrku všech lidí: Všechny hříšníky zahubí bleskem, (to jsou samozřejmě ti druzí,
já ne), bez milosti provede čistku v celém národě, odstraní zlo ze světa. 
Mnozí lidé si to tak myslí dodnes. Že nejlepší prostředek, jak odstranit zlo ze světa, je zahubit, pobít
všechny zlé lidi. Bůh jako Zoro Mstitel, který potrestá ty, co mně ublížili - to je představa podle jejich
gusta. 
Jak mají potom poznat Vykupitele v dítěti, synáčku Panny Marie, - v Ježíši plném dobroty a
milosrdenství, který nechce být vůdcem politické revoluce, nechce zabíjet, ale chce zachraňovat,
křísit, oživovat? 
To je náš adventní úkol, to je naše příprava na setkání s Ježíšem. Zamyslet se máme, uvědomit si: Jak
si vlastně představuji Pána Ježíše? 
A jaký je Pán Ježíš ve skutečnosti? 
Jak rozděluje lidi, když ne na hříšníky a spravedlivé? To jsou otázky, na které musíme hledat odpověď
znovu a znovu, celý život. Kousek po kousku objevovat jeho podobu ve vyprávění evangelia, v tváři
hodných lidí. Plně ho poznáme až tváří v tvář, ale teď už víme jistě jedno, že rozděluje lidi ne na
spravedlivé a hříšníky - vždyť jsme všichni hříšníci, ale že dělí lidi podle lásky: jestli umějí milovat
jiné a chtějí být milovaní, nebo jestli láskou pohrdají a odmítají ji. 



Pojďme teď společně vyznat svou víru v Pána Ježíše a poprosit: Prolom, Pane, nebesa a sestup mezi
nás. Dej se nám poznat v této svaté Oběti, v eucharistické slavnosti tvé lásky 
 

UČIT SE OD DĚTÍ

„Připravte cestu Pánu!“ Tak na nás dnes v evangeliu volá Předchůdce Páně, Jan Křtitel. 
Ale kam nás to posílá Jan Křtitel? Kam že máme připravit cestu? 
Máme si teď v adventě především urovnat cestu do vlastního srdce. 
Ke svému „já“ jednu cestu známe dobře, ta je dobře vyšlapaná. Je vyšlapaná za tím, co je mně
příjemné. 
Jan míní, že je načase, abychom se obrátili opačným směrem - do vlastního srdce. Že místo na
libůstky života máme obrátit pohled na sebe, abychom se uviděli jací jsme, bez společenské masky,
bez nalíčení, bez divadýlka, kterým se lidem předvádíme. 
Dále si máme urovnat cestu k bližnímu. 
Běžné a dobře vyšlapané jsou cesty ke zneužití bližního. Známe mnoho prostředků a způsobů, jak
bližního využít ke svému prospěchu. 
Jan míní, že je načase, abychom se obrátili opačným směrem - na cestu služby bližnímu,  na cestu
odpuštění bližnímu, na cestu pomoci bližnímu. 
Také máme urovnat svou cestu k Bohu. 
Jakou znáš cestu k Bohu? Mnozí znají jen tu, po které se rozběhnou, když něco potřebují, když jim
začne téci do bot: „Pane Bože, pomoz! Pane Bože, zařiď tohle, udělej tohle!“ - I cesta do kostela je
někomu jakýmsi výměnným obchodem: „Já ti dám, Bože, tuhle pobožnost, ty se za to ukaž uznalý a
dej mi za to toto!“ 
Jan míní, že je načase, abychom se i na této cestě obrátili. Abychom nehleděli na Boha jako na
obchodního partnera, pojišťovacího agenta proti živelným a životním pohromám, ale abychom se
vydali na cestu k němu s pokornou a důvěrnou láskou jako děti k Otci. 
A teď se zeptejme kdo bude naším cestovním průvodcem? 
Na cestách, na zájezdech do neznámých nových krajin míváme s sebou zkušeného průvodce. Ten cestu
zná, ten se všude vyzná, ten se stará, abychom správně dojeli, abychom z cesty měli co nejlepší užitek.
Na cestě do vlastního srdce, na cestě k bližnímu, na cestě k Bohu Otci máme také zdatného průvodce.
Sám Otec nám jej posílá naproti - a to je radostné poselství adventu: že Otec nám posílá svého Syna,
aby nás vedl životem a přivedl k Němu. 
A jak k nám tento průvodce přichází? Ne v síle, ne v moci, ale v podobě dítěte. 
Cesta dítěte je i pro nás cesta k Otci. 
Cesta dítěte. Stojí psáno: „Nebudete-li jako maličcí - jako děti, Boží království ani neuvidíte. 
Co pod tím máme rozumět, jak jít životem cestou dítěte? Pozoruj dítě, jeho bezelstnost, jeho lásku,
jeho radostnost a veselost a budeš znát odpověď. 
Ptali se tuhle návštěvníka ze zahraničí, co ho u nás zaujalo. Řekl: „Jedno je mi divné. U vás zpívají jen
malé děti a opilci.“ 
Od dětí se můžeme učit radosti a veselé mysli bez dopingu sklenicí rumu. 
Od Božího Dítěte, u betléma, se můžeme učit těšení na svátky, radosti z dávání, radosti z obdarování. 
Advent je čas dětí. Advent můžeme správně prožít jen po způsobu dětí. Nebudete-li jako maličcí, Boží
království neuvidíte. 
Dětská živost a hravost ať v nás tedy žije dále jako stálá ochota změnit svůj život k lepšímu, měnit
svět kolem sebe k lepšímu. 
Prorokem na poušti světa v letošním adventu ať jsme tedy my - místo Jana Křtitele. Ať naše



radostnost káže našemu okolí radostnou zprávu, že náš Vykupitel už přichází. Že je čas mu
připravovat cestu do našeho srdce.

Přímluvy

Pán Ježíš se stal synem člověka, abychom my se mohli stát dětmi Božími. Prosme ho:

Dej všem lidem dobré vůle plno vánoční radosti.
Dětem, o které se rodiče nestarají, dej dobré přátele a kamarády.
Osamělým lidem pošli někoho, koho by mohli mít rádi.
Ať si lidé připravují vánoční dárky s láskou.
Ať se tě snažíme co nejlépe poznat.
Ať se v adventě zbavíme svých chyb a zlozvyků.

Přijdi nám vstříc, Vykupiteli, a přitáhni k sobě naše srdce - teď a pro všechny dny našeho života.

NEDĚLE  3. ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je neděle Laetare - radosti - a mešní roucho má mít dnes barvu růžových červánků. 
Slovo Boží v nás chce oživit radostné povědomí, že Boží zaslíbení se netýkají jen daleké budoucnosti,
ale už i přítomné chvíle. Kdo přijme Krista do svého života, ten už teď udělá radostnou zkušenost s
Pánem zde, uprostřed nás. K tomu zážitku nás vede i křesťanská oslava vánoc. 
Přivítejme tedy dnes Pána, který už přichází, s pokornou láskou.

Uvedení do čtení 
1. Iz 61,1-2a.10-11 
Pěkně se dnes poslouchá radostný hlas proroka: Člověče, raduj se, Bůh přichází, aby ovázal tvé rány.
Vyplácí se jít mu vstříc. 
2. 1 Sol 5,16-24 
Svatý Pavel projevuje v dnešním čtení starost, abychom v sobě neuhasili světlo Božího Ducha. Dobře
poslouchejme, co radí dělat a co nedělat. 
3. Jan 1,6-8.19-28 
Starozákonní kněží se chtějí s Janem Křtitelem hádat o rituální omývání - tak rozumějí jeho křtu. Jan
jejich arogantní výslech přechází a obrací jejich - i naši - pozornost k tomu, co je jedině důležité:
abychom nepřehlédli toho, který již stojí mezi námi. 
 

POSLEDNÍ REPORTÁŽ

Dnes vás pozvu, abyste vyslechli poslední reportáž k mezinárodním událostem od posledního
reportéra na konci světa. Až bude podávat přehled, co se v lidských dějinách odehrálo, mohla by tam
být tato zpráva: 
„A existovala také skupina lidí, které vyslal Bůh. Její jméno bylo Církev. Ta tu byla, aby svědčila
světu o světle. Sama nebyla tím světlem, jen jiným o něm svědčila, aby uvěřili.“ 



Takový žurnalista by si zasloužil pochvalu, protože dokázal tak stručně povědět, oč se jednalo v
celých církevních dějinách: k čemu umírali mučedníci; k čemu byl stavěn svatopetrský chrám; k čemu
byla poutní místa; k čemu žil svatý František z Assisi; oč se jednalo řeholnicím u lůžek chorých dětí;
proč se mladí muži vzdávali manželství a vstupovali do kněžských seminářů a dívky do klášterů; proč
se manželé nerozloučili, i když prožívali krize. 
Ten komentář by mohl pokračovat dál takto: 
„A toto je svědectví, které Církev vydávala: Když se jí lidé ptali: Kdo jsi ty? - tu vyznala a nezapřela:
já nejsem Kristus. 
V tom je jeden veliký výsledek reformního úsilí pokoncilního, že církev nově promyslila a pochopila
svou podstatu v duchu svědectví Jana Křtitele. Církev pochopila, že není totožná s Kristem, že ona
není zviditelněný Kristus, mezi námi dále žijící. 
Jaká úleva, že si toto jasně uvědomujeme! Jaká úleva, že církev s Janovou pokorou vyznává: „Já
nejsem Kristus.“ Kristus, to nejsou mrzuté tváře věřících; - Kristus, to nejsou balíky akcií vatikánské
Banky svatého Ducha. Kristus, to nejsou kněží příliš z tohoto světa, to nejsou církevní vrchnosti
panovačné a nespravedlivé. 
Jaká úleva, že církev se už neztotožňuje s Kristem. Kolik lidí odradilo od víry v Krista právě to, že se
s ním církev občas v lecčems ztotožňovala. 
Ale dokončeme reportáž v duchu dnešního evangelia: 
„Lidé se té církve ptali: Proč křtíš, když nejsi Kristus? - a tu ona odpovídala: Já křtím jen vodou, ale
uprostřed vás je ten, kterého neznáte, který vás pokřtí Duchem svatým. Já jsem jen hlas, volající na
poušti světa: Čiňte pokání, připravte cestu Pánu.“ 
Ať dnešní naslouchání Božímu slovu a celá dnešní naše bohoslužba není jen sváteční chvilkou, za níž
by nic nenásledovalo. Poslechněme hlas volající církve, čiňme opravdu pokání, připravme opravdu
Pánu cestu do své duše. 
Jistě se mnozí chystáte přijmout před vánocemi svátost pokání, jít ke svaté zpovědi: advent - to je
nejhlubší, nejdůkladnější kající příprava k této svátosti. Abyste to neodbyli jen formálně! Připravte se
na vánoční zpověď důkladně. 
Abyste se nemuseli tlačit a čekat o svátečních dnech u zpovědnic, budu zpovídat v ... Udělejte si na
zpověď čas. 
K těm, kteří do kostela nemohou dojít, rádi v tomto týdnu zajdeme do domu, - když nás pozvete - a
posloužíme svatými svátostmi, abychom všichni mohli slavit vánoce se srdcem připraveným. 
Vyznejme nyní svou víru v toho, který přichází, a volejme mu společně vstříc : Věřím v Boha... 
 

PAVLŮV RECEPT NA PĚKNÝ ŽIVOT

„Víte, kdo je to Bhagwam Sri?“ 
„Víte, kdo vám ukáže cestu? Bhagwam Sri!“ 
„Poslechněte si Bhagwama Sri - najdete radostný život!“ 
Takhle křičí v posledních letech na lidi v západních městech z plakátů, reklam, z ampliónů a tlampačů
různá orientální jména. 
Kdo jsou ti, co chtějí vést Evropu? Učenci, vědci, politici, filosofové, lékaři? Nic takového - domorodí
šamani z indických pralesů, příslušníci kmene Guru a jiní jim podobní. 
Takhle to dopadá s dnešní evropskou civilizací. Dřív jezdili misionáři z Evropy do pralesů cizích
světadílů, teď jezdí domorodci z pralesů učit Evropany žít. 
A lidé, unavení politickými šarvátkami, byznisem, psychoanalysou, sexem, skepsí, utíkají z měst do
přírody v naději, že tam najdou smysl života. 



Na 30.000 Němců prý už odjelo do klášterů v Tibetu. 
Proč vám to dnes vypravuji? Říkáte si možná, že tohle přece není náš problém. Že to je problém
civilisace na západě. Naše děti tam nepojedou. 
Jenže je to i náš problém. Naše děti také utíkají do džungle. Jen si přečtěte denní kroniku v novinách:
Party mladistvých, kteří utekli z domova, z práce, přepadají, kradou, toulají se, nepracují, příživničí,
fetují. 
Je to týž útěk ze života jako u těch, co táhnou do Indie a Tibetu. Všechny ty útěky z rodin, z domova,
ze společnosti svědčí, že tam není dost lásky, radosti, pohody. 
Všechny ty útěky jsou naší obžalobou, že nejsme dost křesťané, že nevytváříme kolem sebe
křesťanské prostředí, ovzduší. 
Zde jsme u zásadní otázky: Co je úkolem každé generace, nejen naší? - Máme kolem sebe vytvářet
křesťanské prostředí. 
Už svatý Pavel, jak jsme si dnes četli v listu křesťanům v Soluni, jim - i nám - načrtával takový
program křesťanského života: 
„Bratří, stále se radujte! Buďte bdělí! 
Bez přestání se modlete. 
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ 
To je křesťanský životní program podle svatého Pavla. Platí to i pro nás? 
Co s takovým programem dnes? „Buďte bdělí - neustále se modlete!“ To snad máme méně spát, to
snad máme odříkávat Otčenášky od rána do večera? 
Vy dobře víte, že tak to Pavel nemínil: Bdělost, to je hlídat si pokušení ke zlu, zlosti, mrzutosti,
nenávisti. Hlídat si každé zlé hnutí v sobě, vše, co narušuje lásku. 
Stálá modlitba, to je vše, co dělám v lásce a z lásky, to je celý křesťanův život, když se žije pokojně. 
Je tu otázka do našeho adventního zpytování svědomí: 
 Co zlého musím v sobě překonat já? 
 Čím vyvolávám rozmrzelost druhých, čím je trápím? 
A teprv tam, kde člověk se naučí žít pokojně a v lásce, 
teprv tam začne růst opravdová modlitba, 
teprv tam můžeš říkat slova modlitby, slova Otčenáše, a to říkání je opravdová modlitba. 
Kdo v srdci nosí nelásku a hněv, ten se nemodlí, i kdyby říkal sebevíc modliteb, ten jen brebentí slova.
A naopak, kdo se učí žít podle Pavlova návodu, kdo se učí žít pokojně a v lásce, u toho je modlitbou
celý jeho život, celý životní postoj, tam je křesťanské ovzduší a prostředí. Tam je domov, ze kterého
se neutíká ani do džunglí indických, ani do džunglí našich měst, mezi zlodějíčky a povaleče. 
Přeji vám, aby vám adventní zpytování svědomí letos pomohlo ovzduší vašich domovů pokřesťanit, to
jest, naplnit pohodou a láskou.

Přímluvy

Jan Křtitel vydal celému světu i nám každému osobně svědectví, abychom mohli uvěřit v Krista.
Pojďme společně prosit:

Za vlády národů: aby skončily závody o moc a nadvládu.
Za vedoucí osobnosti církve: aby nechtěli panovat, ale službou v lásce a spravedlnosti svědčili o
Kristu.
Za pracovníky ve světovém tisku a televizi: aby nerozdmýchávali v lidech nenávist, ale spíš se
snažili probouzet dobré vlastnosti.
Za nás zde přítomné: abychom se dobře připravili na vánoce.



Za staré a nemocné v naší farnosti: aby ti mladší a zdravější jim pomohli setkat se s Ježíšem ve
svátosti smíření.

Pane, daruj celé naší farní rodině milost smíření v dobré adventní zpovědi. Daruj nám pravou a
hlubokou vánoční radost lidí čistého srdce, skrze Krista, našeho Pána.

 
  
NEDĚLE  4. ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Blíží se konec adventu. Dnes si máme už docela zblízka promyslet své vánoční setkání s Kristem. 
Ještě se však ohledněme zpět. Jak jsme využili adventní doby? Dali jsme se vést hvězdou mudrců -
Božím slovem? 
Obraťme se srdcem k přicházejícímu Pánu a prosme ho s pokorou: 3.kaj.úkon.

Uvedení do čtení 
1. 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
Člověk se rád považuje za strůjce dějin. Král David chce do svých státnických plánů zapřáhnout i
Hospodina: postaví mu nádherný chrám. Tim si ho zaváže a pojistí si jeho ochranu. Ale Bůh mu ústy
proroka odpovídá, co zajišťuje Boží požehnání bezpečněji. 
2. Řím 16,25-27 
Boží řízení je sice skryté, ale je skutečné. Co to pro nás znamená, naznačuje svatý Pavel v dnešním
čtení. 
3. Lk 1,26-38 
To, co se děje dnes s Marií, to se má naplnit i s námi v našem životě: I my máme říkat denně Bohu své
„ano“ jako Maria. Bůh stále nabízí lidstvu spásu, ale ptá se vždy znovu na souhlas mne i tebe. My
rozhodujeme, zda i v nás se Slovo stane tělem, zda bude přebývat v nás a mezi námi. 
 

BŮH SE NÁM DARUJE

To ten čas letí, - říkáme si my starší. Sotva advent začal - už je tu čtvrtá svíčka na adventním věnci,
vánoce jsou přede dveřmi. 
Ba, čas rychle letí a ještě rychleji se mění. A pořád k horšímu, zdá se někdy. - Říkal tuhle jeden starší
spolubratr: Ještě před nedávnem jsme mívali kostely přes celý den otevřené. Počítalo se s tím, že se
tam věřící přijdou pomodlit. Dnes máme kostely přes celý den zavřené. Počítá se s tím, že tam zloději
přijdou krást.“ 
Časy se mění. Před nějakými sto lety psal básník Jaroslav Vrchlický v předvánočním čase báseň: 
  „Hlas zvonů táhne nad závějí - kdes v dáli tiše zaniká... 
  Dnes všechny zvony v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká.“ 
Dnešního básníka inspirovala převánoční doba jinak. Také jste možná četli báseň (Miloslava
Švandrlíka: Předvánoce): 
  „Hlas zvonů táhne nad závějí, - kdes v dáli tiše zaniká ... 
  A lidé do obchodů spějí, - zmocňuje se jich panika. 
  Ten pro triko, ten pro košili, - ten zase pro kus flákoty. 
  Před pulty chtivé davy šílí. - Čeká se na rum, na boty. 



  Stařík se prudce hádá s pannou - pro cosi v pestrém balení. 
  Co když to, probůh, nedostanou? - To by byl důvod k zhroucení! 
  Zdalipak ještě vytrubují - z jasného nebe andělé? 
  Zbyla jen vřava. Vášně bují. - Tak tedy šťatné, veselé. 
Vy už tenhle předvánoční shon máte letos za sebou. Už jen zbývá zabalit dárky do hedvábného papíru,
převázat stužkou s větvičkou smrčí, napsat jméno obdarovaného. 
Vánoce jsou svátky dárků, v tom jsou všichni lidé na světě zajedno, ti věřící i nevěřící, křesťané i
ateisté. Rozdíl je jen v tom, že křesťané vědí proč. Křesťané vědí, že proto si o vánocích dáváme
navzájem dárky, že se nám dala darem Láska největší, Láska sama, Bůh. Křesťané vědí, že hodnota
daru není v penězích, ale je v lásce, s kterou jej dáváš. Že dárkem dáváš sám sebe - podobně jako v
daru Eucharistie se nám dává Pán Ježíš. V tom je krása a velikost dárku. 
M. Quoist říká: „Kdybys předstal obdarovávat, přestal bys milovat. 
   Kdybys přestal milovat, přestaneš růst. 
   Když přestaneš růst, přestaneš i žít - stáváš se mrtvolou.“ 
Po sehnání a zabalení dárků nám zbývá ještě jedno důležité, totiž prožít hezky a křesťansky vánoční
dny. Nepokazit je nervozitou, honěním, zlostností, náladovostí. To je snad největší dar celé rodině. A
každý by se měl snažit jej cele darovat: Dobrou náladu, pohodu, vlídnost. 
O vánocích by maminka neměla mít nouzi o pomocníky - a to nejen při loupání mandlí a míchání
rozinek. Všichni by měli přiložit ruku pod komandem vrchního generála maminky, aby vše bylo včas
připraveno a maminka mohla neutahaná sedět pěkně v kruhu ostatních. 
O vánocích by ti, co jsou zvyklí být obvykle vlídní, měli by být ještě vlídnější. Ti, co jsou zvyklí být
zlobiví a bručiví, ti by toho bručení měli na dobu vánoční vůbec zanechat. 
Ti, co rádi pořád komandují, vychovávají, polepšují a kářou jiné, by měli své bližní nechat o svátcích
na pokoji. Nedělat z vánočního domova polepšovnu. 
„Zdalipak ještě vytrubují z jasného nebe andělé?“ ptá se teskně dnešní básník. - Odpovídáme:
Vytrubují. - Jen se musíme ztišit, abychom je uslyšeli. Jen musíme svá srdce naladit na příjem
nebeské vlny - na vlnu lásky a dobré vůle. 
Že to dnešní člověk umí, že s radostí vyhlížíte a nasloucháte i vy, moji nedělní posluchači, svědčí i
vaše vánoční pozdravy, co od vás dostávám. V jednom čtu: 
   „Boží láska konce nemá - nad pozemskou cestu k cíli. 
   Jasná hvězdo u Betléma - vyjdi všem, co zabloudili. 
   Ať nesmutní sami doma, - zvony aby uslyšeli.“ 
A já se připojuji a přeji vám všem slovy jiného přáníčka co jsem dostal: 
   „Radost a něhu - na vločkách sněhu 
    pro Štědrý den.- 
    Nejen na vánoce - v celém novém roce 
    ať splní Bůh váš sen...“ 
Tak ať Bůh splní i vaše životní sny. 
 

POCHYBNOSTI VE VÍŘE - HŘÍŠNÉ  ?

Lukášovo evangelium o zvěstování dívce Marii, že se má stát matkou Mesiáše, jsme už slyšeli
mnohokrát, a také známe i mnoho líbivých obrázků, kde je tato událost vymalovaná jako idylka bez
problémů: Maria půvabně klečí na klekátku v útulném pokojíčku, kam otevřeným oknem vlétají s
poslem Božím i vrkající holoubci a andílci a všude plno růžiček. 
Nebude nám proto dnes snadné vytušit, o co v této zprávě jde a jak se týká nás, mého a tvého dnešního



života. 
Především: Ona to tenkrát pro Marii nebyla žádná idylka. Střídmá slova evangelia se zmiňují o dvou
potížích Panny Marie: nejprve, že to nemohla pochopit, a potom, že se bála. 
I my se ocitáme ve svém životě v podobných situacích: Míváme pochybnosti ve víře a bojíme se. 
Jak se zachovala Maria? 
Slyšíme Mariinu pochybnost: jak se to stane? Ale Maria nevyžaduje žádné rozbory a důkazy, spokojí
se s teologií srdce: projeví oddanost vůči Bohu, která důvěřuje a neptá se proč. Důvěrou v Boha
překonává i druhou nesnáz, strach: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha!“ 
Jak se máme chovat my? 
Především - nezavírejme oči před pochybnostmi. Mnoho křesťanů trpí jakýmsi předsudkem, že mít
pochybnosti je něco neslušného, co se dobrému křesťanu vůbec ani nemá přihodit. Proto se ostýchají
mluvit o potížích víry s knězem, s domácími, ba ani sami sobě je nechtějí připustit a potlačují je do
podvědomí, místo aby se po vzoru Marie v pochybnostech zcela prostě a otevřeně ptali: jak se toto
může stát, jak je toto možné? 
Když ti tedy napadne nějaká pochybnosti ve víře, nic se za to nestyď. Ptej se. Hledej odpověď. Ale drž
se i dál vzoru Mariina - velké cavyky s tím nedělej: „Pán Bůh ví, jak to je, to je hlavní, a já na to
časem také přijdu.“ 
Pak je tu lidský strach. Kdybychom opravdu mysleli na to, co říkáme, nastalo by při mešním Otčenáši
asi veliké ticho tam, kde se říká: „Buď vůle tvá.“ My se Pána Boha bojíme. My jsme slyšeli příliš
mnoho strašidelných historek už ve Starém Zákoně, jakým krutým  zkouškám podrobuje Hospodin své
věrné (Job, Abrahám), že jsme si vytvořili uprostřed své zbožnosti to nejbezbožnější tvrzení, které
člověk kdy vypustil z úst: „Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ To je ryze pohanská představa.
Jak se nebát takového Boha, který projevuje svou náklonost svým oblíbencům tím, že je strká do
nejrafinovanějších malérů! 
My i ctnost zvanou „Bázeň Boží - bohabojnost“ - , chápeme jako povinnost věřícího bát se Boha a
jeho trestů. 
Mariinu bázeň stačilo rozptýlit prosté oznámení, že nalezla milost u Boha. Ona to věděla, a my to také
musíme vědět, že bázeň Boží neznamená bázeň před tím, co udělá Bůh! Vždyť co ten dělá, ,je vždycky
dobré a k dobru. Je to bázeň z toho, co vyvádíme my, lidé, proti Bohu a tím i proti sobě, proti svému
životu. Ctnost bázně Boží je bázeň, abychom se neodvrátili od Boží lásky, abychom nezkazili život
sobě i jiným. 
Řekni i ty Bohu své: Fiat - ano! 
A zde jsme na prahu vánočního tajemství. Začíná velká chvíle Zvěstování i v mém, v tvém životě,
bratře. Budeme prožívat, že se narodil Kristus Pán, že Bůh přišel, aby za nás zemřel a vstal z mrtvých. 
Bůh přichází a to vše nabízí osobně tobě: chceš? Bůh ti chce dát za tvou smrt svůj věčný život, ale ptá
se tě, jako se ptal Marie. - Čeká i na tvoje přivolení, na tvou spolupráci. 
Bez tvého souhlasu by se marně - pro tebe marně - narodil, marně zemřel, marně vstal. 
Maria zaváhala, ale řekla ANO. To se dnes čeká i od nás. Nejen postavit jesličky, nejen zpívat koledy,
nejen jít na půlnoční! I od tebe se čeká, že vyjádříš Bohu svou ochotu žít podle zásad evangelia. 
Mohu vám ohlásit radostnou zvěst: jste pokřtěni - jste křesťané - nalezli jste milost u Boha! Povězme
tedy dnes s Marií i my, každý z nás, Bohu své životní ANO - ve společném vyznání víry. 
 

ANO bez ALE

(Na kazatelně visí plakát s velikým ANO) 
                                                                                                                                                                                                        



Za téma dnešního kázání jsem si z celého evangelia vybral jen jediné slovo: jen Mariino ANO. - Tři
písmena, není to trochu málo? Není. Tahle tři písmena ovlivnila dějiny světa. 
Co je na tomto Mariině ANO tak zvláštní? Právě to, že to slovo je samo. Samo bez přídavků, samo bez
podmínek, bez výhrad. Takové ano se vyskytuje málokdy. 
Stojím u stánku se zeleninou. Dejte mi kilo rajčat - ale ne moc měkká. Kilo cibule, ale samé velké!
Když došlo na mne, říkám: „Hlávku zelí bez ale.“ - „Jak prosím?“ udivila se prodavačka. „Všichni tu
mají přání s ale - tak to zkouším nakupovat jen tak, bez ale.“ 
Nejen u zelináře, všude se náš život odvíjí kondicionálně - v samých podmínkách. 
- Jedu nakupovat, potřebuji pomoci. Pojedeš, Zdenko, se mnou? Ano, ale jen když mne necháš sedět
na předním sedadle! 
- Mami, mohu si jít hrát za Jirkou? - Ano, ale jestli sis už napsal školní úlohy. 
- Táto, tohle sama nezvládnu. Pojď mi s tím pomoct! - Ano, ale až si tohle dodělám. 
A hle - v tomhle našem světě samých ano s podmínkami, slyšíme najednou ANO bez výhrad. Prosté
ANO, staň se mi. Jakmile se Maria ujistí, že jde o Boží vůli, říká ano. Mohla mít dost - a oprávněných
výhrad: 
  Mohla říct: Ano, ale až později, vždyť jsem ještě mladá. 
  Mohla říct: Ano, ale já na děti ještě nemyslím. 
  Mohla říct: Ano, ale kladu si podmínky. Mám požadavky, nároky. 
Maria však řekla jenom prosté ANO. Umožnila tak Bohu, aby splnil slib, který dal kdysi králi
Davidovi. 
Řekla prosté ANO, - a umožnila tak všem lidem najít skrze jejího syna cestu k Otci, ke spáse. 
Já vím, milí posluchači, že dnes vám to není snadné, soustředit se na slovo Boží. Blíží se Štědrý den!
Maminkám táhne hlavou, jestli mají nakoupeno všechno potřebné na vaření. Tatínkové si ještě v
duchu přebírají dárky, co komu a za kolik. Děti myslí na to, co najdou a nenajdou pod stromečkem. A
lidé staří a osamělí myslí na to, jak jim budou ty dny v osamělosti dlouhé. Na Štědrý večer, to jsou
rodiny rády pohromadě, doma. Snad až na Štěpána přijdou vnoučci na koledu, pro dárky. 
V takovém rozptýlení mysli není snadné uslyšet evangelium o zvěstování příchodu Páně. Uslyšet, že
zatímco člověk hledá Boha - Bůh se vydává hledat člověka. Uprostřed starostí s dárky uslyšet o daru
Božím pro celé lidstvo, kterým bude Mariin Syn. 
Pravda, i lidé si umějí dávat krásné a vzácné dárky. To když hubatá a rozjívená skoroslečna chytne
maminku kolem krku a vyhlásí ji za nejlepší mámu v Evropě a okolních dědinách. To když mladá
maminka malých křiklounů uslyší od staré paní sousedky, kterou ten křik a dupot jistě ruší, místo
stížností přátelskou nabídku: „Kdybyste potřebovala děti pohlídat, ráda k vám zaskočím.“ 
To když ty pochopíš, že Mariin Syn v jeslích chce být nejkrásnějším dárkem pro tebe osobně. Když ho
pozveš. Když ho přijmeš. Když se jím necháš obdarovat. 
Ja, Boží poslové nepřicházejí jen k Marii, přicházejí ke každému, i k nám. Ale kdo jejich nabídku ani
neuslyší, nebo uslyší a odmítne, nebo přijme, ale obklopí své ANO samým ALE, ten žije planý,
ztracený život. 
Prosme dnes Boha o projasněný zrak, abychom anděla zvěstování o událostech svého života uviděli.
Pak nám svět bude něčím víc než břemenem. Pak nám život bude něčím víc, než sledem šedých dnů.
Paprsky Božího obdarování už prorážejí mraky všednosti. Zítra už bude Štědrý den. Zítra už bude
Svatá noc. Řekněme konečně k Boží nabídce své ano bez výhrad a bez vytáček a bez ALE. Řekněme
ANO a i my se staneme Božími posly zvěstování lidem kolem sebe. 
Fiat. Ano. Staň se tak.

Přímluvy



Na své životní pouti za hvězdou Božích zaslíbení tu stojíme a prosíme:

Ty přicházíš, a chceš udělat z celého světa pokojný betlém lidí dobré vůle; ať všichni znesváření
a znepřátelení a bojující tvou nabídku pochopí a přijmou.
Tys nás zahrnul svou milostí a stvořitelskou láskou dřív než jsme se narodili; ať se z toho
radujeme.
Ty čekáš na náš souhlas, abys nás mohl vykoupit od smrti; ať se denně s důvěrou odevzdáváme
do tvé vůle.
Zmítají námi nejistoty a pochybnosti; ať je přemáháme důvěrou v tebe.
Bojíme se tebe, místo abychom se báli sebe; ať pochopíme, v čem je pravá bázeň Boží.
Naši zemřelí ať už s tebou slaví vánoce, jejichž světla nikdy neuhasnou.

Bože, ty slyšíš naše prosby. Ty víš i o těch našich potřebách, které my si ani neuvědomujeme.
Odevzdáváme sebe a celý svět do rukou tvé otcovské prozřetelnosti, skrze Krista, našeho Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  -  V NOCI

                                                                                                                 (Mešní formulář l.)
Uvedení do bohoslužby
 Znovu k nám přichází posvátná noc, která znamená pro svět nový záblesk naděje. Je totiž znamením,
že Bůh neodnímá člověku svou pomoc, že se nenechá ze světa vyhnat, ale stále znovu do něho nachází
cestu. Tato noc hlásá, proč to Bůh dělá: z lásky.
 Aby se v dnešní noci Boží láska mohla zrodit i v našich srdcích, litujme teď své vlažnosti a prosme za
odpuštění svých hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Iz 9,1-6 
Myslím, že většina z vás zná už od dětství krásné Izaiášovy verše, které si teď budeme číst. Je to
Magna charta lidstva, hledajícího Boha. A tak si teď ty líbezné verše říkejme v srdci s sebou. 
2. Tit 2,11-14 
Také svatý Pavel nám dnes vysvětluje důvod naší vánoční radosti. 
3. Lk 2,1-14 
Teď si poslechneme, jak nám zprávu o narození Páně zaznamenal svatý Lukáš. Ten Betlém, o kterém
si tu budeme číst, je teď všude tam, kde se tajemství Božího narození uskutečňuje v lidském srdci. 
 

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI

Bratře, sestro, co to bylo, co tě dnes vedlo v tak neobvyklou hodinu ven z domu - sem do kostela? 
Nebylo dnes doma tak pěkně útulně, teplo? 
Kde na světě je místo, kde se unavený člověk cítí lépe, než doma. 
Kde líp posedět, než doma mezi svými, mezi dobrými přáteli. - 
A když nejsou přátelé, alespoň zalehnout do teplé postele lze doma, usnout, zapomenout na všechno. 
Ale to je to:  Jsou věci, na které se prostě zapomenout nedá. 

http://www.fatym.com/


   Jsou hodiny, ve kterých se nedá spát. 
   Je touha, kterou nepřehluší ani hlučná společnost. 
   Je trápení hlubší jak propasti světa. 
   Jsou otázky, které ti žádný člověk nezodpoví. 
   Jsou temnoty, které ani polední slunce nevyjasní. 
   Jsou břemena, která ani nejpevnější ruka neodejme. 
Lidská radost i bída, lidská touha po lásce, to vše vede člověka k Tomu, jehož lidstvo hledá už po
tisíciletí, vede člověka k hledání Boha. 
Vás přivedlo hledající srdce dnes sem. 
V této hodině tu máme dnes všichni šanci, setkat se se svým Bohem. 
Říkám: Všichni! 
  Ne jen ti, co jsou zasloužilí tak velice, aby jim byla udělena zvláštní pochvala. 
  Ne jen ti, co mají tak zvláštní zásluhy, aby dostali medajle za odměnu. 
„Pojďte ke mně všichni,“ říká náš Pán. Vy přeborníci, i vy chromí. Vy prozíraví, i vy slepí. Vy
poslušní, i vy hluší. 
Náš Pán je dost mocný, aby mohl pomoci všem. Náš Pán je dost dobrý, aby chtěl pomoci všem. 
Pojďme tedy. 
Ale neměli bychom kam a za kým přijít, - kdyby Bůh sám nepřišel vstříc nám. 
Sláva vánoc není v tom, že já, člověk, kráčím do kostela. 
Sláva vánoc je v tom, že Bůh kráčí vstříc mně, člověku: 
Ten, který je sama Věčnost, vstupuje do lidského času. Ten, který je Všemocná praenergie kosmu -
stává se bezmocným děckem. Ten, který je Svatý, Ryzí, Čistý - stává se účastníkem naší bídy. 
Bůh sám přichází, aby nás spasil. Přichází k nám jako bratr k bratru, jako člověk k člověku, jako
milující k milovanému. 
Ale proč se tu scházíme právě v noci? 
Proč zpíváme: „Tichá noc, svatá noc?“ Proč se tu opěvuje noc a ne den? 
Všimněte si, že obě stěžejní mystéria křesťanství, mystéria lidského vykoupení se odehrávají v noci -
jak Narození, tak Zmrtvýchvstání Páně. 
Jsou také svátky dne, světla: Zjevení Páně, Nanebevstoupení, Seslání Ducha svatého. Ale o vánocích a
velikonocích je noc dobou, kdy se Boží tajemství zjevuje světu. 
Uprostřed noci hlásají oba svátky vítězství světla. Hlásají, že není už na tomto světě temnoty, které
bychom se museli bát, že není už na světě stmívání života, v kterém by nesvítaly červánky věčného
dne. 
Hlásají, že to stálé drama člověka - boj mezi světlem a tmou, rozhodování mezi ano a ne - spěje k
věčnému, radostnému, světlému ANO. 
Proto my, křesťané, slavíme svatou noc, protože jsme děti světla. Proto můžeme pohlížet do tmy,
protože už dobře víme, kde je té tmě konec, a že jí už je konec. 
Křesťan ví, že jeho noc už Boží láska proměnila v jasné a radostné vánoce. Proto přicházíme o svaté
noci do kostela, abychom si to znovu uvědomili, abychom se o tom znovu ujistili, abychom se
rozradovali radostí andělů a pastýřů: 
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 
aby nezahynul v temnotách nikdo, kdo v něj uvěří.“ 
Pojďme se tedy společně přihlásit, celým srdcem, se vší dobrou vůlí, mezi ty, kdo chtějí v Ježíše věřit
a kdo ho chtějí radostně následovat. 
 

KRISTUS, SPÁSA PRO VŠECHNY



Hádejte, kde jsou napsány následující věty a o kom: 
„Den jeho narození dal zemi novou tvář. Pro všechny lidi zazářilo v ten den nové světlo. Ke spáse
světa byl tento obdarován tolika schopnostmi. Jako spasitel byl na svět poslán. Naděje otců se
naplnily. Už nikdy nepřijde na svět nikdo větší. Jeho narození přineslo světu evangelium, které bude
hlásáno v jeho jménu. Od jeho zrození začíná nový letopočet lidstva.“ 
Co myslíte - je to z vánočního kázání některého církevního Otce? Ne - je to nápis na desce v Priene v
Malé Asii, ke cti císaře Augusta. Vytesán tam byl asi 9 let před narozením Krista. 
Tato naděje, že spasitelem světa bude císař Augustus, se nesplnila. 
Až s tímto malým dítětem, až s Ježíšem přichází spása. Záchrana pro každého, kdo za ním šel, kdo za
ním jde, kdo za ním půjde. 
V jedné staré jesličkové hře rozvažuje Bůh Otec sám se sebou: jak mám slíbeného zachránce lidstvu
poslat na svět? Jako syna nejmocnějšího panovníka, jako velkého učence? Ne - nebude to bohaté
princátko, nebude to vědátor ani učenec. Bude to chudý bratr chudých lidí, bude bratrem bezmocných
a nevědomých. Takových je na světě nejvíc, ty je třeba osvobodit především. 
Chudé dítě chudých lidí - to je Otcem určený titul malého Ježíše. Žádné zázračné dítě, obklopené
paprsky a anděly. Chudí lidé přicházejí k jeho jeslím. Přicházejí ti, co žijí z ruky do úst, ve věčném
strachu ze svévole a násilí vlády. Ti mají právo na lidskou existenci ve svobodě a v materielním
zajištění. 
Vykoupení člověka začalo v noci, mezi zvířaty a žlabem na krmení dobytka. Tam se dítě Ježíš vydal
do rukou lidí. Co s ním budou dělat? 
Politici z toho udělají ideologii. 
Teologové z toho udělají Kristologii. 
Jen pomalu, v bolestech, ale přece jen, se lidstvo kousek po kousku, slovíčko za slovíčkem, učí
slabikovat a poznávat podstatná jména vánoce - Kristova narození. Jsou prostá a osvobozující: 
   Mír 
   Dobrá vůle 
   Radost všech 
V tom je spása - záchrana pro všechny.

Přímluvy

Teď na chvíli zapomeňme na své potřeby a starosti - a místo proseb pojďme děkovat našemu Pánu, že
k nám znovu přichází: 
Budeme odpovídat slovy. Děkujeme ti za to náš Pane Ježíši. 
 

Mnozí lidé se zaradovali, když tě hledali a našli. My se radujeme proto, že tys nás hledal a našel.
Betlémští pastýři slyšeli radostnou zvěst od andělů. My ji při nedělní bohoslužbě slyšíme od tebe.
Mudrci od východu tě hledali a přinesli ti dary. Tys hledal nás a přinesl jsi nám dar nejvzácnější:

svou lásku.
Marie je požehnaná mezi ženami, protožes přebýval v jejím těle. My jsme šťastní, protože přebýváš

v našem srdci.
Prorok Simeon se zaradoval, když tě jeho oči spatřily. My jsme tě očima neviděli, ale srdcem v tebe

věříme.
Pane Ježíši, tys řekl, že blahoslavení jsou ti, kteří tě neviděli a přece věří. Radujem se s Marií a
Simeonem, s pastýři a mudrci, chválíme a velebíme se všemi křesťany světa tebe, jenž žiješ a kraluješ
na věky věků.



HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 

pastýřská mše
Uvedení do bohoslužby
 Vtělený Pán, Ježíš Kristus, ať je dnes s vámi se všemi! -
 Sestry a bratří, po večerní slavnosti stojíme teď podruhé tváří v tvář betlému, zvěsti: „Narodil se
Kristus Pán!“ Co nám oznamuje? Většina z nás to ví:
 Znamená to, že od chvíle, kdy Kristus - Emanuel - přišel na svět, bylo by omylem hledat Boha na
„onom“ světě. S Ježíšem přišel Bůh do našeho světa. Někdy to sice vypadá, že Bůh svět zase opustil,
ale to je tam, kde lidé přestanou žít v duchu Ježíšově, kde lidé Boha opustí.
 Proto nám dnešní bohoslužba hlásá nejen Ježíšovo narození na svět, ale i naši spoluzodpovědnost za
Boží přítomnost v našem světě:
 Ježíš se v Betlémě narodil skrze Marii. Ježíš se dnes může narodit na svět znovu skrze tebe, mne -
skrze každého, kdo se mu v lásce otevře.
 Prosme jej proto:
 • Svým vtělením jsi se stal jedním z nás, Pane. Smiluj se nad námi.
 • Tvým narozením se nám otevřela možnost, abychom se i my znovunarodili jako děti Boží, Kriste.
Smiluj se nad námi.
 • V tobě nám všem projevil Bůh svou otcovskou lásku, Pane. Smiluj se nad námi.

Uvedení do čtení 
1. Iz 62,11-12 
V prvním čtení nám prorok vysvětluje, že vánoce jsou velikou školou naděje: Nikdo už nemusí být
sám, ani ty. 
2. Tit 3,4-7 
Ve druhém čtení slyšíme, jak vánoce jsou velkou školou lásky. Nikdo už nemusí pochybovat o Boží
péči o člověka, ani ty. 
3. Lk 2,15-20 
V evangeliu jsou nám pastýři učiteli činorodé víry: jak uslyší Boží poselství, hned jdou za jeho
hlasem. Jednáme tak i my? 
 

OČ NÁM JDE NA VÁNOCE

„Ono se s těma vánocema moc nadělá a nakonec o nic nejde.“ - Tak mudroval před svátky jeden
mladý skoromuž: „Můžu klidně dělat proroka. Vím, jak to u nás letos zase bude. Malý bráška si zkazí
žaludek cukrovím a bude celý zelený. Já dostanu od babičky vynadáno, že si pouštím z magnetofonu
bigbítový randál, což se o vánocích nemá. Táta si s maminkou dají pod stromečkem pusu na věčný
mír, - ale nejpozději na Štěpána se zas pohádají a do Silvestra spolu nebudou mluvit. Akorát že
pohřbíme v žaludku jednu husu. O jiné hodnoty na vánoce nejde.“ 
Podobné úvahy nejsou dnes nijak ojedinělé. 
Mělo by jít o velikou radost, jak hlásali andělé; 
měla by se projevit dobrota a láska našeho Boha všem lidem, jak hlásá svatý Pavel; 
měli bychom se divit a velebit Boha za všechno, co jsme viděli a slyšeli, jak se o tom mluví v
evangeliu. 



Ale ne každý člověk, ba ani ne každý z nás takovou vánoční radost  zažije a pochopí. 
A to je veliká škoda, to bychom tak neměli nechat. Vždyť jádro zvěsti tohoto svátku je právě v tom, že
se Boží dobrota a láska projevila všem lidem; - že Bůh přichází, aby zachránil a obdaroval všechny
lidi. 
Jak to, že smír, uzavřený políbením pod vánočním stromkem, tak krátce vydrží? Jak to, že onen
mládenec vnímal jen rozkoš těla - pochutnání na pečené huse, ale byl hluchý k rozkoši duše - k
duchovní radosti? 
Jak to? Protože lidé slaví „vánoční svátky“, ale neslaví a neprožívají Kristovo narození. Hledají
požitky okamžiku, rozkoš těla. A to je málo, když se spolu nehledá rozkoš duše - duchovní radost a
štěstí. 
Kdo se honí jen za rozkošemi těla, odsuzuje se ke smutku: vždyť tělesná rozkoš je krátká, pak umírá a
zůstává po ní jen smutek - pachuť smrti. 
Radost duchovní zemřít nemůže. 
Proto dnes přijměme do svého života radost duchovní, která se zvěstuje a nabízí všem lidem - i tobě. 
Jak se to dělá? Přicházej v neděli sem - mezi nás. Proto se tu scházíme, abychom se téhle radosti učili.
Učíme se tu žít bohatší život, než jen živočišný. 
Učíme se tu vidět lépe a hlouběji podstatu křesťanské radosti. Jak je to možné? Představ si to třebas
takto: 
Tam, kde ty vidíš jen kapku vody, tam vědec vidí pod mikroskopem svět plný živočichů. 
Tam, kde ty vidíš obyčejnou věc, tam básník a mudrc vidí znamení krásné skutečnosti. 
Tam, kde ty vidíš všední lidi a náhodné události, tam křesťan vidí děti Boží, které rostou do krásy, a
Království Boží, které je ve výstavbě. 
Od vánoční chvíle Narození Krista je země prostoupena nebem. Ale jen křesťan může vidět pod
slupkou jsoucna do jádra věcí. 
Víš, - tvé smysly ti dávají pohled těla, 
 tvá inteligence ti dává pohled rozumu, 
 tvá víra ti dává pohled srdce, pohled laskavého Krista. 
Víra je Boží dar, který se nám u jesliček znovu nabízí. 
Stát se křesťanem znamená přijmout za svůj - pohled Ježíšův na sebe, na lidstvo, na celý svět. 
To je tedy kázání vánoční doby, o to jde na vánoce: abychom byli šťastni. 
Aby náš život byl bohatý a úspěšný, nesmíme se spokojit jen s krátkozrakým pohledem našeho zraku.
Nesmíme se spokojit jen s krátkodechými rozkošemi těla. 
Je třeba vyhledat Ježíše, spojit se s ním. Učit se myslit, vidět, mluvit, jednat jako On, v jeho duchu. On
nám dá svůj pohled, svou radost. Budem vidoucími, jako proroci. 
O to tedy jde na vánoce: učit se radostně žít. 
 

BŮH PROSÍ O PŘIJETÍ

Na farách  zvonívá na Štědrý den od rána do večera telefon. Proč tolik telefonování? To lidé, co
nechodí pravidelně do kostela, se ptají: kdy bude půlnoční? Kdy bude mše na Boží Hod? - Proč
najednou ten zájem? Inu, jsou přece vánoce a ty si nikdo nechce dát vzít. Jaké by to byly vánoce bez
kostela, bez koled a jesliček. 
Když byl zrušen vánoční půst, vadilo to nejvíc lidem, co se sami nepostívali. Vzpomínám si, jak jsem
tenkrát při jízdě v elektrice slyšel, jak se jakási paní rozčilovala: „Prý zrušili půst na Štědrý den!
Komu taková hloupost napadla! Já sice dělám vždycky na Štědrý den večer šnycle - řízky, táta ryby
nemá rád a dětem by mohla zaskočit kost, ale rušit, rušit se takové věci nemají, co by pak zbylo z



vánoc!“ 
Ano, to je správná otázka: co zbývá z vánoc, když se už děti nepostí, aby uviděly zlaté prasátko, když
děti už vědí, že dárky nepřináší osobně Ježíšek, ale lidé si je sami chystají. 
Zbývá. To podstatné z vánoc zbývá: Zvěst, že Bůh tak miluje svět, že do něj vstupuje. Že Bůh sám
přichází, aby nás spasil. 
Přicházející Bůh. To známe už z dob předkřesťanských. V antických dramatech přichází - deus ex
machina. Ve vrcholném okamžiku hry, když lidé si situaci tak zašmodrchali, že už nevědí jak dál,
když už je vše neřešitelné a hrozí katastrofou, tu se majestátně snese z výšky na stroji bůh a vše
rozřeší, napraví, dá do pořádku. 
Tenhle způsob řešení lidských dramat a krizí známe i z her současných. I v televizních seriálech
vystupoval zpravidla deus ex machina: Když předseda, co buduje město, neví už kudy kam; když v
nemocnici hrozí, že intrikáni nabudou vrch; když korupce a neschopnost hrozí znemožnit výrobu
pletacích strojů; vždy se zjevil bělovlasý bůh - deus ex machina - v šatě a podobě okresního nebo
krajského funkcionáře strany, který vše ví, všemu rozumí, kterému stačí jen dát pokyn, poručit a vše
se napraví, aby hra mohla skončit šťastnými svatbami. 
I my, křesťané, jsme občas v pokušení, brát Boha mezi námi, Emanuela, takto pohádkově: I my máme
sklon vidět Boha jako monarchu, který sídlí na nadoblačném trůnu, shlíží odtud dolů na svět a občas -
jako ten divadelní deus ex machina - zasahuje zázraky do našeho lidského hemžení, do našich osudů. 
Co jsou tedy vánoce? Je-li to jen poetická pohádka, pak je to buď málo, nebo moc! Jsou-li vánoce jen
pěkná pohádka, pak je to moc a zbytečnost, že k vůli pohádce jdeme do kostela. Je-li však něco
pravdivého na vánoční zvěsti, že Bůh přichází k člověku, pak je návštěva kostela jednou za rok zase
příliš málo. Pak na nás platí, co jsme si četli v Janově evangeliu: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho
nepřijali.“ 
Ptejme se tedy znovu: Co jsou to vánoce? 
Je to zvěst o příchodu Boha, Původce, Autora, Tvůrce všeho, co je, který sestupuje z nadčasové
věčnosti, vzdává se své tvůrčí všemoci a vstupuje do lidských dějin jako Syn člověka. Jako bezmocný
synek chudého člověka vstupuje do dějin. Jako chudý člověk, bezbranný proti zvůli vladařů, prožívá
lidský život. 
Proč to tak dělá? Já nevím. Kdo by prohlédl tajemství Božích úmyslů! Ale tušit to přece jen mohu.
Tušit, že právě tak to je pro člověka to nejlepší: Že nepřichází jako Vojevůdce, Usurpátor, Fuhrer nebo
Císař dobýt a obsadit svět, že nepřišel jako Agresor, který zotročuje lidi a tvrdí, že je přišel
vysvobodit. 
Bůh - Syn člověka, chce dobýt svět, chce dobýt i naše srdce. Ne násilím. Po způsobu dětí. Pohled
dítěte obměkčuje, získává, podmaňuje si svou bezmocí i  nejzarytějšího člověka. Právem řekl básník,
že pohled dítěte má větší moc, než zbraň násilníka. 
I nás, i tebe si chce získat v této vánoční době. Zastavíš-li se u jesliček, budeš slyšet jeho hlas:
Člověče, nechoď kolem mne lhostejně. Já tu jsem kvůli tobě. Chci tě vysvobodit od tebe sama, od
nepořádků v mysli, od nejistot a strachu. Dal jsem ti život, aby sis ho hezky prožil. Pojď, budu tě tomu
učit, naslouchej mně! 
Slyšíš, bratře, sestro? Nemáš rád, když tě někdo do něčeho nutí - a právem. 
Toto Dítě nás nenutí. Ale zve. 
Povstaňme a vykročme mu vstříc vyznáním své víry v Něho. 
 

PROČ SE VÁNOCE STÁLE OPAKUJÍ

- Hospodin ohlašuje až do končin země: „Hle, přichází tvůj spasitel!“ ... - „Projevila se dobrota našeho



spasitele, a jeho láska k lidem!“ ... - „S pastýři velebme a chvalme Boha za všechno, co jsme tu slyšeli
a viděli!“- 
Jako radostné fanfáry znějí věty dnešního slova Božího na úsvitě prvního dne Narození Páně. 
Přichází náš Pán, a pánů se lid bál - a míval většinou proč. Zde však volá svatý Bernard: „Neboj se,
člověče. Nemusíš se třást před tváří Pána. Hleď, děťátkem se stal a jeho dětský pláč vyvolává spíš tvůj
soucit, než tvůj strach. Po tom máš poznat a uvěřit, že tě nepřišel zničit, ale zachránit; ne spoutat, ale
osvobodit.“ 
Tato mše za svítání se nazývá pastýřská - a my jsme sem přišli jako pastýři - s vírou a obdivem a
vděčnou láskou. Sem, k jeslím Ježíšovým. 
Zde si dnes můžeme hlouběji uvědomit, za co vše máme být Bohu vděční, za co všechno jsme mu
zavázáni. Jak k tomu hlubšímu prožití víry dojít? Postup nám naznačuje evangelium: 
Pastýři spěchají do Betléma k jeslím. Tam vše pozorují a uvažují. Potom odcházejí a vše si nesou v
srdci domů. Znovu a znovu se k tomu v hovoru vracejí. Boha za všechno velebí. 
Takové mají být i vánoce naše. Máme znovu a nově slyšet slovo Boží. Neříkat si - tohle všechno už
jsem slyšel loni a předloni a kdy ještě, tohle všechno už znám. O každých vánocích máme naslouchat s
novou pozorností. Pokaždé se máme dovědět něco, co ještě neznáme, co jsme dosud nepochopili.
Proto se vánoce stále opakují: abychom se pokaždé dostali o kousek dál v přibližování k Bohu, v
poznávání evangelia. 
Ovšem nestačí evangelium jenom poznávat. Je třeba o tom mluvit s Ježíšem. Je třeba nechat všechno
v srdci zaznít. Je třeba prožít Boží lásku. Je třeba jít domů s radostí a velebit Boha za všechno. 
Kdo se o tuhle cestu pokusí, ten má naději, že jeho vánoce budou rok od roku krásnější. 
Kdo se o to vždy znovu nepokouší, ten žije o vánocích jen ze vzpomínek na krásu vánoc z dětství.
Tomu vánoce rok od roku blednou a chudnou - i když je stůl a stromeček rok od roku bohatější. 
Stůl a stromeček vánoce nedělají. Jsou jenom doprovodem toho hlavního: že se projevila dobrota
Boha, našeho spasitele. Že Bůh k nám přichází, že je nám blízko. 
Vánoční svátky to je veliké školení, jak Bůh jedná s lidmi a jak my lidé máme jednat s druhými lidmi.
Boží Syn, Pán celého vesmíru, přichází mezi lidi. - Jaké ceremonie se odehrávají při návštěvě lidských
vladařů, když přicházejí na státní návštěvy! I tento Pán mohl přijít v moci a slávě a vyhlásit: „Tak
dost! Teď tu budu poroučet já, a běda, jestli mi někdo bude do toho zasahovat!“ 
Náš Pán přichází jinak - jako jeden z lidu, jako chudé dítě chudých lidí - a přece mocně působí:
zevnitř. Je kvasem, který bude lidi proměňovat zevnitř. 
V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak to proměňování začalo hned při Ježíšově narození. Pastýři,
nejchudší vrstva lidí, zde zjistili, že na tom nejsou tak zle. Že je tu někdo ještě chudší než oni a že oni
chudáci ho mohou obdarovat. 
Člověk se spíš a snáz ohlíží po těch, co mají víc než my, a ten pohled bývá nepřejícný, závistivý,
ukřivděný. A od takového pohledu je jen krůček k nenávisti. A k touze sebrat těm šťastnějším to, co
mají, nebo jim to aspoň zničit. 
Dospělý Ježíš prohlásí, že blaženější je dávat než brát. Ale už zde u jeslí při pohledu na pastýře je
jasné, že největší chudák není ten, kdo žádný dárek nedostane, ale ten, kdo nemá komu dát. 
To, co jsme u jesliček prožili včera a dnes, to má naplnit další dny našeho života. 
Každý den má být naše srdce naplněno radostí z Ježíše - Božího Syna s námi. Každý den máme
uvažovat, jakým dárkem - jakou pozorností, bychom mohli udělat někomu radost. Každý den můžeme
svým úsměvem rozsvítit světýlko v oku člověka vedle sebe. 
Proto jsou vánoce každý rok znova: abychom se každý rok znovu mohli vytrhnout z naší všednosti,
abychom se dali inspirovat láskou Božího Dítěte a chtěli se mu podobat. 
 



ZNAMENÍ JESLIČEK

Často jsme slýchali, že vánoce jsou svátky pohanského původu, že jejich jádrem je legenda bez
historického podkladu. Že je to jen půvabná pohádka, kterou berou vážně jen ty malé děti. 
A tak musíme být vděčni evangelistovi Lukášovi za to, že nám pomáhá odkrýt pod nánosem
sentimentality skutečné vánoce. Ony ty první vánoce žádná idyla nebyla. Byla to drsná, krutá
skutečnost, kdy římský císař Augustus hnal celý svět k daňovému soupisu. Peníze prý hýbou světem, a
tak kvůli nim uvedl císař do pohybu masy lidí. V tom zástupu nedobrovolných poutníků jde i mladý
pár, který musí ujít v zimním čase - bez vlaku, bez autobusu - přes sto kilometrů. Ani žena čekající
dítě, není ušetřena této povinnosti. 
Naše dnešní domácí pohodlí se s těmi prvními vánocemi nijak moc nerýmuje. My si v teple a pohodlí
vyzpěvujeme: „Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati...“ a tam, - kdepak kolébat. Ani střechu nad
hlavou jim nikdo neposkytl. 
Ale přichází Boží zásah. Když si ti dva pomohli sami aspoň nouzově, na andělskou výzvu pospíchají k
narozenému dítěti pastýři. 
Ale ani na těchto pastýřích není nic roztomilého, jak to kreslí naše obrázky a koledy. Tenkrát
pastýřům nikdo nevěřil, každý jimi pohrdal. Nikdo by od nich nekoupil ani mléko, kůži, sýr, - vždyť to
beztak někde ukradli. Byli to asociální živlové, jako bývali v naší společnosti cikáni. A takové lidi si
vybírá Bůh, aby se jako první poklonili narozenému Dítěti jako Božímu Synu. A nejen to: oni byli
první, kteří šli a povídali to dál. Tito svědkové pustili do světa zprávu, která se dostala až k nám.- 
Vánoce nejsou jen půvabnou pohádkou. Jsou spíš zemětřesením, jehož epicentrum je v Betlémě a na
Golgotě. Jeho účinek trvá až do našich časů. Nebudí však hrůzu, ale navozuje novou naději. I my si
teď, uprostřed zimy, s radostí vyzpěvujeme, že: „z růže kvítek vykvet nám, radujme se.“ Vyjadřujeme
tím naději, že v našem životě, v našem světě vzkvete nové jaro, když do něj přijmeme toto Boží Dítě. 
Bůh nám denně připravuje jesle plné toho, co je nám potřebné k životu, ba i víc. Jen se podívejme
dnes v poledne doma na vánoční stůl. Poznáme my v těchto věcech, které pojídáme, dary svého Boha-
živitele? 
Největším darem v jeslích je náš Vykupitel, Boží Syn. Jsou pro nás jeho jesle znamením Boží lásky?
Nebo i my budeme letos jako ten Izrael, na kterého si stěžuje Izaiáš? Budeme považovat za naprosto
samozřejmé, že máme doma plný stůl, že se nám daří, že máme rodinu, klid, pohodlí, teplo domova?
Poznáme, že i v jeslích našeho života je přítomen Kristus? Dokážeme ho uvidět ve svém životě, kde i
letos Vykupitel „nám, nám, narodil se“? 
Máme o čem přemýšlet.

Přímluvy

Pojďme teď předložit našemu vtělenému Pánu Ježíši naše prosby:

Ať tě poznají všichni, kdo v tebe dosud nevěří.
Ať tě lépe poznáme i my, kteří jsme v tebe už uvěřili.
Naplň radostí všechny, kdo se v těchto dnech pachtili, aby jiným připravili radostné svátky.
Ať všechny rodiny na světě mají kde bydlet.
Děti naší farnosti ať si zachovají radostné srdce.
Nám všem zde přítomným dej svůj dar lásky, abychom po celé svátky byli na sebe hodní.

Stal ses jedním z nás lidí, Pane Ježíši, a znáš naše lidské starosti. Proto tě s důvěrou prosíme o pomoc
a sílu, jenž žiješ na věky věků.
  



 

SVATÉHO  ŠTĚPÁNA

Uvedení do bohoslužby 
Svátek svatého Štěpána nám připomíná, že samotný příchod Vykupitele ještě ze světa neodstranil ani
zlo, ani utrpení. Že však začíná tříbení duchů: Na Ježíšovy věrné a na Ježíšovy protivníky. 
Do které skupiny může Pán Ježíš zařadit nás, tebe, mne? 
Zamysleme se nad tím a vyznejme se pokorně ze své váhavosti a malověrnosti.

Uvedení do čtení 
1. Sk 6,8-10;7,54-60 
Ve Skutcích apoštolů nám svatý Lukáš zachoval životní historii jáhna Štěpána. Poslechněme si část
vyprávění. 
2. Mt 10,17-22 
V evangeliu slyšíme dnes rady, které dává Pán Ježíš všem svým učedníkům, i nám, když se rozcházejí
do světa.

  
K ČEMU TAKOVÝ VYKUPITEL ?

Včera jsme si na potkání podávali ruce a přáli si: „Tak šťastné a veselé svátky!“ Včera za zvuku koled
a v ovzduší betléma znělo to „šťastné a veselé“ hezky. Ale dnes stojíme zase už nad mrtvým mladým
chlapcem, který šel sloužit a pomáhat potřebným, jak se to od tohoto Mesiáše naučil. 
Proroci slibovali, že až ten Mesiáš - Osvoboditel - přijde, že učiní vše nové, že přinese na svět
spravedlnost, pokoj. Znělo to slibně, krásně. Celé generace se tím po dlouhá staletí utěšovaly, když se
jim zdálo, že současný stav je neudržitelný, že už to tak dál nejde. A teď se konečně dočkali. Mesiáš
přišel. A co se změnilo? Zas tu leží mrtvý. Jeho vyznavač byl ukamenován. 
Jak se tyhle zážitky stále znovu vracejí! Také jsme čekali na osvobození. - Po dlouhá desetiletí jsme
čekali a doufali, že jednou přijde vysvobození, že nastane spravedlnost a pokoj. 
A vysvobození přišlo. První vánoce po listopadu jsme prožívali šťastné a veselé - teď už nebudou naši
mladí Štěpáni pro víru kamenováni, teď už přišel čas vykoupení, spravedlivého řádu. 
Jenže dnes už víme, že kamenování pokračuje. Že pokračuje ze století na století, z roku na rok - jenže
v jiných podobách. Jen technika se mění. 
K čemu tedy takový Vykupitel, když dopustil, aby jeho vyznavač byl ubit kamením? Když stále
dopouští další kamenování svých věrných? 
K čemu tedy takový Vykupitel? Proč vlastně přišel, co lidstvu přinesl? 
Zřejmě nepřišel udělat ze svých přívrženců kastu nedotknutelných, všemocných straníků. 
Ježíš přišel změnit k lepšímu život všech, celého lidstva. Ovšem, všichni jeho nabídku už tenkrát
nepřijali. V žádné generaci ji nepřijmou všichni. Ale těm, kteří jej přijmou, otvírá opravdu nový život:
Je Syn Boží - přichází jim zjevit Otce. 
Je člověk - přichází se jim nabídnout za bratra. 
To je nabídka přicházejícího Ježíše i nám, i naší generaci: kdo za ním půjde, bude žít svůj život jako
Boží syn, jako bratr Ježíšův a bratr všech lidí. 
Kdybychom byli dost moudří, o nic bychom neusilovali víc - vždyť právě to chybí nám a celému
světu. 



Bez povědomí dětí Božích a lidských bratří se cítíme osamělí a bezmocní. Má to teď všelijaká módní
jména - jako stres či deprivace. 
U lidí moc společenství nepochytíme. Osamělost zažívají už malé děti - maminka nemá čas na
pomazlení a popovídání. Pokračuje to v dospívání - tatínkové nemají čas na kamarádství s dětmi. A
vrcholí to v dospělosti - životní nejistoty dorůstají často do obřích rozměrů. 
A nebýt této vánoční události, nikdy bychom se z těchto nejistot a úzkostí nedostali. 
Je tu Boží Syn - a nabízí nám svého Otce, abychom nemuseli žít v pocitu nejistoty. Nabízí se nám za
bratra, abychom nezůstali osamělí. 
Ani o letošních vánocích se nezmění běh světa. Dál budou ve světě kamenováni Štěpáni, dál budou
řádit teroristi, dál budou politici plánovat války a atentáty. Dál tě bude trápit zlý soused. Dál si budou
sadisté vymýšlet, jak ti ublížit. 
Dál zůstaneme my křesťané menšinou uprostřed lhostejného a nevědomého světa. - A téhle menšině
nás křesťanů říká Pán Ježíš nejen: Nebojte se! Říká víc: Jděte bez bázně do toho  lhostejného světa a
buďte v něm světlem! 
Není to zvláštní? Menšiny jsou vždy v nebezpečí, že je  většina bude utlačovat, kamenovat, a proto se
bojí. Krčí se raději. - A my jsme vysílání mezi lidi, abychom jim svítili, abychom jim byli světlem,
kvasem. 
Proč vlastně my máme být světlem? Snad proto, že jsme lepší než ostatní lidé? To asi ne, jsme také
hříšní a zlí. - Ten důvod je jinde. Ne že bychom my osobně byli lepší, ale proto, že náš Bůh je lepší
než modly, kterým se klaní nevěřící svět. 
Ale co my můžeme ve světě dokázat, když je nás málo? 
Vzpomínám na jednu starou moudrou pohádku, možná, že ji znáte také. 
Byl jednou jeden král a ten měl dva syny. Když synové vyrostli a král zestárnul, rozhodl se, že předá
království tomu, který prokáže, že je moudřejší. 
Řekl synům: „Dám království tomu z vás, který zaplní víc místa v trůnním sále za peníze, které vám
dám oběma ve stejném obnosu.“ 
Jeden syn koupil stoh slámy - a zaplnil trůnní sál víc jak z poloviny. 
Druhý si koupil malou svíčku a krabičku zápalek. Když v sále svíčku rozsvítil, zaplnilo její světlo
celičký sál od země až do stropu. 
A tak se králem stal ten druhý. 
Bratří, vy, hrstka křesťanů, vy jste to světlo světa. Ne nějaká sláma, světlo jste. 
To je způsob práce našeho Boha. U něj malé příčiny mají veliké následky. Maria ve skrytosti Nazareta
změnila malým slovíčkem ANO osudy celého světa. Malé dítě v jeslích se stává mezníkem světových
dějin. 
Malé příčiny přinesly velký účinek. 
Nic si z toho nedělejte, že je nás málo. Bůh je mocný. Svět nevěry může osvítit svíčička naší pevné
víry, klidné důvěry, vlídné laskavosti. Každý malý člověk pevné víry je velkým majákem svému
okolí. 
Jen se nechme zapálit od vánoční hvězdy! 
Jen se nechme rozzářit vánoční radostí! 
Jen sviťme svou laskavostí tam, kde žijeme! 
 

DVĚ GENERACE KŘESŤANŮ

Slyšeli jsme ve čtení ze Skutků, jak první mladá generace křesťanů byla ohrožena na životě ve
střetnutí s nekřesťanským světem. Naše dnešní generace mladých křesťanů si ohrožuje život leda



sama. Ale kdybyste se jich zeptali, jestli zakouší pronásledování, jestli jsou mučedníci, tu by vám
přemnozí bez váhání odpověděli, že ano. Že jsou pronásledováni moc, že jsou hotoví mučedníci:
Doma, od té starší generace trpí bezpráví a pronásledování a ještě moc jiného, až po omezování
svobody a lidských práv! 
Mluvíme-li o dvou generacích doma, je to, jako  bychom řekli:  dvě nepřátelské fronty. Mluvívá se o
tom tak, že tam vzájemné boje, spory a nedorozumění být musí. Ale tak všeobecné to není. Je mnoho
rodin, kde se generační spory vybíjejí vzájemným škádlením v lásce a humoru. 
A i tam, kde spory jsou, bývá to ve většině případů ne o věci zásadní, ale o okrajové maličkosti, věci
nepodstatné a povrchní. 
U mladých to pramení z puberťáckého pohrdání vším, co udělala generace starší. U starší, rodičovské
generace, se výhrady týkají většinou vnější dekorace jejich ratolestí, tedy jejich vkusu při oblékání,
jejich vkusu v hudbě, jejich nakládání s volným časem. 
A když obě strany přinutíš, aby si klidně sedly a pověděly, co vědí o sobě navzájem dobrého, pak
ejhle, zjistí se, že by rodiče svého čahouna zanic nechtěli měnit za cizího, že znají i jeho dobré
stránky. 
A to bývá první krok k usmíření těchto domácích válek: Snažit se porozumět postoji druhé strany,
jeho situaci. 
Je to už starý poznatek, že lidská bystrost je nejvyšší tak po patnáctém roku. Pak se ještě hezkou řádku
let drží, ale poklesá už v době, kdy rodičům dorůstají děti. V tom je tedy jeden generační rozdíl:
Rodiče mají mnoho zkušeností pro situace běžné a obvyklé. Děti mají větší čipernost  pro řešení
situací neobvyklých. Tohle zjištění by nemělo vás, tatínky, zarmoutit, ale potěšit! 
Ono také v životě je těch zcela neobvyklých situací málo, to ty běžné jsou běžné a každodenní. Stojí tu
tedy vyšší inteligence na straně dorůstající mládeže proti převaze životních zkušeností na straně
rodičů. 
To je zdroj generačních konfliktů, pokud si to obě strany neuvědomí a nedají to dvojí chytře
dohromady. Rodiče pak nebudou říkat svým patnáctiletým ratolestem, že jsou hloupí, nebudou je
zavalovat svými zkušenostmi a budou mít porozumění pro to, že jejich děti si ty zkušenosti teprve
pracně pořizují. 
Další kámen úrazu mezi mladými a starými je čas. Mládí nezajímá minulost, to hledí dopředu. Stáří
žije většinou v minulosti a z minulosti, ze zkušeností minula. Rodiče dospívajících dětí jsou někde
uprostřed. Umějí ještě hledět do budoucna - zpravidla se starostí, jak dopadnou jejich děti, umějí  se i
ohlížet na své zkušenosti z minula. Rodiče teprv teď správně chápou své dětství a mládí - kolik chyb
udělali, co prozanedbali. Teprv teď pochopí své rodiče a jejich postoje a napomínání. A tohle vše by
moc rádi předali svým dětem, aby je ušetřili vlastních omylů. A tak je honí, aby si vážili času, aby jej
nemarnili, aby se učili, aby aby ... a začíná kolotoč rodičovskéhoho honění. Děti totiž nejsou schopny
mít v patnácti moudrost čtyřicetiletých. 
Závěrem bych vám rád přečetl úsek dopisu. Šestnáctiletý syn píše před vánocemi mamince: 
„Budeš se mě zase ptát, co bych chtěl k vánocům. A já ti asi zas řeknu že tu a tu bundu nebo jiný
nesmysl. A to, co bych nejvíc od tebe a od táty chtěl, to bych zas neřekl. Tak vám to oběma píšu. 
Já bych chtěl takový dar: Abyste měli konečně někdy pro mně trochu času. Celý den se nevidíme,
večer čučíte do bedny. Když číhám, až to zhasnete a pak s něčím přijdu, táta zívne a řekne: „Zítra o
tom budem mluvit, zítra. Teď se mi už chce spát.“ A je domluveno. 
A když začnu o něčem mluvit v neděli, třebas při obědě, nenecháte mě nic dopovědět - ani mne snad
neposloucháte. Sotva řeknu tři věty, táta mi do toho skočí: „To já, když jsem byl ...“ - a vykládá po
padesáté, co už všichni známe nazpaměť. A co já, - s kým mám o svých problémech mluvit, když ne s
vámi? 
A když se mi přece někdy podaří naskočit s něčím do vašich řečí, slyším odpověď: „To je blbost, co



říkáš! To je vidět, jak jsi ještě hloupý! To já když...“ Z takového odbytí, drazí rodičové moc
nezmoudřím. 
- A co bych chtěl ještě: Abyste hned všechno nevztahovali na sebe. Zeptám se, kdy bude oběd, a ty,
mami, hned spustíš: „Zázraky dělat neumím. Nemáš, kluku kouska uznání!“ - Nejde přece o uznání,
ale o to, že mám hlad. 
- A pak je tu vaše víra. Kdybyste o ní míň mluvili, a prostě podle ní jednali, žili, snad by mi byla
srozumitelnější. 
- Jsou tu také ty vaše věčné zákazy. Ať přijdu s čímkoliv, už to předem vidím: Bez rozvažování, bez
rozmýšlení, jako střelba od boku zazní vaše: NE. A abyste nakonec přece jen něco povolili, to se
necháte půl hodiny ukecávat. Je to tak potřeba? Šetřete energií, starouškové! 
- A pak: uznej, mami, konečně aspoň to, že jsi mne od těch tří let už naučila, abych se uměl sám
obléci. Proč tedy každý den slyším, že si mám vzít košili tuatu, světr tenaten, boty tyaty? 
- A ještě mám toto velké přání: Mám svou světničku. Chtěl bych, aby byla opravdu má. Abyste mi
tam  neuklízeli, neprohlíželi. Já si chci udělat sám pořádek, svůj pořádek a mít kus svého soukromí! 
Já vlastně vůbec nevím, jestli porozumíte, co vám píšu, nebo jestli se jen maminka rozpláče a tatínek
rozzuří, že jsem drzý a nevděčný klacek, nespokojený s tím, co mám, když on toho měl míň - . 
Ale přesto vám ten dopis dám. Říct bych to nikdy nemohl, vskočili byste mi do řeči. Ale snad si to
klidně přečtete. A to bych moc rád! To by byl prima dárek k vánocům: Kdybychom si líp rozuměli. 
PS: A ještě poznámku - asi také drzou: Smějte se také někdy doma! Copak dospělost znamená ztratit
smysl pro legraci? To bych pak asi raději ani nechtěl dospět.“ 
Tolik dopis. 
Půjdeme-li dnes domů s vůlí víc se zamýšlet o druhých kolem sebe, bude to dobrá realizace vánočního
školení v lásce. 
Pojďme společně předstoupit před našeho Pána a Učitele Ježíše s prosbou. 
 

BÝT KŘESŤANEM NENÍ LEHKÉ

Být křesťanem není lehké. Kristus se tím netají. Budou vás vylučovat ze synagógy, tj. budou se na vás
dívat jako na cosi cizího, nepatřičného, budou říkat, že se nehodíte do dnešního světa. 
Kolikrát se to už opakovalo? 
Křesťanství je jakési cizí, špatné náboženství, říkali už Římané. A všechno zlé - od požáru za Neróna
až po porážky od barbarů a rozpad říše, všechno to připisovali na vrub křesťanství. Proto bylo jejich
heslem: Pryč s křesťanstvím! Křesťany lvům! 
Křesťanství je náboženství Římanů, říkali zase Germáni, podlamuje naši bojovnost a sílu, kazí náš
národní charakter. 
Křesťanství k nám přináší nadvládu Němců, říkali už naši slovanští předkové, a bojovali s ním jako s
nepřítelem své národní svobody. 
Křesťanství je dědictví Rakouska, říkalo se nám za Republiky. Zúčtovali jsme s Rakouskem,
zúčtujeme i s Římem. 
Křesťanství je zpátečnické, nepřítel pokroku, drží s bohatými, šlechtici a králi, udržuje feudalismus a
středověk, říkávalo se nám ještě nedávno, před koncilem. 
A po koncilu? Říká se: Církev sama poznala, že je nemoderní, chce se zachránit, chce se modernisovat
- ale je v ní ještě i silná reakce, počkáme, jak to dopadne. 
Ale být křesťanem znamená nečekat! Křesťan musí klidně snést všechny ty nadávky, podezřívání,
nepochopení. 
Kde k tomu vzít sílu? 



Apoštolům říká Kristus Pán: Vy to všechno snesete, vám to nebude nic dělat - protože jste se mnou
byli od začátku. Viděli jste mé zázraky, viděli jste moje působení - a proto vás nic nezviklá. 
A my? 
My jsme také s Kristem od začátku. Od svého narození nebo od svého obrácení, my víme, co pro nás
náboženství  už znamenalo, co znamenalo pro naše rodiče a co bude znamenat pro naše děti. 
A víme, že přes všechna nepochopení, co církev za dvě tisíciletí už prožila, vždy se zas ukázalo, že je
největším dobrodiním lidstva. 
A víme ještě jedno! 
Ten, kdo tě přemlouvá a hledí odvést od křesťanství, i ten, kdo se ti vysmívá - to nemusí být člověk
zlý, to nemusí být ani opravdový a přesvědčený nevěrec. To je jen člověk náboženství a křesťanství
odcizený. A chce se přesvědčit, jestli ty jsi rovný. Nebudeš-li, dáš-li se odvést od víry, bude to pro
něho důkaz, že má pravdu on. Zůstaneš-li pevný a nedáš-li se zviklat, bude to důkaz, že pravdu máš ty.
A tak aspoň uvnitř, aspoň ve svém srdci, dá ten člověk za pravdu tobě, bude si tě vážit - i když to nedá
hned na sobě znát - a dříve nebo později ti dá za pravdu i navenek a najde víru, kterou máš ty. 
Toto vědomí a přesvědčení je síla křesťanství, která nám dává znovu a znovu nakonec zvítězit. 
 

SVÁTEK MUŽNÉHO MLÁDÍ

V mnoha našich farnostech je krásný zvyk, že dnešní bohoslužba o svátku mladého křesťana Štěpána
je svátkem mužského mládí ve farnosti, že patří mužské mládeži. Mladí chlapci slouží u obětního
stolu jako ministranti, předčítají slovo Boží jako lektoři. Všichni přinášejí své obětní dary, počínaje
těmi nejmladšími mužského rodu, co si už troufají pustit se maminčiny sukně, až po stárky -
vysloužilé vojáky, co dosud nejsou ženatí. 
Podobně novoroční slavnost patří děvčatům, aby se nový rok začínal tím nejpěknějším, co farnost má.
Společný svátek vdaných žen bývá o hromniční neděli a dnem mužů je neděle svatojosefská. 
A tak dovolte, mužská mládeži naší farní rodiny, abych dnes, o svátku mladého muže Štěpána, oslovil
i vás. 
Dnes vám nejde o život, jako šlo tenkrát Štěpánovi. Dnes jsou jiné časy, ale ne zas tolik jiné. I vy
občas zaslechnete posměšné slovo proto, že jste věřící. I po vás semtam někdo hodí kamenem zloby
proto, že v neděli jdete do kostela. 
Od časů Štěpánových se změnily problémy, s kterými se mladý člověk potýká, ale také ne zas tolik,
aby se nedalo ukázat, s čím zápolí mládí od generace ke generaci, s čím zápolíte v dnešní době i vy. 
Mám letos na mysli často tak napjatý vztah mezi vámi a rodiči. Jde vám to na nervy, když vás kárají,
napomínají, poučují, když tedy dělají, co jsou jako rodiče dělat povinni. 
Do čeho vy se ve svém mládí ženete, to oni už mají za sebou - a prošli tím často s bolavými šrámy a
trpkými zkušenostmi. Chtěli by vám ty zkušenosti předat, chtěli by vás uchránit zklamání. Snažte si
vždy proto připomenout, když začne nějaké to domácí kázání: Oni to dobře myslí - a snesete to
snadněji. A nejde o to, abyste se nechali stále pasivně vodit za ručičku, jako pejsek na špagátku.
Musíte se naučit rozhodovat sami za sebe, musíte se naučit nést zodpovědnost za své činy. Dobře
míněné rady rodičů ti však na cestě k samostatnosti mohou dobře pomoci. 
Až budete zralí a dospělí, rádi budete vzpomínat na to, co tatínek říkával. Dost pak zažijete
osamocenosti, dost chvil, kdy nebude kolem tebe nikdo, kdo by to s tebou dobře myslel. 
Učte se tedy brát rodiče s laskavým humorem a trpělivou úctou - to je projev zrání a dospělosti.
Nedůtklivost a hádavost je projevem dětinství a puberťáctví. 
A jestli je maminka někdy trochu nervózní, kdo jiný by pro to měl mít větší porozumění, než její děti,
- ti, co jsou toho příčinou! Víš, co o tom říkají odborníci? Spočítali, že kdyby maminka měla dospat



to, co probdí při jednom dítěti, musela by spát po celý rok. 
Tak to má správně být: rodiče zajišťují dětem hezké a bezstarostné dětství, děti mají za to zajistit
rodičům klidné stáří. 
A tak by z úst vás, mladých křesťanů, nemělo nikdy vyjít hekání: „Naši už ničemu nerozumějí, ale do
všeho mluví! To není k vydržení!“ 
Je možné, že maminka neví tolik co vy o elektrice, o počítačích, a čím se ještě vy holedbáte, že umíte.
Ale hloupá vaše maminka není - má moudrost života, tu, kterou vy získáte až za pár let. Mějte tedy v
úctě a lásce rodiče i tenkrát, když se vám zdá, že víte a umíte víc, než oni. 
Už před třemi tisíciletími přišel kterýsi stepní kočovník na tuto moudrost: 
  „Synu, zastaň se otce, když zestárne, 
  chraň se ho zarmoutit. 
  A až zeslábne jeho rozum, 
  nepohrdni jím ve své mladistvé síle!“ 
Tak to čteme ve starozákonní knize, zvané Sirachovec. Kéž by dnes, v dnešní vzdělané Evropě, v naší
křesťanské farnosti, měly všechny děti tak pěkný poměr k rodičům, jako ti dávní obyvatelé pouště. 
Já vím, v teorii jste jistě všichni pro, že je správné, chovat se pěkně k rodičům. Ale v praxi - tak
snadno ti vylítne z úst sršaté slovo - a tatínek se rozčílí a maminka rozpláče. Copak se tomu dá
zabránit? 
Dá se tomu zabránit. Dá se tomu předejít. Návod je prostý: Hlídej si své nálady, hlídej si pokušení k
hubatosti a hrubosti. 
Návod je prostý. Ale k jeho uskutečnění je třeba houževnaté, pevné vůle. Ale té máte přece vy mladí
dost. 
Chovej se dospěle, a budeš také brán jako dospělý. 
Pojďme tedy společně prosit, aby vztah mezi rodiči a dětmi byl v našich rodinách hezký a pokojný.

Přímluvy

Pojďme teď spolu se Štěpánem a se všemi svědky víry prosit Pána Ježíše:

Za církev po celém světě; aby všude svědčila o kráse evangelia.
Za lidi, kteří jsou nespravedlivě pronásledovaní; aby našli statečné obránce a ochránce.
Za nepřátele a pronásledovatele víry; aby poznali, co je světu ku pokoji.
Za nás všechny; abychom uměli odpustit těm, kteří nám ubližují.
Za mladé lidi naší farní rodiny; aby měli Štěpánovu statečnost k boji s vlastními chybami a
nedostatky.
Aby si mládež uchovala své ideály a vychovávala se ve statečné a charakterní lidi.

Ježíši, vítězi nad smrtí, pomoz nám vítězit nad vlastní malostí a nad naší nezralostí. Dej nám odvahu a
sílu k vydávání svědectví o kráse víry Kristovy.
  
 

SVATÉ RODINY

Uvedení do bohoslužby 
Dnešním svátkem Svaté Rodiny uzavíráme občanský rok. Ukazuje na základy, na nich se musí rozvíjet



každé lidské společenství, má-li být opravdu lidské, rodinou počínaje a mezinárodní rodinou států
konče. 
Ohlédněme se nazpět na uplynulý rok. Jaké ovzduší panovalo v našich rodinách? 
Litujme upřímně všeho, čím jsme pokojné ovzduší narušili, znepokojili.

Uvedení do čtení 
1. Gn 15,1-6;21,1-3 
Už v pradávných časech věděli lidé, že největším bohatstvím pro manžele jsou hodné děti. Budeme
teď naslouchat textu zapsaném asi před třemi tisíciletími. 
2. Žid 11,8.11-12.17-19 
Čtení z listu Židům je o tisíc let mladší než  čtení starozákonnní, ale navazuje na něj. 
3. Lk 2,22-40 
Židovský zvyk přinášet prvorozence do chrámu a tam je představit Hospodinu, je krásně popsán v
dnešním evangeliu. Všimněte si, že tomu tak trochu odpovídá závěr našeho křestního obřadu. 
 

NEBUDETE-LI JAKO MALIČCÍ

„Půjdem spolu do Betléma“ - zvou nás líbezné koledy a my jsme za jejich hlasem opravdu vyšli z
domu. A přišli sem k betlému, který si tu naše děti ke své radosti i k radosti nás všech postavily. 
Tak je to dnes ve všech chrámech světa - všichni lidé mohou dnes přijít k betlému - aspoň tomu
symbolickému. 
Mnoho lidí se každoročně v tento čas vydává i na cestu k tomu  opravdovému Betlému - jedou do
Palestiny. Byla to vždy cesta obtížná a nebezpečná - a je to tak i dnes. 
Ale komu se podaří dostat se až do vesnice Betléma a stane před chrámem, který je postavený nad
jeskyní Narození Páně, ten se přede dveřmi s podivem zastaví. Do mohutného chrámu vede jen nízký
vchod, takže každý se musí sklonit, aby tam mohl vstoupit a stanout před místem, kde se narodil
Kristus Pán. 
Na tom průčelí je vidět původní veliký a vysoký vchod, ale ten je přizazděný. 
Proč to tak křesťané udělali? Když se Svaté země zmocnili Arabové - mohamedáni, vjížděli do
chrámu Narození Páně na koni, aby dali najevo, jací oni jsou páni. 
A tak křesťané vchod zazdili, aby každý, kdo se chce setkat s Božím Dítětem, musel z koně dolů. 
Dolů z koně, pokořit se, to musí každý i dnes. 
Budu vám teď, děti, o tom vypravovat pěknou bajku. Co je to bajka, to jistě víte - to je povídka,  v níž
zvířata  jednají jako lidé. Lidé se mají v tom chování zvířat poznat. A tak poslouchejte, jestli budete
tomu vyprávění rozumět. 
To prý se tenkrát, když se narodil Ježíšek, stalo mnohem víc, než vypravuje evangelista Lukáš. 
Pastýři roznesli všude po okolí všechno co tam viděli a slyšeli, Lidé to slyšeli a běželi do Betléma.
Slyšela to i zvířátka, a ta chtěla také ten div vidět. A tak se všechna horem pádem hrnula k jeskyni.
Orel rozmáchl křídla a vylétl do výše, lev zařval a rozběhl se, žirafa  natáhla krk a vyrazila úprkem,
slon mohutně zatroubil a začal dusat po cestě, že po něm zůstala oblaka prachu. 
A v tom prachu capkala za nimi i všechna malá zvířátka - myška, krtek, vrabec, ba i bobřík vylezl z
potoka a běžel za nimi. 
Nejprve dolétl k jeskyní orel a rovnou do dveří před jeskyňkou. Jenže ouha, narazil roztaženými
křídly, dovnitř se nedostal, jen drápy futra dveří rozdrásal. 
Za ním se přiřítil lev s otevřenou tlamou - ale kdepak s takovou obrovskou hlavou do takových malých
dvířek. Také uvízl venku. 



Pak přiběhla žirafa - té byla dvířka sotva tak po břicho - a tak zůstala stát venku a začala okusovat
slaměné došky na stříšce. 
Poslední přiduněl slon - a než se stačil zastavit, bác - a vyrazil dvířka z pantů. 
To už toho měl Josef dost - vyběhl a hnal všechny ty hosty pryč. 
Tak tam všichni ti velikáni přešlapovali opodál. 
Když přicupitala ta malá zvířátka a viděla spoušť, co ti velcí nadělali, řekla si: Tohle musíme spravit!
- To by mohlo na Ježíška pršet - a rozbitými dveřmi by na něj táhla zima. 
A tak myška s vrabcem začali sbírat rozházená stébla slámy a dělat nové došky na střechu. Žirafa tam
ty došky zvedala a skládala. Bobřík uhryzal z kůlů nová futra a slon do nich nasadil dvířka. 
A hle - maminka Marie vyšla ven s Ježíškem v náručí a všichni ho uviděli, pozdravili a spokojeně se
vraceli domů. 
Tak  je to, milé Boží děti, vy malé i vy velké, dodnes, a stále. Mnoho lidí jde dnes do kostelů, podívat
se na betlém, copak o to. Ale kdo hledí moc zvysoka, kdo se nezastaví, neztiší, neskloní, nepokoří, ten
Boží Dítě vlastně ani neuvidí. Očima vidíme jen symbol, obraz. Tu pravou skutečnost uvidíš jen v
duchu, srdcem. 
Je to tak u betléma, je to tak i u stolu Páně při svatém přijímání. Očima vidíš symbol, bílou oplatku
chleba - ale srdce otevři pro Hosta - Ježíše Krista. 
Poděkujme za to. Radujme se. Veselme se. 
I nám se narodil Kristus Pán. 
 

OVZDUŠÍ KŘESŤANSKÉ RODINY

Svatá rodina! Jakpak to asi v takové Svaté rodině vypadalo - jaké tam bylo ovzduší domova? 
Jako malý chlapec jsem to věděl naprosto přesně. U babičky na vejměnku byl krásný obrázek Svaté
rodiny a tam to bylo všechno krásně v barvách vyvedeno: Josef stál u ponku a usmíval se, Panna
Maria seděla svátečně oblečená a usmívala se na chlapečka Ježíška, který si hrál a usmíval se. Bylo mi
jasné, proč se usmívají: Kolem bylo hejno andělíčků, kteří za ně plně pracovali. Vše zarámováno do
růžiček a vrkajících holoubků. 
A tak mi bylo také pochopitelné, proč my svatá rodina nejsme: ti pracovití andílci nám scházeli. My
jsme si museli všechno udělat sami - a tak jakápak svatá rodina. 
Tyhle růžově idylické obrázky Svaté rodiny, ať malované štětcem nebo slovem kazatele, jsou
nepravdivé a neužitečné. Svatá rodina - to nebyla idylická oáza klidu. Naše rodiny také nejsou idylky,
kde všichni na sebe jen slaďounce vrkají, dětičky se předbíhají v poslušnosti a rodiče se předhánějí ve
vzájemných úsluhách a pozornostech. 
Naše rodiny nebývají také opačným extrémem, bojištěm všech proti všem, jak se to líčívá jinde: Děti
bojují o své pozice proti rodičům, rodiče proti dětem, mladší bráška proti staršímu, oba spolu proti
sestře - a všichni svorně proti dědkovi a bábě, kteří jdou všem na nervy. 
Naše domovy, zdá se mi, přestávají být vůbec domovem. Stávají se noclehárnou. Ráno se odtud
nocležníci v úprku vyřítí, aby stihli přijít včas do práce, do školy. Večer se utahaní vracejí, aby se
pohádali, kdo měl koupit mléko, kdo zavolat opraváři praček. Pak posedí u televizorů a jdou spát. 
Co je to křesťanská rodina dnes? Jaký může být v tomhle prostředí ideál dobré křesťanské rodiny? Od
mnoha tatínků jsem slyšel, jak je jim to jasné: Hlavně se děti nesmí rozmazlovat, musí se jim
jaksepatří poručit, je nutno seřvat je. 
Děti musí poslouchat. Jenže tak jednoduché to není. Takové místo, kde jeden poroučí a druzí na slovo
poslouchají, to je execírák, vojenské cvičiště, ne rodina. 
Také nestačí trousit stále kolem sebe své životní zkušenosti a zásady: „To já, když jsem byl mladý



jako ty...“ Albert Camus měl pravdu, když napsal: „Své zásady si nech pro rozhodující okamžiky
tvého života, tam se podle nich řiď. Ale pro denní styk s dětmi měj po ruce raději svůj humor a
trpělivost.“ 
V čem tedy spočívá dobré ovzduší, dobré prostředí křesťanské rodiny? Svatý Pavel to naznačuje v
listu Korinťanům: 
„Snášejte se a odpuštějte si!“ - říká. Co to je snášet se? Znamená to přijmout druhého tak, jaký je.
Nechtít druhého, ať manžela, manželku, dítě, pořád jen polepšovat, cepovat, dělat mu z domova
věčnou polepšovnu. Vychováváme ne tím, jak na děti pokřikujeme, ale jak vedle nich žijeme. Žij tedy
tak, jak chceš, aby žily a jednaly tvé děti, tvůj manželský partner. Dopřej druhému kus životního
prostoru, kde by se mohl rozvíjet, ověřovat si své síly, učit se i svými chybami. 
„Snést chyby druhého, odpouštět si,“ - říká dál svatý Pavel. Je třeba denně začínat každé ráno od
čistého stolu. Včerejší trable, to už dnes není, to už je jen vzpomínka na minulost, anekdota. 
Tohle jste vy, mládeži, jistě poslouchali se souhlasem. Ale doufám, že nejste tak pošetilí, abyste si to
vysvětlili jako právo neposlouchat. Rodiče nemají poroučet, když to není nutné. To je pravda. Ale
když to nutné je, jsou povinni poručit a vy jste povinni poslechnout. A kdyby se vám někdy
poslechnout nechtělo, obraťte si v duchu na chvilku role. - Za pár let budete rodiči vy: Líbilo by se
vám, kdyby vás vaše děti nechtěly poslouchat? 
Ale poslouchat to není vše, to je dokonce jen menší část toho, co jste rodičům povinni. Svatý Pavel
říká v epištole dál: 
„Nad to a především se mějte mezi sebou rádi!“ 
Zde jsme u nejhlubší výpovědi dnešního slova Božího. Rodinu nemůže držet pohromadě rozkazující
autorita, která se snadno stane panovačnou. Ani poslušnost, která se může zvrhnout na slepou drezúru.
Ta vždy vyvolává vzpoury a útěky. 
Rodiny může udržet pohromadě jen vzájemná láska, nic jiného: tedy důvěra, soudržnost, nebo jak
bývá ten krásný vztah nazýván. 
A ta láska, to není jen v citech, to je věc rozumu a vůle: 
Je to umění naladit se na vlnu druhého, pochopit ho. 
Je to moudrost, se kterou dopřáváme druhému potřebnou míru volnosti i vzdálenosti, protože láska sílí
vzdálením. Zblízka se vyčerpává, vybíjí, - jak akumulátor. 
Je to tisícero konkrétních, drobných služeb v denním styku, které dohromady - jako jednotlivé květiny
- vytvoří kytici pěkné pospolitosti, blízkosti, domova. 
Pěkně jsem to kdysi četl nad rodinným stolem jedné domácnosti: 
„V čem je rodinná láska: 
   Trochu víc humoru - a méně hašteřivosti. 
   Trochu víc velkorysosti - a méně malichernosti. 
   Trochu víc statečnosti - a méně nedůtklivosti. 
   Trochu víc MY - a trochu méně JÁ. 
   Raději malá kytička za života, 
   než náruč květin na hrobě.“ 
Povstaňme ke společně prosbě, aby se v novém roce naše příbytky stávaly víc domovy než
noclehárnami. 
 

SOUKROMÍ SVATÉ RODINY

 - „Řádná manželka tě naučí 
 vyměnit pár křídel za pár papučí.“ 



Aforizmy z humoristických časopisů chtějí vtipně vyjádřit to, co všichni víme: že rodinné spolužití
není nic snadného. 
Pojďme dnes nahlédnout do soukromí Svaté rodiny, jestli už i tam byly potíže, nebo jestli to byla stálá
idyla, jak to s oblibou za pomoci růžiček, holoubků a andílků zobrazovali malíři. 
Z každé stránky evangelia se dozvídáme, že Ježíš vyrůstal a žil jako my. Že se vyučil řemeslu, chodil
do práce, staral se o výdělek. Žil ve venkovské chalupě, v bytě bez příslušenství. Nikdo z nás v tak
ubohém bytě nežije. Rodiče mají starost o dítě od samého narození - větší, než jsme kdy zažily my.
Ohrožují je nejen dětské nemoce, jako děti naše, ale i mocné síly vlády a policie, emigrace, život v
ilegalitě. 
Mají starost i s dítětem, které se zatoulá, ztratí - a oni je se strachem hledají a jako všichni rodiče se
ptají: Proč nám takové věci děláš? Copak jsi nám to nemohl říct, že tu chceš ještě zůstat? I Ježíš jako
dítě měl svou hlavu. Šel za tím, co jej přitahovalo, chtěl si dělat po svém, jako všechny děti všech
rodičů. 
A na rodičích Ježíšových bylo, a na rodičích všeho světa je, aby trpělivě a vytrvale učili děti dělat vše
rozumně, pořádně, zodpovědně, mít ohled na druhé kolem sebe. 
Ale jednoho si na Svaté rodině všimněme: Když se stane, že se děcko ztratí, když dojde k maléru, stojí
oba rodiče pospolu, pomáhají si, podepírají se: „Synu, proč jsi nám to udělal? Já a  tvůj otec hledali
jsme tě se strachem.“ Nezačali se spolu hádat, jak to bývá v našich rodinách: „Jaks ho hlídala! - Proč
jsi na něj nedával pozor ty - jsi přece otec!“ Tohle by si měli rodiče připomenout vždycky, když mají
potíže s dětmi, a postavit se tomu jako rodiče Ježíšovi: svorně spolu, ve spolupráci, nikdy proti sobě. 
Nejsou to vždy jen potíže s dětmi, co narušuje naše rodiny. Ohrožují je i konflikty z venku. 
V podniku se pohádá otec s nespravedlivým vedoucím. Přijde domů a rozeřve se: „Kde jsou zas ty
noviny! Samý nepořádek je v téhle domácnosti!  - Já nevím, ženo, co děláš, když jsi celý den doma a
nic neděláš!“ - Maminky se to dotkne a naplácá se zlostným křikem synkovi, který si z novin udělal
vlaštovku. Synek utíká se vzteklým řevem na dvůr a nakopne psa. Pes kňučí a neví, že ten kopanec
patřil vlastně nespravedlivému vedoucímu v podniku. 
To je obrázek falešného řetězení konfliktu. Kde je vina? Ve všech stupních scházel rozhovor,
vysvětlení. Otevřená řeč mnohým konfliktům zamezí, jiné zmírní. 
Proto radím: hovořte, mluvte mezi sebou, vysvětlujte, zdůvodňujte! Ovšem pozor! Rozhovor je
užitečný začít jen tam, kde můžeš předpokládat dobrou vůli, kde je základní vzájemná důvěra. Kde
toto schází, raději mlč. Nerozvinul by se rozhovor, užitečný dialog, ale hádka, která by zlo ještě
zvětšila. 
Kromě potíží s dětmi, mrzutostí, které vyvolávají konflikty zvenčí, je tu ještě třetí zdroj nepokojů v
rodinách: že si manželé začnou jít jeden druhému na nervy. Najednou je ti nesnesitelné, jak si tvá žena
míchá kávu. Už zamíchala, ale ona míchá ještě a zase a ještě. Zbytečně, nelogicky - to je trapné! A
muž - zas už nemá zapnuté knoflíky u rukávů, zas má ten svetr zapnutý nakřivo - šlompák je ten můj
muž, nač se mu s tou košilí vůbec žehlím - k nesnesení je ten můj chlap! 
Kdyby se někdo zeptal, proč vlastně ti ten druhý jde tak na nervy, nic závažného by to nebylo - jen ten
pocit, že to s tím partnerem už není k vydržení: Zas nechal pastu na zuby v koupelně bez kloboučku -
pořád abych mu dělala služku! Co to s ním vlastně je? 
Co to s ním je? Typicky špatně položená otázka. Když mně jdou lidé kolem mne na nervy bez příčin
opravdu závažnějších, pak se nemám ptát, co je s ním, ale: co je se mnou? Je za tím nemoc,
přepracovanost, nedospání, nervozita? Koukej co nejdřív vyhledat zkušeného kněze zpovědníka,
duchovního vůdce, aby ti pomohl najít, v čem to vězí. 
A tak si, moji milí, nechte poradit: Když ti začne jít tvůj manželský partner na nervy, nezačni se s ním
hádat, ale běž si to vyříkat za zkušeným knězem. To bude užitečnější, než hádka. 
Já vím, snadno se to radí zvenčí. Snadno se to radí svobodnéímu knězi. 



Ale mohu vás ujistit: Náš Pán, Bůh, Otec v nebesích, ten zná přesně tvé trampoty, ten o tobě ví, a ten
tě v tvém hledání pokoje neopustí. Do jeho ochranné ruky svěřme tedy dnes v modlitbě všechny naše
rodiny.

Přímluvy

Náš Pán Ježíš vyrůstal v lidské rodině jako my. Pojďme ho proto s důvěrou prosit: 
 

Dítě:  Pane Ježíši, mnoho dětí na světě nemá žádnou maminku a tatínka a jsou v dětském
domově. Pomoz, ať jsou tam lidé na ně hodní. A nám zde dej veselou mysl a ochotu poslechnout.
Starší:  Pane Ježíši, někdy se nám to nelíbí, když nám rodiče poroučejí Ale jsme rádi, že máme
rodiče a že máme domov. Oplať jim svou láskou všechnu péči o nás.
Mladé manželství:  Pane Ježíši, dej těm, co si manželství zakládají, radostnou věrnost a
trpělivost.
Matka: Nám,maminkám, dej, Pane, moudrost, která ví, že pochvala vychovává líp, než hubování.
Otec: Nám, tatínkům, dej, Pane, věrnost a pevnost, aby se na nás všichni mohli spoléhat.
Babička: Nám, babičkám, dej, Pane, zdravé nohy a neumdlévající trpělivost při starání o
vnoučata.
Kněz: Do tvé lásky svěřuji, Pane, všechny rodiny našeho farního společenství. Ať žijeme ve
vzájemné snášenlivosti, trpělivosti a ohleduplnosti. Žij, Pane, uprostřed nás a s námi na věky.

NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ MARIE

Uvedení do bohoslužby 
Stojíme před dobrodružstvím nového roku a nevíme, jaký bude. Kolísáme mezi starostí a nadějí. Jsme
nejistí. 
Jedno však víme jistě: že nejsme sami. Že tu vůbec jsme, je z vůle Toho, který nám dal život. Dal nám
jej z lásky. Chce, abychom jej prožili šťastně. Je s námi, jeho Duch nás vede. 
V důvěře v Boží pomoc se tedy odvažme otevřít nový rok znamením kříže: Ve jménu Otce... 
Boží milost a pokoj a láska buď s vámi po celý rok a zůstaň s vámi stále. 
Pokorné účtování s minulostí jsme vykonali včera večer, dnes tedy můžeme hned radostně pozdravit
našeho Pána zpěvem: 
Sláva na výsostech Bohu ...

Uvedení do čtení 
1. Nm 6,22-27 
Mnoho přání si v tyto dny říkáme a píšeme. V prvním čtení uslyšíme, jaké požehnání dávali lidu
starozákonní kněží. Ukazuje na vnitřní smysl všech našich přání. 
2. Gal 4,4-7 
Druhé čtení nás vede k důvěře v otcovskou ruku Boží, která vede toho, kdo v Boha pevně důvěřuje.
Bůh nás vede ke svobodě. Nemáme být otroky světa, ale svobodnými dětmi Božími. 
3. Lk 2,16-21 
První evangelium nového roku nám dává na cestu vzory: Pastýře, kteří všude vyprávěli, co velkého
jim Bůh učinil, - a Marii, která pochopila, že Bůh je posledním cílem životní cesty. 
 

ČAS V RUCE LIDSKÉ A BOŽÍ



Měření času je zajímavý vědní obor. 
Vědci mluví např. o čase geologickém. Tam minutová ručička poskočí za miliony let. 
Znají také čas počítačový. Tam se měří v nanosekundách, v zlomcích vteřiny, v nichž probíhají
jednotlivé operace. 
Někde uprostřed mezi těmito časy je náš, lidský čas. Staří Řekové měli pro lidský čas hned dvě
pojmenování: Kronos a Kairos. 
Obr Kronos požíral své děti, sotva se narodily. To je obraz pocitu, jak ten čas neúprosně letí, jak nám
požírá naše mládí, chvilky radosti, celý náš život. 
Kairos, to je dobrý čas, který nám dává nové a nové pěkné chvilky, zážitky, příležitosti k dobrému
životu. Na nás je, jak je využijeme, co s nimi dokážeme udělat. 
Dnes bychom si všichni měli najít chvíli k tomu, abychom vzali do ruky loňský diář - domácí
kalendář. Než ho odložíme a nahradíme novým, měli bychom si ho prolistovat od minulého Nového
roku až ke dnešku. Bude nám připomínat, co se všechno stalo, jak ve veřejném životě, tak i v životě
naší rodiny a v tvém soukromí. 
A já, kněz, si navíc dnes připomínám události naší církve a naší farní rodiny. 
Z naší brněnské diecéze ještě přesné údaje nemám, ale nebude velký rozdíl od pražských, jak to v tyto
dny zveřejnil acibiskup Vlk: 
Za uplynulý rok zemřelo v diecézi 18 kněží. 
 Na vysvěcení se chystají 3 bohoslovci. 
Každý čtvrtý kriminální čin spáchali mladiství, nedospělí, děti: 
 To je svědectví o stavu výchovy mládeže. 
Ze 70.000 uzavřených manželství se 30.000 ročně rozvádí. 
  To je svědectví o nezralosti a nedospělosti mladých lidí. 
 I v nemocnicích se dělá ročně víc potratů, než porodů. Lidé jsou pohodlní, nechtějí se paplat s  dětmi.
Svědectví o sobeckosti dospělých. Národ stárne, je nedostatek dětí. Pracovní doba  se bude muset rok
od roku prodlužovat, protože nemá kdo vydělávat na důchody. 
 Za loňský rok bylo spácháno 1.800 krádeží v kostelích. 
 Přitom všem slyšíme, jak naši čeští spoluobčané křičí: 
 „Nevracejte církvi majetek: 
 Nepotřebujeme církevní školy. 
 Nepotřebujeme církevní výchovu.“ 
Tak to vypadá v našem hrdém svobodném státě. 
A teď se podívejme na naši místní církev, na naši farnost. Za loňský rok zde byl uzavřen jediný
církevní sňatek. Bylo tu svateb víc, ale to byli přespolní. 
Bylo tu pokřtěno 8 místních dětí. A 29 přespolních. 
Byly tu 4 pohřby, aspoň ty byly všechny naše. 
Byla tu příprava na biřmování, na svátost dospělosti, ale z padesáti pokřtěných se této výchovy k
dospělosti účastnila zhruba polovina. 
Bylo tu podle přání Otce biskupa založeno společenství farní mládeže, ale z těch 5O pokřtěných a 3O
biřmovaných jich na setkání mládeže přichází sotva deset. 
Můžeme po vyslechnutí všech těchto varovných údajů přesto vykročit do nového roku s důvěrou? 
„Můžeme,“ říká arcibiskup ve svém projevu k Novému roku. „Z toho, jak to vypadá s mravní úrovní
našeho národa, nás někdy jímá hrůza a strach. Mnozí lidé ztrácejí naději, ale v takové situaci je dobře
si připomenout, že na tento náš svět se přes to všechno také někdo usmál. 
Nikdo neví lépe, jak to vypadá s naším světem, s naším národem, s naší farností, než Bůh. A přece se
Bůh na svět usmál svým nejkrásnějším úsměvem. Posílá do nepohody našeho světa svého Syna. To je
poselství vánoc. Do bídy světa, jak si jej kazíme my, lidé, - do naší nelidskosti, násilnosti,



ohroženosti, - vstupuje Člověk. Syn člověka, Syn Boží. Přichází učit lidi, jak žít v lásce, v pohodě a
míru, v dobrém. 
Nepřichází nikomu nic vzít. Přichází obdarovat každého, kdo je ochoten a schopen rozevřít náruč. 
Do vlastního přichází Boží Syn. Mnozí jej nepoznají. 
Ale mnozí ho poznají a přijmou. Přijmou jeho způsob života, přestanou ubližovat. Chtějí začít žít v
pokojné lásce.“ 
A to je šance i pro náš svět. Proto může arcibiskup volat: „Se světem to není tak zlé.Boží úsměv
trpělivé lásky k člověku - ten stále ještě trvá.“ 
Stále ještě trvá Boží nabídka lidstvu, Boží nabídka, vyřčená před 2000 lety: 
 „Lidé, vzdávejte slávu Bohu na výsostech 
 a pak budete mít pokoj na zemi.“ 
Pojďme tedy teď, na Nový rok, při společenství stolu Páně, povědět my všichni, každý sám za sebe,
zda tuto nabídku pokojného života v novém roce přijímáme nebo odmítáme. 
 

CO JE PŘED NÁMI ?

Nový rok nás vede k vyhlížení dopředu, Co tam vidíme? 
Většinou už nejsme docela mladí. Před námi je stáří. Hovořili jsme už o dětech, rodičích - pojďme se
společně podívat na svou budoucnost. 
Tak tedy: Jaké bude naše stáří? 
Tuhle jsem o tom četl zajímavý článek. Současný teolog tam píše, že dřív se s představou stáří
ztotožňovala moudrost, zralost, vyvrcholení života. Dnes si většina mladých na staré stěžuje, že  jsou
to zlostní dědci a nabručené báby. Na všechny mladé jen hubují. Ze zásady nechtějí chápat, že časy se
změnily, že dnes se žije jinak. A tak se ti bručiví dědkové a báby stávají přítěží rodin. Vedou často s
celou rodinou neustálý směšný souboj. Bývají nevlídní, podezíraví, nepřející, ba až lakomí; a to vše ze
zlosti, že mladí smýšlejí jinak než oni staří. 
Tato stařecká roztrpčenost je vlastně jakási obrácená puberta - puberta naruby: 
Jako v pubertě mladí považují za hloupé své rodiče a všechny starší, tak staří zase považují za hloupé
všechny mladé. Tolik onen teolog. 
Co říkáte na takovou vyhlídku stáří? 
Vím, co si teď všichni myslíte: Ano, známe takové zplanění, zlé a nanicovaté stáří, ale víme také, že
takové stáří není pravidlem. Víme, že i ve stáří může být život zajímavý a bohatý. 
A máte pravdu. I stáří může být krásnou dobou života. Jen nezralé mládí nad ním pohodí hlavou a
řekne, že to už žádný život není. 
Abyste si vy, starší, mohli ověřit, jestli dobře prožíváte svou jeseň, abyste vy, mladí, věděli, k čemu se
vychovávat a nač se těšit, pojďme si aspoň kratičce povědět něco o darech zralého věku. Říkám
„zralého věku“, protože už svatý František Saleský prohlásil, že křesťan nestárne: Křesťan jen dozrává
do nebe. 
P r v n í m  darem zralého věku je víra v Boha z vlastní zkušenosti. Vám, co už máte bílou hlavu, vám
když bude nějaký mluvka povídat, že není Boha - vy se jen usmějete a necháte ho být. Vy už víte své,
vy už jste udělali ve svém životě zkušenost s Boží pomocí ve zlých chvilkách. Vy víte ze zkušenosti,
jakou sílu v životě má ten, kdo pevně věří v Boha. 
D r u h ý m  darem zralého věku je víra v bližního. Co vás v mládí na druhých rozčilovalo, tomu se už
umíte shovívavě pousmát. Poznali jste všelijaké lidi. Dovedete rozeznat, kdo je pleva a v kom je jádro.
Vyznáte se v lidech, umíte mít s nimi trpělivost, víte, že mládí musí vyzrát a že to chce svůj čas. 
T ř e t í m  darem zralého věku je právě ten čas. Jste už natolik moudří, že víte: Svět půjde dál i beze



mne. Umíte si říci: Už jsme se dost nahonili, nastarali. Můžeme si sednout, odpočinout, pozorovat,
pohovořit. 
Poslechněte jen, jak to napsal jeden moudrý muž své ženě, když šel do důchodu: 
„Pojď, ženo, posaďme se spolu na lavičku před domem. Máme právo odpočívat: už to bude čtyřicet
let, co jsme spolu. Je dnes tak hezký večer a hezký je i večer našeho života. Dobře jsme si zasloužili
chvíli odpočinku. Děti se nám už rozběhly do světa, jsme zas jen sami dva, jako když jsme začínali. 
Vzpomínáš, ženo? Nic jsme tenkrát neměli, bylo to těžké začínání. Ale měli jsme jeden druhého a
věděli jsme to, a tak jsme byli přece jen bohatí. Měli jsme se rádi a mysleli jsme si tenkrát, že láska je
jen to vzájemné objetí, polibky, něžnosti. 
Ale svatební čas je krátký a život dlouhý. Přišly děti, bylo třeba je živit, oblékat, vychovávat, nebylo
tomu konce. Dlouhé byly ty noci, kdy jsme se střídali u postýlky nemocného dítěte. 
A práce někdy vázla, přišla i zklamání v přátelství, často se mi zdálo, že se nic nedaří. A jak šel rok za
rokem. Někdy jsme mysleli, že to s námi jde od deseti k pěti, jen si vzpomeň. Často jsem měl těžkou
hlavu, - ale bylas tu ty. Jaks to dokázala, žes mě vždycky dovedla povzbudit, když jsem nemohl dál? A
tos ještě říkala, že máš oporu ve mně, zatímco jsem já ji měl v tobě. 
Pravda, byl jsem ti věrný a vděčný za domov a za děti, měl jsem tě rád. Ale tys mi to všechno udělala
snadné. Nežárlilas na mne pro nic za nic, věřilas mi. O to víc jsem já věřil tobě. Teprve teď to vím, co
je vlastně manželská láska. To jsou ta léta pospolu, to je ten celý život: Že jsme si pomáhali, že jsme
si rozuměli, že jsme si navzájem odpouštěli slabosti a chyby. A teď nám děti vyrostly, a učí se to také,
každý na svůj způsob. 
Pojď, sedneme si, rozhlédneme se. Už zas máme čas dívat se po večerních červáncích, poslouchat, jak
zpívá kos a voní růže na zahrádce. Sedni si ke mně, ženo má. Mluvit nemusíme, nám už netřeba slov.
Jen když jsme spolu. Přijde noc, ale nevadí, dílo je už vykonáno.“ 
Taková je tedy moudrost pokojného stáří. 
Č t v r t ý m  darem zralého věku je, že se nebojí ani budoucnosti, ani té noci života, smrti. Zralý
křesťan ví, že všechno je dar. Že i smrt je velký Boží dar, když je člověk na ni připraven, když s ní
počítá. 
Zralý křesťan cítí v sobě to, co tak pěkně vyjádřil černošský kněz Martin Luther King, když už
předvídal, že bude rasisty zavražděn. 
Ve svém posledním kázání řekl: Bůh je mocný. Je mezi námi někdo, kdo kráčí vstříc večeru svého
života a bojí se smrti? Proč ten strach? 
Bůh je mocný! Je mezi námi někdo, kdo je nad smrtí milovaného člověka zoufalý? Proč to zoufalství? 
Bůh může darovat sílu k nesení bolesti. Je někdo ustaraný pro své špatné zdraví? Proč ta starost? 
Nechť přijde cokoliv: Bůh je mocný! Bůh může ukázat cestu. Chce proměnit temný včerejšek v jasné
ráno - a jednou dokonce v zářivé jitro věčnosti, po němž už nepřijde večer s temnotou. - Ano, už žádná
temnota, už žádný strach.“ 
Bratří, tak je to: Křesťan nestárne - dozrává do nebe. Pojďme prosit našeho Hosta v mešní hostině,
Pána Ježíše, za stáří bez stárnutí, za stáří plné víry v Boha i víry v dobrého člověka, za stáří pokojné,
které se nebojí ani smrti.

Přímluvy

Pojďme nyní prosit o pomoc a ochranu do nového roku. Bože a Pane náš, prosíme tě:

Za tvou církev po celém světě: aby žila všude v míru a v pokoji.
Za naše farní společenství: abychom si po celý rok odnášeli  z nedělní bohoslužby posilu a
povzbuzení.



Za všechny naše rodiny: aby v nich trvala svornost, vzájemná ohleduplnost, smysl pro humor a
veselá mysl.
Za nás všechny: ať dokážeme rozeznat, co je vůle Boží.
Za státníky a politiky, aby přestali usilovat o ovládnutí světa a raději chtěli sloužit potřebám
lidstva.
Za ty, kdo půjdou letošním rokem do důchodu: aby svého odpočinku užili ve zdraví a pohodě.
Za ty, kteří nás v minulém roce trápili a sužovali: aby poznali, co je to radost z dobrého skutku.
Za ty z nás, kdo v letošním roce umřou: ať jdou s důvěrou vstříc věčnému životu v náručí Boží.

Bože, Otče: náš osud je v tvých rukou. Věříme v tebe, doufáme v tebe, chceme tě milovat v Ježíši
Kristu, našem Pánu.

Obětní průvod: Všechny dívky farnosti nesou ratolesti „barborky“ nebo jmelí. 
  

NEDĚLE  2. PO NAROZENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Ty největší události, které mění běh světa, ty začínají  zpravidla tiše a nenápadně. O tom mluví i
vstupní verš dnešní neděle: 
   „Když všude zavládlo hluboké mlčení 
   a noc ve svém běhu byla v půli cesty, 
   tvé všemohoucí slovo se sneslo 
   z královského trůnu na nebesích 
   doprostřed země.“ 
Bratří, otevřme se naslouchání slovu Božímu s pokorným uznáním naší hluchoty.

Uvedení do čtení 
1. Sir 24,1-4.12-16 
Starý zákon zná jen jednoho, jediného Boha. Jeho moudrost je viditelná v dějinách lidu Božího, jeho
moudrost je viditelná ve všem stvoření. 
2. Ef 1,3-6.15-18 
Začátek Pavlova listu Efezanům je hymnus - oslavná píseň na Boží dobrotu: Náš život není směsí
zmatených náhod, hříčkou slepého osudu, když se vírou přimkneme k Bohu. 
3. Jan l,1-18 
Slavný prolog - úvod Janova evangelia - se v dřívějších dobách čítával na závěr každé bohoslužby.
Patří k textům, které bychom měli znát nazpaměť, abychom o nich mohli přemýšlet. 
 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH JINAK

Když se na konci roku ohlížíme zpět na uplynulý rok, vidíme znovu, kolik lidské zloby, vzpoury, kolik
krutých a násilnických událostí v něm bylo. Proč je tolik zla ve světě? Ne že by se to někomu tak
líbilo, všichni to kritizují a odsuzují a hlasitě požadují, aby se polepšili, změnili k lepšímu - ti druzí:
vláda, stát, soused, církev, farář, celý svět. Ale téměř nikdo nechce polepšovat a měnit sám sebe. 
O vánočních svátcích působila Boží láska na naše city: abychom se tváří v tvář dítěti Ježíši i my stali



Božími dětmi. 
Teď, na závěr vánoční doby slyšíme vánoční příběh, vánoční evangelium jinak, řekl bych rozumově: 
„Boží Slovo se stalo člověkem.“ 
Tento text už nedovoluje romantické vyzpěvování: „Bude žežulička uspávat Ježíška...“ Toto
evangelium nám otvírá výhled za rámec vánoc. 
Je tu řeč o Slovu. O Božím Slovu. O Slovu Stvořitelově. To Slovo je betlémské dítě, to je Ježíš z
Nazareta. Proto mohl ten Ježíš vracet zrak slepým, utišit bouři, Lazara vyvolat z hrobu, Nikodémovi
nabídnout nový život. 
„To Slovo se stalo tělem“ - říká se dál na začátku Janova evangelia. Bůh se stal v Ježíši Kristu
člověkem, jedním z nás. Stal se nám blízký jako přítel a bratr. Sestoupil na naši životní rovinu, kde
jsou chlévy a jesle, domovy důchodců a kyselé deště. Kde se lidé někde přejídají a jinde umírají
hladem. 
Ale neměl by tedy svět vypadat jinak, když Bůh v Ježíši Kristu přebývá mezi námi? Evangelium na to
odpovídá, že Boží Slovo je světlem lidí, které svítí ve tmě. Rozumíte tomu? Boží slovo mluví jako o
samozřejmosti světla, že tam, kde lidé nepřijmou světlo Boží, tam jsou temnoty, tam je tma. Ta tma
má mnoho podob: někdo trpí útlakem a násilím zvenčí. Někdo prožívá stavy úzkosti a bezradnosti.
Někde vládne teror, jinde bezpráví a bída. A nejčastěji lhostejnost a faleš. To je ta tma bezbožného
světa, který Krista nepřijal. 
Ale evangelium říká dál: „Všem, kdo Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ - Těm, kdo Ježíše
přijali, to jest kdo v něj uvěřili, kdo se snaží žít podle jeho učení. 
A jen ten, kdo se stane Božím dítětem, jenom ten může ve světle Kristově nabídnout přátelství
osamělým, pokoj znepřáteleným a radost zoufalým. 
Říkávají lidé v tyto dny: „Škoda, že už je po svátcích. Bylo to hezké.“ 
Ale copak není každý den dnem vánočním všude tam, kde si lidé prokazují navzájem lásku? 
Tam všude Bůh sestupuje z nebe a přináší světlo do lidských temnot. 
A to jsou trvalé vánoce.

Přímluvy

Pojďme prosit Pána, aby vánoční mír po svátcích nezanikl v hluku lidských svárů:

 Aby vlády usilovaly o lepší službu svému lidu.
 Aby ti, kdo mají moc, nezneužívali ji k násilnostem a k nespravedlnosti.
 Abychom v rodinách zanechali únavného válčení o ovládnutí druhých.
 Abychom si odvykali zlostnost a dávali přednost humoru a vlídnosti.
 Abychom se v novém roce opravdově snažili žít podle evangelia - Slova Božího.

Bože, my křesťané známe prostředek, jak zachránit sebe i náš svět před zničením. Je to láska. Ať skrze
nás přichází na svět tvé Slovo, Ježíš Kristus, náš Pán.
  
 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Vánoční svátky měly ráz intimní rodinné slavnosti. Ale příchod Kristův na svět, to není žádná



soukromá věc, to je záležitost veskrze veřejná, protože to je otázka bytí a nebytí světa. 
Ptejme se proto dnes, nakolik jsme zjevení Boží a jeho důležitost pochopili. 
Litujme své polovičatosti a nedomyšlenosti na cestě za hvězdou víry.

Uvedení do čtení 
1. Iz 60,1-6 
Jak fanfáry na počest přicházejícího vladaře, tak vítá dnes prorok Boha, který se zjevuje světu v Ježíši
Kristu. 
2. Ef 3,2-3a.5-6 
Druhé čtení se nás ptá, jestli myslíme i na to, že Kristus přišel nejen kvůli mně, ale i kvůli mému
sousedu, kvůli všem pohanům kolem nás? 
3. Mt 2,1-12 
Evangelium dnes vypravuje, jak kdekdo o Mesiáši ví - kněží v chrámě, dvorští právníci; - jak ho
kdekdo hledá - herodesové, policie, vojsko, - ale jak ho nacházejí jen ti, co jdou cestou věřícího srdce -
jako pastýři, nebo cestou věřícího rozumu - jako mudrci. 
Poslouchejme to vyprávění a překládejme si je v duchu do dnešní  situace.

  
MODLITBA KE TŘEM KRÁLŮM

Dnes se nechme vést k meditaci myšlenkami známé anglické spisovatelky Eveliny Waughové:

„Tak jako já i vy jste přišli pozdě. Pastýři, ba i dobytčata tam byli už dlouho před vámi. Připojili se ke
kůrům andělským dřív, než vy jste vyrazili na cestu. Kvůli vám byla uvolněna odvěká kázeň nebes a
vzplálo nové vyzývavé světlo vprostřed udivených hvězd. 
Jak pomalu jste šli! Rozhlíželi jste se a počítali jste - tam, kde pastýři běželi bez rozpaků a bosi. Jak
divně jste se vyjímali na cestě v doprovodu exotických livrejí, s nákladem nevhodných darů. 
Konečně jste se přiblížili k cíli své pouti a velká hvězda stanula tiše nad vámi. A co jste udělali vy?
Zastavili jste se u krále Heroda na zdvořilostní návštěvu. Byla to nebezpečná výměna zdvořilostí,
která od té doby nepřestala ohrožovat nevinného. 
Přesto jste však přišli do Betléma a nikdo vás neposlal pryč. I pro vás se našlo místo u jesliček. Vaše
dary nebyly sice nepostradatelné, ale byly přijaty a pečlivě položeny stranou. Vždyť jste je přinesli s
láskou. V tom novém láskyplném řádu, který se právě zrodil, bylo místo i pro vás. V očích svaté
Rodiny jste nebyli horší než volek nebo oslík. Vy Tři Králové, vy jste mými obzvláštními patrony, jste
patrony všech, kdo přišli pozdě. Jste patrony všech, které čeká únavná cesta k pravdě. Jste patrony
všech, kdo mají hlavu popletenou vědomostmi a přemyšlováním. Jste patrony všech, kdo jsou
spoluvinni ze slušnosti. 
Jménem toho Ježíše, který neodmítl vaše zvláštní dary, orodujte u Boha za lidi učené, za lidi složité a
citlivé - ať najdou cestu k Božímu trůnu, ať vejdou do Ježíšova království.“ 
 

HVĚZDNÁ HODINA LIDSTVA

Znamením - symbolem - dnešního svátku je hvězda. Hvězda jako Boží znamení mimořádné chvíle,
mimořádného zjevení. 
Stefan Zweig napsal slavnou knihu „Hvězdné hodiny lidstva.“ Vypočítává se tam dvanáct takových
hvězdných událostí, které daly vývoji lidstva nový směr. Počítá mezi ně užívání ohně, vynález písma,
objevení Ameriky, stanutí člověka na Měsíci. Největší hvězdnou hodinou lidstva je nepochybně



narození Ježíše Krista. 
Byla to událost sama o sobě nenápadná, bylo možné ji přehlédnout, nedbat na ni. A mnozí tak učinili. 
Ale lidé dobrého srdce - pastýři - Boží znamení nepřehlédli. 
Lidé moudré hlavy - mudrci - to Boží znamení pochopili. 
Ti pochopili, čí narození hvězda zjevuje. Svědčí o tom jejich dary: 
Zlato - značí bohatství krále - říká se tím tedy: Kristus je král. 
Kadidlo - doprovází modlitbu k Bohu. Říká se tím darem: Kristus je Syn Boží. 
Myrha - je smola z orientálních borovic - balzí. Tou balzovou smolou - balzámem, se balzámovala
těla. Značí se tím: Kristus je smrtelný Syn člověka. 
Těmito dary zlata, kadidla a myrhy se tedy vyjadřuje to nejdůležitější o této hvězdné hodině lidstva. 
To dítě Ježíš, co se tu narodilo, to je náš Král, to je Boží Syn, to je Syn člověka, člověk. 
Takhle dával Bůh znamení mudrcům a pastýřům. Ti je uviděli a šli za ním. 
Dává Bůh znamení i nám, dnešním lidem? Nastávají hvězdné hodiny i dnes, i pro nás? 
Copak o to, Bůh nám znamení dává. Jde jen o to, jestli my je vidíme, jestli za nimi jdeme. 
Některá Boží znamení vypadají docela všedně a obyčejně: Že jsem se narodil s těmi a  těmi vlohami.
Že mám nadání k tomu a  tomu. Že jsem se dnes ráno probudil živý a zdravý. Přijímám to vděčně,
jako Boží obdarování? 
Bůh nám dává znamení i skrze lidi kolem nás. Skrze lidi, kteří nás potřebují. Skrze lidi, které my
potřebujeme. Skrze lidi, kteří nás kritizují. 
Bůh nám dává znamení naším svědomím, abychom dokázali své chyby uvidět, litovat jich a tak se z
nich vyléčit. 
Bůh nám dává znamení skrz naše neúspěchy, skrz naše nemoce. Abychom uviděli hranice našich
schopností, možností. 
Bůh nám dává znamení skrze hodné lidi, s kterými se setkáme. Skrze úspěchy a radostné události.
Každá nedělní bohoslužba je nám znamením blízkosti Krista Ježíše. Božích znamení dostáváme dost,
jen je uvidět, jen za nimi jít. 
Ale my také máme být znamením, vůdčí hvězdou, lidem kolem sebe. 
Je to dobrý, radostný, bohatý život ve světle Boží hvězdy. 
Pojďme teď za ní k Ježíši v oltářní svátosti.

Přímluvy

Pán Ježíš žil na světě velmi krátce. Jen jediné generaci lidi, jen jedné malé zemi zjevil osobně slávu
Boha Otce. Prosme jej:

 Ať křesťané pochopí, že mají zjevovat světu ve své generaci dobrotu a lásku Boží.
 Ať se naučíme chápat věci víry bez komplikací, v biblické prostotě, a tak je také předávat dál.
 Ať jsme svědky víry svým chováním, celou svou osobností.
 Abychom nepropadali malomyslnosti, ale uchovali si  po celý život optimismus a ideály mládí.

Bože, dej, abychom měli otevřené srdce a vnímavé oko pro lidi, které kolem sebe potkáváme. Ať
umíme být vyslanci tvé lásky v dnešním světě po vzoru Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána.

KŘEST PÁNĚ



Uvedení do bohoslužby 
Vánoční doba skončila. Sklizen je betlém, nezáří už světla vánočního stromku. Proč tak brzo? 
Dětství je jen přípravná etapa plného, dospělého života. Dnešní svátek Křtu Páně staví před nás už
Ježíše třicetiletého, dospělého muže. A hned první Ježíšův čin ukazuje, proč přišel: 
Nepřichází hříšníky zahubit, ale staví se jim po boku. Láska k hříšníkům působila i při našem křtu,
působí na nás stále. 
Odřekněme se v duchu všeho, co v našem smýšlení a jednání působí proti Ježíšově lásce.

Uvedení do čtení 
1. Iz ,1-11 
Ve starozákonním čtení nám prorok ukazuje, co máme vidět v přicházejícím Mesiášovi, co od něj
máme čekat, čemu se od něj máme naučit, v čem ho máme následovat. 
2. 1 Jan 5,1-9 
Dalším svědkem, který nám svědčí o přicházejícím Mesiášovi, je apoštol Jan. Ten už ho nemusel
vyhlížet z daleka, jako prorok, ten už píše o tom, co zažil, co slyšel na vlastní uši, co viděl na vlastní
oči. 
3. Mk 1,6b-11 
Evangelista líčí křest Kristův jako oficielní povolání dosud neznámého Ježíše z Nazareta za Mesiáše.
To byl moment, od kterého se Ježíšův život docela změnil, - tato chvíle jeho křtu. Jak to působí na
mne, v mém životě, že jsem křesťan? 
 

CO ZŮSTALO Z VÁNOC

Je po vánocích. Na stole už nevoní vánočka s rozinkami, ale obyčejný vezdejší chléb. 
Co nám z těch svátků zůstalo? Dnešní svátek nám odpovídá právě na tuto otázku. Co je trvalým
výsledkem, ovocem vánočních událostí? 
Je tu trvalá Boží nabídka. Každému člověku v každé době nabízí Bůh záchranu, spásu. Všem lidem,
kteří jsou dobré vůle, posílá Bůh záchranu. 
Křest v Jordáně dosvědčuje, že tento Syn Ježíš se neštítí obyčejných hříšných lidí. Staví se s nimi
dokonce do jedné řady, aby dal najevo, že se chce ujmout právě těch, kdo jsou v nouzi, kdo jsou v
maléru. 
Tenhle Mesiáš nepřišel proto, aby byl s lidmi jen o slavnostních příležitostech, aby pronesl slavnostní
projev a pak se stáhl do svého nebe. Je dobře si tohle jasně uvědomit: Ježíšovo evangelium není
slavnostní řeč pro sváteční dny, není to sváteční vánočka, ale denní chléb, program života pro dny
všední. 
Ježíš se setkával s lidmi na jejich pracovišti. S rybáři při rybolovu u jezera, s celníkem u jeho celnice.
Ježíš se setkával s lidmi, když jim bylo zle: v nemoci, při umírání, když byli slušnou společností
vyvrženi. Ježíš je beránek, který snímá hříchy z lidí, vysvobozuje je z jejich posedlosti zlými návyky a
závislostmi. 
Proto dnešní svátek Křtu Páně není pro nás jen vzpomínáním na událost, která se stala kdysi dávno. Je
to událost, která se týká i dnes každého z nás. 
I každému z nás řekl Bůh Otec na křtu: 
„Ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera. Stvořil jsem tě, dal jsem ti život, jsi můj, mám tě
rád. Jdi a poslouchej mého Syna Ježíše, drž se jeho evangelia.“ 
Budeš slyšet od lidí i jiné rady: 
Budou ti říkat, že dobrota je slabost, silný je ten, kdo je tvrdý. 



Budou ti říkat, že poctivost je nerozum, chytrý je ten, kdo krade. 
Budou ti říkat, že víra v Boha Otce je zastaralý přežitek, moderní je ten, kdo na desatero Božích
přikázání ohled nebere. 
Budou ti říkat mnohé proti Ježíšovu evangeliu, ale ty buď hrdý na to, že jsi pokřtěný, že jsi šlechtic.
Křtem ses stal dítetem krále nebe i země, šlechticem ducha. A šlechtictví zavazuje: žij tedy vždy jako
šlechtic ducha, žij ušlechtile, jak se sluší na křesťana. 
Na křtu nám každému řekl Ježíš Kristus: „Jako poslal Otec mne, tak posílám já vás. Jděte a žijte podle
mého evangelia lásky a pokoje. Tak budete mými misionáři ve světě.“ 
Řekněte: nemá život nás, křesťanů, překrásný smysl a poslání? 
 

MOST MEZI BOHEM A ČLOVĚKEM

Slavnost Křtu Páně je také svátkem zjevení Páně. Co se tu zjevuje? 
Ve všech svátcích jde vlastně pořád o jedno: o zjevení Boží lásky - to jest o viditelné vstoupení Boha
do lidských dějin, do lidských osudů. 
V lidech je stálá a mocná touha, aby se Pán kosmu, Pán našich lidských osudů - jestli vůbec je - nějak
viditelně, slyšitelně, hmatatelně projevil. Svědčí o tom stálé dychtivé pachtění lidí po různých
prapodivných úkazech zázračných „zjeveních“. 
Na tuto touhu člověka Bůh odpověděl. Zjevil svou dobrotu a lásku viditelně ve svém Synu Ježíši.
Zjevuje svou velikost a slávu při Ježíšově křtu v Jordánu. 
Tento křest veřejně dosvědčuje, že Ježíš je zachránce, Bohem poslaný nám, hříšným lidem. 
Že Bůh se člověka neštítí, že se v Ježíši staví vedle něj. 
Že Bůh nás nechtěl nechat samotné v zápase s naší vlastní neláskou, ale že přišel, aby nám donesl
odpuštění. 
A v tom je právě smysl církevního roku, okruhu svátků: abychom si ve své zapomětlivosti vždy znovu
připomínali onen most mezi Bohem a člověkem, abychom se znovu a znovu zaradovali, že i mezi
námi a Bohem je pevně postaven tento most obrovské lásky, náš křest. 
Ostatní svátosti jsou nám blízké, ty prožíváme už rozumně a vědomě - první svaté přijímání,
biřmování, zpověď, sňatek, zaopatřování. Ale křest je nám udělen ještě před užíváním rozumu. Žádný
vědomý zážitek si z našeho křtu do života neneseme. 
Je to tak dobré? Nemají přece jen pravdu „novokřtěnci“, kteří  křtí až v dospělosti? Nemá mít každý
právo sám se svobodně rozhodnout, chce-li být pokřtěn, až z toho má rozum? 
Rozumnost této argumentace a volání po svobodném rozhodování člověka je jen zdánlivá. Vždyť dítě
nemělo svobodu rozhodování už hned na začátku: nikdo se ho neptal, jestli se chce nebo nechce
narodit. 
Prostě bylo počato, poroděno, vrženo do života, je tu. A ten křest - hned na začátku bytí, to je
nasměrování správným směrem, to má dát jeho životu správný smysl. To mu má odmala ukazovat
dobrou cestu ke správnému cíli jeho života. 
Křest připomíná rodičům, že to není jen dítě jejich - že je to i dítě Boží. Že křtem se jejich dítě stává
členem další rodiny, větší a silnější, než je ta jejich, - rodiny věřících lidí, v níž budou doma po celém
světě. 
Křtem dítě sice nebude uchráněno od trampot života, ale dostane sílu, aby je uneslo. Křtem vstoupí do
velikého školení - katechumenátu Boží církve, který je bude učit, jak svůj lidský život prožít lidsky, v
lásce, jako cestu do Božího království. 
To nám připomíná dnešní svátek Křtu Páně: že i my jsme pokřtění. Že jsme Kristovi bratři. Že jsme
děti Boží. Že máme právo jít do nového roku v křesťanské naději Ale také, že máme možnost se po



celý život ve víře vzdělávat. Že si máme stále doplňovat svou křestní katechezi. 
 

KŘEST - ZMĚNA ŽIVOTA

Ježíšův křest v Jordáně je rozhraním celého jeho života. 
Co změnil náš křest na našem životě? 
Přijde na faru maminka: „Chtěli bychom pokřtít naše dítě. Kdy s ním máme přijít do kostela?“ 
Kněz se ptá: „Ale vy asi nežijete jako katolíci, viďte?“ 
„To ne, my oba s manželem náboženství neznáme.“ 
„A tak proč chcete své dítě pokřtít?“ 
„No, teď se náboženství jaksi zase nosí. Petřík za rok už půjde do školy - ono by mu to třeba   mohlo
někdy  škodit, kdyby byl nepokřtěný.“ 
„A chcete ho po křtu jako křesťana vychovávat?“ 
„To bychom neuměli, my jsme se o takové věci nikdy nezajímali.“ 
Kněz je na rozpacích: „Máte pravdu v tom,že by to dítěti škodilo, kdyby zůstalo nepokřtěné, ale jinak,
než vy si teď myslíte. Přijďte i s manželem, já vám to vysvětlím.“ - Přišli, a bylo z toho více
rozhovorů a nakonec radostný křest dítěte, když rodiče pochopili, že pokřtění je přijetí krásného
způsobu života, toho podle učení Ježíše Krista. Že to je začátek toho nového života. 
V těch dobách, když se odehrával křest Pána Ježíše, jak jsme si o tom četli v evangeliu, -tehdy se malé
děti ještě nekřtily. Vůbec se nikde ještě nekřtilo, jen předchůdce Páně Jan křtil na okraji pouště v řece
Jordánu ty lidi, kteří uvěřili jeho kázání a chtěli tak dát najevo, že se chtějí polepšit. 
Teď si možná myslíte: Když je to tak, co mezi těmi hříšníky u Jordánu měl co dělat Pán Ježíš? Vždyť
on žádný hříšník nebyl! 
To je opravdu důležitá otázka. Bez jejího pochopení bychom nepochopili ani Pána Ježíše. - Jan Křtitel
se tomu divil také. Ani ho pokřtít nechtěl. 
Ale Pán Ježíš na křtu trval. Proč? Chtěl stát vedle ostastních lidí, nepovyšoval se nad ně. Až do křtu žil
jako ostatní, napřed jako malé dítě, potom jako školák, učeň a dělník. Teď se rozhodl, že svůj život
změní, že bude vypravovat lidem o nebeském Otci, že se stane Učitelem - tenkrát se říkalo Rabbi -. A
tu změnu života chce začít křtem. Bůh tento nový začátek přijal a potvrdil, že je jeho milý Syn, že v
něm má zalíbení. 
V evangeliu se o Pánu Ježíši vypravuje, že po křtu odešel do samoty na poušť, aby si tam ten svůj
nový život mohl dobře promyslet, aby se na něj mohl připravit. 
Je to tak příklad i pro nás? Jistěže ano. Rodiče malého Petříka si mysleli, že křest je něco jako vstup
do nějaké politické strany - do církve Kristovy. Když je ta strana u moci, budou z toho straníci mít
výhody. 
Ještě že to tak není. Křest znamená mnohem víc. Ti rodiče z toho měli nakonec také radost, když
pochopili, že křesťanství je návod, jak zvládnout dobře svůj život. Návod, jak se zachovat v různých
životních situacích, abychom své životní šance nepropásli, nepromarnili. Že křest znamená ještě
mnohem víc, než jsme si tu o něm dnes stačili naznačit. Však o tom budeme během církevního roku
hovořit znovu a znovu. 
Teď nám stačí, co jsme si pověděli dnes: Křest je přihlášení k Bohu Stvořiteli jako k Otci. Křest je
přihlášení k Pánu Ježíši jako k bratru. Křest je nový život v Duchu Boží lásky. 
Poděkujme za to, že jsme pokřtění. Že můžeme žít životem Božích dětí. Že můžeme a chceme žít jako
Ježíšovi přátelé. A že tomu můžeme učit lidi kolem sebe.

Příímluvy



Bůh nám poslal svého Syna Ježíše, aby nás svým slovem i příkladem učil, jak máme jako lidé žít.
Prosme ho o pomoc:

Pomáhej nám, abychom svou laskavostí uměli svědčit světu o tvé dobrotě.
Dej našemu světu ovoce tvého vykoupení: spravedlnost a mír.
Ochraňuj svou církev od nebezpečí pověr uvnitř a nebezpečí násilí zvenčí.
Dej naší mládeži pevnost ve víře.
Vzbuď v mladých lidech svého ducha, aby byli křesťany pevnými a radostnými.
Rodiče ať pochopí význam křtu pro své děti.
My všichni ať umíme být bratry všech svých bližních, i těch, co nám nejsou sympatičtí.

O to tě, Otče, prosíme skrze toho, který se z lásky k nám stal služebníkem: skrze Ježíše Krista, našeho
Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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POPELEČNÍ STŘEDA

Uvedení do bohoslužby 
Na počátku postní doby se tu scházíme ke kající bohoslužbě popeleční. Popelem si budeme značit na
čelo, že prach jsme a v prach se obrátíme. Slovo Boží nás zve, abychom se napravili a hlouběji uvěřili
evangeliu. Začněme tedy první kající bohoslužbu slovy vstupní antifony, která jsou plná důvěry: 
„Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za
naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.“ 
Tématem dnešní bohoslužby - a vlastně celé postní doby - je naše sebevláda, náprava našich zlozvyků.
S upřímnou lítostí se jich odřekněme.

Uvedení do čtení 
1. Jl 2,12-18 
Zvláštní výzvu od proroka Joela teď uslyšíme: „Roztrhněte svá srdce a ne své šaty.“ Druhá částo toho
napomenutí se zdá být už zbytečná. Kdopak by si dnes trhal šaty, aby naznačil lítost nad hříchy,
kdopak by si ve zpovědnici rval vlasy nebo roztrhal svou košili. Leda po flámu vypadají lidé podraně,
ale to nebývá z kajícnosti, to je kocovina. 
Ale roztrhnout si kajícně srdce, tahle výzva nečasová není. Roztrhnout a vysypat ze srdce vše hříšné a
špatné, to musíme udělat i dnes, i v této době postní. 
2. 2 Kor 5,2O-6,2 
Teď naslouchejme, co svatý Pavel považuje za nejdůležitější na očistné cestě člověka, uslyšme jeho
naléhavou výzvu, abychom se smířili s Bohem i s lidmi. 
3. Mt 6,1-6.16-18 
Postní pokání, - to, co teď v postní době máme dělat, bychom v dnešní mluvě mohli nazvat duchovní
rehabilitací. Co to je rehabilitace, to ví každý: je to obnova správné funkce svalů těla. 
Duchovní rehabilitace je něco podobného. Ale Pán Ježíš připomíná, že se s ní nemáme předvádět na
veřejnosti. Je to záležitost komůrky srdce každého člověka. 
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SPOLUJEZDEC SVĚDOMÍ

Nedávno jsme mohli sledovat v televizi záběry z automobilových závodů z Paříže do Dakaru v Africe.
Auta musí ujet na 6000 km a z toho 2000 krajem bez silnic - Saharou. Jaká nebezpečí, jaké havárie na
závodníky číhají! Každý závodník musí mít spolujezdce, aby se mohl věnovat správné jízdě, zatímco
spolujezdec mu ukazuje cestu, správný směr. 
Když jsem sledoval reportáž z toho závodu, napadlo mne, jak se podobá našemu životu. I na nás číhají
havárie - hříchy, i nám hrozí zbloudění ze správného směru, nedosažení cíle, kterým je Bůh. Ještě že
máme také spolujezdce při té životní jízdě - tím je naše svědomí. To nám stále ukazuje správnou
cestu, po které máme jet. Ještě že máme směrovky na křižovatkách - to jsou Boží přikázání, která
máme zachovávat. 
O minulé - masopustní - neděli jsme si vypravovali anekdoty a učili se humoru. Dnes slyšíme
připomínku své smrti - že prach jsme a v prach se obrátíme. To máme už zase zapomenout, že humor
je křesťanská ctnost - a oddat se chmurnému myšlení na smrt? Tak by to nebylo správné. Humor má
být stálý postoj křesťana, i když se postí, to jest, když se postí od svých chyb a zlozvyků. Humor je
květina, která vykvétá v naději, že se dokážeme změnit k lepšímu. Humor je křesťanská svoboda, že se
umíme usmívat nad vlastní nehotovostí a nad nehotovostí druhých kolem nás. 
Humor je sůl života, a jenom při humorném přístupu dokážeme  v postní sebekázni vytrvat a vítězit. 
Přijměme tedy znamení pomíjivosti života ne s truchlivostí, ale s radostnou důvěrou, že křesťan se
nemodlí nadarmo, když v pokoře volá: 
Bože, buď milostiv mně slabochovi. 
Bože, buď milostiv mně nešikovi. 
Bože, buď milostiv mně hříšnému. 
, 
Přímluvy

Pojďme prosit Boha, aby posílil naši dobrou vůli k sebenápravě:

Abychom se naučili být více pány sebe sama.
Abychom dokázali ovládat svůj zrak,  a dívali se jen na to, co za to stojí.
Abychom uměli ovládat svůj sluch, aby pozorně naslouchat trampotám druhých.
Abychom ovládli svou chuť, když nás pokouší mlsnost.
Abychom ovládali svůj cit,  a bránili se sentimentalitě, přecitlivělosti.

Bože, posiluj nás, kdykoliv jako pokorní hříšníci přistupujeme ke svatému přijímání. Ať se v této
postní době vyléčíme ze všech duchovních neduhů milostí Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 1. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
K nejvýraznějším symbolům církevního roku patří popel, kterým se značíme o Popeleční středě. Tento
popel činí viditelným, na co se mají proměnit všechny naše zlozvyky, slabůstky, špatnosti, hříchy.
Konec s tím vším. 
Smrtí bude konec vůbec se vším: V prach se obrátíš! 
Teď už máme skoncovat se špatnostmi, zaměřit svůj život správným směrem. 



Na cestě postní dobou nás bude doprovázet Pán, který sám na sobě poznal, co je to pokušení k
pohodlnější a příjemnější cestě. 
Prosme ho společně, aby nám odpustil naše viny.

Uvedení do čtení 
1. Gn 9,8-15 
První čtení dnes  obrazem potopy světa naznačuje, jakou spoušť, jakou potopu působí lidské hříchy.
Poslouchejme, jak v biblickém vyprávění o potopě Bůh není tím, který by měl zálibu v trestání
člověka - ale jak od začátku nabízí člověku záchranu. 
2. 1 Petr 3,18-22 
Svatý Petr staví ve svém listu ničivé vody potopy do protikladu k vodě křestní, která oživuje,
zachraňuje. Křest, to je uzavření mírové smlouvy mezi Bohem a člověkem. 
3. Mk 1,12-15 
Bůh drží s člověkem, Bůh se staví vždy na stranu člověka. Postavil se na stranu člověka až po to naše
lidské pokušení ke zlému, jak o tom slyšíme v dnešním evangeliu. 
 

S JEŽÍŠEM NA POUŠTI

Sotva byste uhodli, jaká je poslední dobou móda v cestování na dovolenou, kam směřují
nejexkluzivnější výpravy turistů. Už není jen Tahiti, Mallorca, Orient. Teď se jezdí na poušť.
Podnikavé cestovní kanceláře zorganizovaly cestu napříč Saharou a pozvaly: Pojťte s námi ztrávit
dovolenou na poušti. A tak už jezdí turnus za turnusem, plně obsazené. 
Co ty lidi táhne strávit dovolenou na nejnepohodlnějším, nejnehostinnějším místě? Proč je to pro ně
takový zážitek, že to nadšeně doporučují svým známým? Turistický průvodce, který vede výpravy
pouští, to vysvětloval: „Oni prožijí na poušti svou katarzi.“ - Je to divné slovo v ústech člověka na
Čedoku. Teologický výraz katarse označuje prožití vnitřní očisty, vnitřní změny, duševní obnovy.
Právě to, k čemu nás na počátku postu zve církev. 
Uprostřed nekonečné pustiny ti lidé prožívají a pochopí, co je a co není pro život podstatné a důležité.
Zapomenou hrát si na Pana Důležitého. Poznají, jak závisí na druhém vedle sebe a ten druhý na nich. I
když dnes vede napříč Saharou silnice, každou chvíli ji zasypou duny písku. A musí se čekat, až
přijedou pluhy a písek odhrnou jako sníh. A nejbližší autoopravna, nejbližší benzinová pumpa,
nejbližší studna, nejbližší lékař, to vše jsou čísla ve stovkách a tisících kilometrů. 
V této samotě se za dva týdny naučí omezit své potřeby na základní věci života. Poznají, co být musí,
aby člověk žil - a co být nemusí. Poušť očišťuje člověka, učí ho sebepoznání. A učí ho hledat Boha,
základ života. 
Není divu, že v bibli tolikrát slyšíme o poušti: Jan Křtitel volal lidi své doby na poušť k očištění, k
naučení životu novým způsobem, k nové víře v Boha. 
První křesťané, a po nich mnozí další, odcházeli žít na čas do pouště jako poustevníci, aby se tam
zbavili malicherností a pokušení. 
Ctižádostivý důstojník Charles de Faucault pochopil na poušti smysl života a hodnoty křesťanství.
Stal se knězem a učitelem nové moderní duchovnosti. A za ním tam odcházejí stále další. Např.
nedávno se odtud vrátil po destiletém pobytu Carlo Caretto. Napřed ctižádostivý italský kněz, lovec
kariéry, teď duchovní vůdce tisíců lidí. 
Také o Pánu Ježíši jsme četli v dnešním evangeliu, že na počátku svého působení odešel na poušť.
Čtyřicet dnů tu Ježíš prožívá svou katarszi, očištění, aby pak přišel k lidem a hlásal, co je jedině
důležité: Čas se naplnil, Boží království je tu. Obraťte se, změňte své smýšlení a jednání, uvěřte



evangeliu! 
S těmito slovy začínáme i my dnes postní dobu. Čas se naplnil i nám. Je i pro nás nejvyšší čas,
abychom zanechali svých malicherností, zlozvyků, abychom se obrátili celým srdcem k tomu, co je
podstatné, k Bohu. 
I my potřebujeme k tomuto obrácení jít na svou poušť.Saharu po ruce nemáme. Ale všude kolem nás v
přírodě je prázdna dost. V našich kostelích jsme zcela nerušeni. Jen tam zajít, jen se zamyslit: Co je
vedlejší, co je podstatné v mém životě? 
Jak málo to víme!  Setká se kněz se známými, pár let se neviděli. Dojde řeč na modlitbu doma. A on i
ona se začnou ošívat: „Teď si uvědomuju, pane faráři, že jsem se vlastně už kdovíjak dlouho doma
nemodlil, právě jen co se modlím v kostele.“ 
„A proč?“ - diví se kněz. A oni nevědí. Nevědí, kolik let se už doma nemodlí. Nedovedou povědět,
proč se nemodlí. Prostě jen tak. Nemysleli na to. 
To je sebepoznání, co nás k němu vede církev v postě. Podívej se na sebe: Jak žiješ? Co je pro tebe
důležité? Kvůli čemu ses dokázal rozčílit? 
Vidíte: postní doba křesťana, - to nejsou drobné sebezápory, které koneckonců nikoho nebolí. 
To není semtam si odepřít sousto jídla, které si za chvíli stejně jinak vynahradíš. 
To není vzdát se jednou televize, když tam stejně nic pořádného není. 
Postní doba, to znamená: prodělat svou katharsi - očištění od malicherností, zlozvyků, hříchů. 
Musí mít 3 stupně: 
1. Nejprve rozpoznat, co není důležité, co je dokonce škodlivé. 
2. Potom se od toho radikálně odvrátit. 
3. A za třetí: přivrátit se k Bohu a jeho řádu lásky.

Jako pomoc na této cestě naší pouště si udělejme odpoledne křížovou cestu. - Ve dvě hodiny. Přijďte, i
když to bude nepohodlné. Poušť není pohodlná, má-li být užitečná. 
 

ŘEČ KŘÍŽOVÉ CESTY

Ať vstoupíte do kteréhokoliv katolického kostela, padne vám do oka řada obrazů na stěnách chrámové
lodi. Čtrnáct je těch obrazů, a na všech je ústřední postavou Ježíš s velikým křížem. 
A lidé, zvláště teď v postní době, je obcházejí, zamýšlejí se nad nimi. Jsou na nich události z
posledních hodin života Pána Ježíše. 
Proč zrovna tyto chvíle si lidé připomínají? Proč o nich meditují? 
Ono je tu totiž zobrazeno, co vše byl Ježíš ochoten podstoupit, aby lidi přesvědčil, jak opravdově
myslel to, co jim říkal. 
Ale je tu také zobrazeno, co i my prožíváme ve svém životě. Ježíš nám tu názorně ukazuje, jak máme
zvládat své životní trampoty, aby nás nezlomily. 
Třeba hned první obraz, první zastavení. Ježíš stojí před soudem. Soudce je zbabělý darebák. Svědci
jsou podplacení lháři. Beztak už jsi to také zažil, a kdoví kolikrát to ještě zažiješ, že jsi nepravdivě
pomlouván, že jsi podezírán z toho, cos neudělal. Co si v takové situaci počít? Naříkat, křičet, hádat
se? Ne. Udělej to, co udělal Ježíš. MLČ! Lež se nakonec vždycky usvědčí sama. 
A pak hned vedle druhý obraz. Ježíš přijímá kříž, trest za jiné, co se opravdu provinili. I nám se to
stává, že jsme nuceni dělat nepříjemnou práci za jiné. Dokážem to, když je to nezbytné? 
A bez nářku, bez stěžování? Jako Pán Ježíš? 
Pak je tu obraz docela trapný. Ježíš upadl. Nestačí na to, co začal. A ještě dvakrát se na křížové cestě
najde týž obraz. Není to zbytečné, třikrát totéž? Myslíval jsem si to, když jsem byl mladík. Teď už si



to nemyslím. Kdepak třikrát, to já jsem se mockrát do něčeho kurážně pustil a  pak jsem padl, nemohl
dál. Ještě že tu jsou tyto obrazy, které mi říkají, že není neštěstí upadnout, ale zůstat ležet. Pán Ježíš
vždy vstává, nevzdává to. Dokončí, co začal. 
A tak jdou dál obrazy z křížové cesty Pána Ježíše, obrazy z životní cesty mé i tvé: 
Ježíš zahlédne svou matku Marii, uvidí její zármutek. Jak je to hořké, zarmoutit někoho, koho máme
rádi. Ale kde jde o povinnost, o velké dílo pomoci, tam nemohl couvnout Ježíš, tam nemohu couvnout
ani já. 
Přijdou i obrazy útěšné. Ježíš si nechává pomoci od kolemjdoucího. Nechá si utřít tvář soucitnou
Veronikou. Je mu líto plačících žen. 
Pak Ježíšova cesta vrcholí. Vezmou mu i to poslední, co vlastnil, šaty, co mu ušila maminka. Přibíjí
ho na kříž. Vztyčí ho mezi dvěma zločinci. Tři hodiny trvá smrtelná agónie, než se mrtvé tělo může
vrátit tam, odkud vyšlo, do klína matky. 
A pak už jen tichý pohřeb. Ticho podvečera Velkého pátku. Veliké ticho před úsvitem vzkříšení, před
vítězstvím života nad smrtí. Před vítězstvím dobra nad zlem. 
Rozumíš řeči křížové cesty? Je zde zobrazen důvod naší důvěry, že nesení našich životních křížů má
smysl, když se je snažíme nést po způsobu Ježíšově. 
Věřte, stojí za to, zamyslet se v kostele nad obrazy křížové cesty, jít na pobožnost křížové cesty. 
 

UZDRAVENÍ MINULOSTI

Když se po koncilu zaváděla nová mešní liturgie, přiběhla za knězem rozčilená paní: „Pane faráři,
tohle pozdravení pokoje s podáváním ruky, to u nás nezavádějte! To bych se musela pokaždé
rozhlížet, vedle koho si sedám!“ 
Na nové pojetí svátosti oltářní i na obnovenou mešní liturgii si za ta léta od koncilu už lidé zvykli. I ta
paní už jistě pochopila, že Pán Ježíš to myslel doopravdy se smířením s bližním, než se jde k oltáři a
že ona to má také brát doopravdy. 
Hlubší pohled na svátost čtvrtou, lidově nazývanou zpověď, se prosazuje pomaleji. Změny názvu
naznačují, oč tu jde. Název „zpověď“ zdůrazňnevala „povědění“ hříchů - dění ve zpovědnici. Pozdější
název „svátost pokání“ zdůrazňoval osobní sebenápravu, kajícnost. Dnešní název „svátost smíření“
zdůrazňuje, že tu jde o smír s lidmi a mezi lidmi. 
A právě toto, smír s lidmi, smír navzájem, potřebuje v současné době nejen každý člověk, ale i celý
národ. 
Po desetiletí jsme se uzavírali do svého soukromí, starali se jen o sebe. Vytvořilo se v nás mnoho
vadných návyků, skrčeneckých postojů. 
Jedněmi zmítala po léta zlost, zuřivý hněv na ty, kteří byli ochotnými přisluhovači policejní diktatury.
Nahlas se protestovat neodvážili - a tak se pocit křivdy zažral do celé osobnosti. Ještě dnes se mnozí
stále jen litují a ohlížejí zpět na utrpěné příkoří, místo aby se snažili žít dnešek, pěkně, - a ve svobodě.
Dalším následkem starých deformací je hrubost, surovost, otupělost a krutost, protože celé generace
nikdo neučil aspoň troše jemnocitu, lásky,  obětavosti. Život těchto lidí je stálá nuda, zívající
prázdnota, kterou hlučná hudba, ani zábavní technika nezaplní. 
Jiní propadají malomyslnosti, protože nový svět ve svobodě roste pomaleji, než si představovali.
Křičí: „Nic se nelepší! Jde to příliš pomalu!“ - A nejsou sto pochopit, že i na nich je, aby místo řečí
začali energicky zlepšovat svět kolem sebe, a staré nepořádky v sobě. 
Bolavou minulost ve společnosti i v sobě nelze ukřičet, zavřít před ní oči, potlačit vzpomínky na ni.
To vede leda k neurotickému chování národů (nacionalismus) i jednotlivců (neurózy, frustrace). Na
bolavou minulost je naopak třeba jasně se podívat, přezkoumat ji, posoudit, odsoudit, odmítnout,



politovat a  odpustit. Stanovit si cestu novou, zdravou, spravedlivou. 
Uvědomili jste si, že co jsem tu právě řekl, je přesně to, co děláme ve svátosti smíření? Má to tam
názvy starobylé, ale vždy ještě srozumitelné: 
Když chceme dojít svátostného usmíření, máme napřed zpytovat svědomí (zkoumat pravdivě svou
minulost); potom špatných kroků, hříchů, litovat; pak si opravdově před se vzít, tj. umínit si, že tak už
smýšlet a jednat nebudeme. S tou lítostí, vůlí k nápravě předstupujeme před Boha (zpověď). Poslední
část je zadost učinění, to znamená, že vykročíme k nápravě škod z minula a k lepšímu životu v
přítomnosti. 
Svátost smíření - to je jedinečný prostředek k radikální nápravě všech prolhaných postojů a sobeckých
návyků v minulosti, k odpuštění hříchů, a k lepšímu novému životu. 
Jenže slovo „hřích“ vymizelo z řeči většiny dnešních lidí. Místo toho mají problémy, trable, maléry,
ale hříchy - nic takového neznají. Už Pius XII. volal: „Největší hřích naší doby je, že ztratila smysl
pro hřích!“ Podobně píše dramatik Friedrich Durenmatt: „Už kdesi v 19. století někdo rozšířil pověst,
že hřích už není hřích, že hřích už neexistuje. A tak v šlendriánu našeho 20. století už neexistují žádní
provinilci, žádní zodpovědní. Nikdo za nic nemůže. Nikdo to nechtěl.“ 
Co je to hřích? 
Člověk má rozum a srdce, aby našel Boha jako Otce. V Bohu aby našel své štěstí a bližního jako
bratra. Hřích není jen překročení přikázání, odmítání něčeho. Je to odmítnutí Někoho. Je to odmítnutí
lásky otcovy, je to útěk z domu otcovského. 
Kdo tohle dělá, škodí tím sobě. Ale škodí tím i své domácí církvi - rodině. Škodí i místní církvi, -
farní rodině. Škodí celému lidstvu: „Odstraňte ze světa hřích, a mír bude zajištěn!“ - zaznělo před
časem v zasedání OSN. Hřích tedy není soukromá záležitost. 
Velká otázka každého člověka je: Co si myslíš o svých hříších? Lidé vychovávaní bez víry v Boha
říkají: „Hřích? Nevím, co to je.“ A dál řeknou: „Když mám nějaké problémy, kdybych byl v koncích a
nevěděl jak dál, - šel bych k psychiatrovi.“ Vyšetřovací otoman v ordinaci psychiatra nahrazuje lidem
bez víry¨ zpovědnici. Ale nahrazuje ji opravdu? Poslechněte, co říká zakladatel moderní psychiatrie,
nástupce Freudův - Carl Jung: 
„Během posledních třiceti let se na mne obraceli lidé ze všech civilizovaných zemí světa. Ošetřoval
jsem stovky pacientů, z nichž byla velká část protestantů, malý počet židů a ne víc než pět či šest
věřících katolíků. Mezi všemi mými pacienty v druhé polovině života - to znamená ve věku nad třicet
pět let - jediný, jehož problém by nebyl spojen s hledáním náboženského pohledu na život. Mohu
bezpečně prohlásit, že všichni onemocněli, protože ztratili to, co živé náboženství dávalo svým
stoupencům, a žádný z nich se skutečně neuzdravil, pokud nezískal znovu náboženský pohled na svět. 
Na psychoanalytických gaučích dnes leží mnoho lidí, kterým by prospělo, kdyby přišli se svým
svědomím do zpovědnice. Tisíce pacientů dnes leží na zádech, zatímco by jim více pomohlo, kdyby
klečeli na kolenou.“ 
Je to tak. Hřích se neodstraní vysvětlováním, hříchu se nezbavíš léčením. Hřích musí být uznán,
vyznán a odpuštěn. 
Berlínský biskup Sterzinský nedávno prohlásil: 
„Svátost smíření - to je veliká pomoc církve k procesu obnovy národa v myslích lidí. Svátost smíření
patří k nejdůležitějším životním úkonům člověka a církve.“ 
Stará církevní kající liturgie měla mohutný rámec. Přijetí mezi kajícníky se konalo na začátku postní
doby udělením popela. Popeleční středa a pomazání popelem zůstalo dodnes, ale kdo ještě ví, že je to
vlastně první krok k velikonoční svaté zpovědi - celá postní doba, je prožíváním svátosti smíření.
Mnohým se ta svátost v praxi zcvrkla na vyznání hříchů - zpověď, jak to i jméno naznačovalo.
Zpytování svědomí se odbylo při čekání u zpovědnice. Po vyznání následovalo jen slovíčko kněze a
rozhřešení. 



Celá váha svátosti se začala obracet k otázkám, jestli kajícník správně a všechno vypověděl, jestli mu
kněz správně porozuměl, jestli kajícník dost dokonale „vzbudil“ lítost. 
Že tu jde o něco velikého a radostného,- že tu jde o svátostné setkání s otcovskou láskou Boží
uprostřed místní církve, - že tu jde o prohloubení přátelství s Bohem, - že tu jde o nácvik dobrých
návyků namísto starých zlozvyků, to vše se někdy utápí ve skrupulózních - úzkostných pocitech,
dusících radost syna,  který znovu našel práh svého domova. 
Pojďme si proto prožít svátost smíření takto, krásně. pojďme uzdravit svou minulost, uspořádat své
svědomí, najít svou osobní cestu dopředu, dojít smíru s Bohem i lidmi. 
Vyhledejte si doma diecézní kancionál a přečtěte si, co je tam o svaté zpovědi - abychom základní
znalosti mohli zde už předpokládat. To bude náš úkol do příští společné meditace. 
A k tomu teď připojme radostné poděkování za dar této příležitosti k uzdravení osobní i společné
minulosti. 
 

NOE - MUŽ VÍRY

Při letošních postních úvahách chci postupovat jako Pán Ježíš, když mluvil s emauzskými učedníky:
„Začal od Mojžíše, probral všechny proroky a vysvětloval jim, co se ve všech částech Písma na něho
vztahuje.“ (Lk 24,27). 
Starozákonní čtení letošní postní doby nám dávají příležitost podívat se na osobu Ježíšovu, jak se
pozvolna vynořuje z hloubi lidských dějin - jako když ranní červánky předcházejí východ slunce a
připravují zrak na jeho oslnivý jas. 
Tak nějak se odráží podoba Ježíše - Vykupitele nejprve na osudech patriarchů. V prvních třech
postních nedělích se setkáváme postupně s Noem, Abrahámem a Mojžíšem. 
O dalších nedělích vede cesta přes proroky k Panně Marii, ke Golgotě, a vrcholí nad oslnivým
zjevením Zmrtvýchvstalého, událostí, kterou bychom mohli srovnat - s použitím teorie o vzniku
vesmíru - s explozí praatomu, výbuchem nepředstavitelné koncentrace síly. Galaxie a hvězdy se odtud
vydávají v let, ale stále jsou závislé na prapočátku a v něm navzájem spojené. 
Ježíš Kristus Zmrtvýchvstalý je tímto výchozím bodem celého lidstva. Jsme stále v něm, tvoříme s
ním jedno tajemné Universum - jedno tělo, a toto Tělo Kristovo je církev - včera, dnes i zítra. 
Dnes nás tedy vede církev nejprve k Noemovi - muži záchrany z potopy. 
Vyprávění o potopě je prastaré. Voda potopy je tu obrazem - symbolem zhouby, kterou na sebe přivolá
člověk zlým jednáním. Lidé jsou zlí, to je skutečnost stejná od pravěku po dnešek. Bude to Bůh trpět?
Nezničí svět i s lidmi nějakou katastrofou? 
Noe, představitel dobrého člověka, uzavírá dnes s Bohem smlouvu: Člověk má podle této smlouvy
přestat prolévat lidskou krev, má odložit násilnické způsoby. Bůh naproti tomu zaručuje zachování
světa živých, světa lidí. 
Tak to platí i dnes. Bůh ti nabízí útěchu, účinnou pomoc uprostřed nepokojného světa. Když na lidi je
stále méně spolehnutí, je spolehnutí na Boha. I když lidé nedrží slovo - on je dodrží, zkázy od něj se
bát nemusíme. Ani zloba světa nezmění jeho plány k dobrému konci. 
Jak máme vstoupit do této Boží smlouvy? Dnešní evangelium to říká: obraťte se, věřte evangeliu. 
Co to je, obrácení, metanoia, slovo, které od Ježíše tak často slyšíme? 
Neznamená to změnu člověka v nadčlověka, nečlověka: I sám Bůh, jakmile se stal člověkem, měl
pokušení ke zlému. To se nám dnes znovu připomínalo. Být člověkem znamená stát po celý lidský
život na bojišti úskoků zlého pokušení. Neznepokojuj se tedy když máš zlé pokušení - i Ježíš je měl.
Usiluj však o své obrácení a věř evangeliu, tj. žij s Kristem, ve víře v něho. Nech se vést duchem
Božím, prolom svou izolaci od Boha. Máš podíl na pokušení Ježíšově, máš s ním podíl na trápení. Nes



svůj kříž s ním - a budeš mít podíl na jeho Zmrtvýchvstání. 
Kde se nebuduje nebe, tam se uhnízdí samo peklo. 
Dnešním vyznáním víry vstupme slavnostně do smlouvy s Bohem: Pane, já chci žít jako člověk
pokoje; ty mi dej svou ochranu.

Přímluvy 
Všemohoucího Boha, Stvořitele všech živých, na počátku doby svatopostní společně prosme:

Ať se duha míru klene nad všemi národy světa.
Ať vlády a diplomaté dávají přednost smírnému řešení sporů a stojí věrně v mírových smlouvách.
Ať my, křesťané, jsme nositeli pokoje - každý ve svém prostředí.
Ať věrně zachováváme svou křestní smlouvu s Ježíšem Kristem.
Pomáhej těm, kdo usilují o zachování zdravého životního prostředí.
Ať prožijeme v postní době obnovu své osobnosti.
Ať se denně cvičíme v pevné vůli a odporování pokušením ke zlému, hlavně v lenosti, mlsnosti a
pohodlnosti.

Pane Ježíši, tys na poušti lidské pokušení překonal. Pomoz nám, ať se i my pokušením ke zlému
ubráníme a vždy včas jejich špatnost prohlédneme. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

 
  
NEDĚLE  2. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. 
Dnešní, druhá postní neděle, nás vede na Horu proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. 
Prosme nejprve, aby Bůh projasnil náš zrak, zaprášený všedností.

Uvedení do čtení 
1. Gn 22,1-2a.10-13.15-18 
První čtení nás vede na horu, na které má Abrahám obětovat svého syna. V tom dávném
předkřesťanském světě, kde bylo zvykem dokládat svou zbožnost a věrnost bohům lidskými obětmi,
tento text připomínal Izraeli, že Bůh nechce smrt jejich dětí, ale naopak, chce, aby žily. A to je
poselství i nám: Náš Bůh je Bohem života, ne smrti. 
2. Řím 8,31b-34 
Druhé čtení je hymnus na Boží lásku. Svatý Pavel nám v něm říká, proč máme právo Bohu cele
důvěřovat. 
3. Mk 9,2-10 
Z dnešního evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že
znamenají proměnu už tohoto našeho života. 
 

ZNÁME HO !

Slyšels právě evangelium o prorměnění Páně. Na co sis pomyslel, když jsi to poslouchal? Asi: „Vždyť
už to znám - tolikrát jsem to už slyšel!“ 



Jenže křesťanství se neměří podle toho, co z něj známe, ale co děláme, zda podle toho jednáme. 
O čem si myslíme, že známe dokonale, to pak zpravidla známe nejmíň. Když rodiče si myslí, že znají
své děti, pak přestanou poslouchat, co mluví, pozorovat je, usilovat o důvěru. Pak si mohou být jisti,
že se jednoho dne dovědí věci, nad kterými budou žasnout, poznají, že své děti neznali. 
Když si děti myslí, že znají své rodiče, že je mají prokouknuté, pak začnou kolem nich chodit jako
kolem kusu starého nábytku, kterého užívají. Ale nikdy je nenapadne, blíž si ho všimnout, dokud
někdo cizí jej nezačne obdivovat. 
Když si myslí žena, že zná svého muže - když už nic nového od něj nečeká, - když už pořádně ani
neposlouchá, co říká - pak ho přestává znát. A to pak bývá okamažik, ve kterém jej začne poznávat a
obdivovat někdo druhý. 
S naším křesťantstvím to bývá tak, jak v tom zevšednělém manželství: Myslíme si, že vše už známe,
protože se už o nic nezajímáme, dál si nelámeme hlavu. Není problémů ani otazníků. 
Kolikpak procent křesťanů si přečte za celý život aspoň jedenkrát celé evangelium! Obávám se, že
sotva víc, jak 10%! 
A přece víme, že evangelium není jen  vyprávění o dávných událostech, ale o tobě. Musím si stále
znovu připominat: je to proroctví o tvém jednání. Je to zrcadlo, jaký jsi a co děláš! 
Dnešní evangelium chce otřást naším navyklým křesťanstvím: I ty jsi jako apoštolové. 
Už tolikrát jsi slyšel Krista v jeho evangeliu. 
Moc kázání jsi už slyšel, a čím víc jich slyšíš, tím míň s tebou hnou. Už tolikrát jsi říkal, že jsi katolík
a že věříš v Krista, že tu svou víru ani nepraktikuješ: Uvěřil jsi v něj dřív, než jsi jej doopravdy
poznal. 
Pravda, zažil jsi už také někdy okamžik „proměnění“: snad ve chvíli modlitby, snad při svatém
přijímání,  zahlédls jeho velikost a skvělost jeho láskyplné tváře. Ale také jako Petr jsi hned začal
stavět chatku ze svých představ o něm, do které sis jej uzavřel, představy o něm stabilizoval. Už jej
znáš. 
Ale Kristus je jinačí, než si představujeme, je větší, než si myslíme. 
Dnes se v nás má znovu probudit zvědavost: Kdo vlastně je Ježíš z Nazareta? 
Řekneš: „Přece to víme z katechismu: Je pravý Bůh a pravý člověk.“ Správně. Ale to je jen jeho
„charateristika“, věroučné vyjádření. To ještě není osobní setkání. 
Stane se ti u lidí: setkáš se poprvé se známou osobností. Dosud jsi ji znal jen z vyprávění. Máš radost
a říkáš si: Vypadá jinak, než jsem si představoval. 
U takové osobnosti jako Ježíš Kristus musíš též počítat s překvapením. Kdykoli se nám podaří poznat
jej o trochu blíž, vždy zjistíme, že je jinačí, než naše dosavadní představa. 
Naší Horou proměnění - místem setkání s Ním - je nám dnes tento oltář. Vyhlížejme je dnes s novou
dychtivostí. Snad i nám bude dáno, že zahlédneme blíže, lépe, jeho oslavenou tvář. 
 

BŮH JE S NÁMI  !

Nic se nedivím tomu Petrovi, že se na Hoře proměnění chtěl hned zabydlit a zůstat tam. Kde jsou na
nás hodní, kde  je nám hezky, odtud se nám ani nechce odejít. 
Ale zato nám není dobře tam, kde o nás nestojí. To jistě znáte dobře vy, děti. Třebas, když jste začali
chodit do školy. Připadali jste si tam cizí. Některé děti se tam už mezi sebou bavily a vás si nikdo
nevšímal. Nebo se vám dokonce posmíval. To má pak člověk ošklivý pocit: tady nikdo není se mnou -
všichni jsou proti mně. Nejraději bych utekl domů - tam jsou všichni při mně, tam mě mají rádi. 
Taková věc se může stát i nám, dospělým. Máme pocit: Nikdo mě nemá rád, všichni jsou proti mně. A
to je tak hrozný pocit, že jde o život. 



Možná někdo vzpomínáte, jak před několika lety vzbudila po celém světě rozruch sebevražda slavné
americké hollywoodské herečky Marilyn Monroe. Byla krásná, byla bohatá, byla slavná. Všichni si
mysleli, že je i šťastná. A ona byla zatím zoufalá, protože osamělá: všichni chtěli její peníze, její
slávu, její tělo... Našli ji na posteli mrtvou s telefonem v ruce. Koho se to pokoušela dovolat, ke komu
chtěla volat o pomoc? Jihoamerický kněz Ernesto Cardenal o tom napsal báseň, která končí výzvou:
odpověz ty na její volání o pomoc! Ukazuj všem kolem sebe, kdo je při nich věrně a vytrvale, kdo je
při nich vždycky! 
Kdo je vždycky při nás, o tom mluví dnes svatý Pavel v epištole: Bůh je s námi! Bůh je při nás! 
Kdo se Boha bojí, ten je nevěřící pohan. Teprve poznání, že Bůh není nikdy proti nám, že je vždycky
při nás - teprv to z nás činí věřící křetany. 
Pavlovo: „Bůh je při nás“ z dnešní epištoly - to je vlastně nejkratší vyznání víry, nejkratší kredo. Co
všechno tohle kredo pro nás znamená? 
- Znamená to zaprvé, že Bůh mne přijímá takového, jaký jsem. Že Bůh chce, abych žil. I když já sám
si připadám často nepatrný a bezvýznamný, - Bůh mne bere vážně, přijal mne za svého. Když tohle
domyslela svatá Terezie, napsala s radostí: „Chválím tě, Bože, s takovou tváří, jakou  jsi mi dal.“ 
- Bůh je při nás, znamená za druhé, že Bůh je při mně i tenkrát, když si to nejméně zasloužím. 
Je to k nevíře, ale je to samo jádro radostné zvěsti evangelia: I tenkrát, když já mařím Boží plány, i
tenkrát, když já se od Boha odvrátím - Bůh se ode mne neodvrátí. U proroka Oseáše (11,9) čteme:
„Jsem Bůh a ne člověk, nechci tě zahubit!“ A svatý Pavel říká: „Bůh přece ospravedlňuje!“ 
Kdo v sobě přemůže nedůvěru a malověrnost, ten dokáže přijmout i třetí důsledek, který zní: 
Bůh je při mně, i když jedná zdánlivě proti mně. Když se mi nevede, když se mé plány a má přání hatí.
Když uvěřím, že Bůh je Otec,  pak už to vím provždycky,  jako žalmista: „I kdybych měl jít údolím
stínů smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty, Bože, se mnou jsi!“ 
To pak už žijeme - se svatým Pavlem - v radostné křesťanské jistotě, že ani výšky ani hloubky, ani nic
v životě, ani nic ve smrti nás neodloučí od Boží lásky k nám. 
Jsou v životě člověka chvíle, kdy potřebuje, aby mu někdo kázal pokání: jsi hříšník, ubožák a
ztroskotanec. - Ale daleko častěji potřebujeme toho, kdo nás ujistí: tvému nebeskému Otci nevadí, žes
nepředstihl ostatní. Tvému Otci nevadí, žes neudělal kariéru, žes nezvládl, co po tobě chtěli jiní a cos
po sobě chtěl ty sám. Ani tvé hříchy a trapná selhání mu nezabránily, aby tě měl stále rád, aby nebyl
při tobě. Bůh je při tobě, člověče, nejsi sám! 
Proto pravé kající obrácení srdce nespočívá jen v uznání a doznání, že jsme hříšníci: Že jsme zavinili
věci, které už nelze napravit, že jsme promarnili čas, který už nedoženeme, že jsme nevyužili
příležitosti, která se už nevrátí. 
Je dobré si to vše pokorně doznat, ale o obrácení srdce lze mluvit už tenkrát, když si uvědomíme: I
když jsem se toho všeho dopustil, vím, že Bůh mě přesto stále má rád. Bůh je se mnou, chce, aby se
mi podařilo z toho všeho vybřednout, vyjít, zachránit se. S pomocí Božího odpuštění se mohu zbavit
břemen vlastních neúspěchů v minulosti a cele se obrátit k nádherné a radostné přítomnosti Božích
dětí. 
Je-li Bůh s námi - kdo proti nám? 
Pojďte se teď radostně přihlásit k Bohu, který je nám věrným Otcem, který je vždy při nás. 
 

ZPYTOVÁNí SVĚDOMÍ - SEBEPOZNÁNÍ

Celá postní doba patří do svátosti smíření, - řekli jsme si minule. Ale copak je to k vydržení,
připravovat se pět neděl na velikonoční zpověď? 
Třeba hned první část svátosti - zpytování svědomí. Není to žádný požitek, hrabat se ve zmatcích



svého života půl hodiny - natož celý měsíc. Ja, kdybychom tak měli kádrovat druhé lidi - to by nám
šlo líp. Šťavnatá slova odsouzení druhých nám jdou na jazyk sama. Ale sahat do svědomí sobě, to
nebaví. 
Zvlášť ale těžko  to jde tam, kde člověk nechá své svědomí zajít špínou, kdo do toho zrcadla celý čas
nenahlédne. To pak není divu, že je tolik nesvědomitosti v mezilidských vztazích. 
Svědomí je kompas v duši, citlivý jak lékarnická váha. Ale když se správně neužívá, může otupět a
zarezavět jako váha kravská, kde na nějakém půlcentu nesejde. 
Říká se, že svědomí je Boží hlas v duši. Ale Boží hlas, to jsou vlastně Boží přikázání. Člověk má své
svědomí podle Božích přikázání udržovat citlivé a naladěné. 
Každé úmyslné jednání proti Božímu řádu, proti lásce, je rána, která svědomí otupuje. A když těch ran
je moc, člověk si klidně omluví - aspoň na čas - kdejakou špatnost, kdejaký zločin: „Za téhle situace
jsem nemohl jednat jinak.“ - „Já se necítím ničím vinen“ - slyšíme prohlašovat zločince, kteří mají na
svědomí i lidský život. 
Tak jako hodinky musí být občas nařízeny podle správného času, i svědomí musí být korigováno podle
Božího zákona. Není to hlas vůle člověka, ale hlas vůle Boží. 
Co pomáhá, aby naše svědomí bylo správně zaměřené, aby bylo citlivé? 
- Je třeba jít každou neděli do kostela - slyšet slovo Boží, kázání. 
- Je třeba vzít doma do ruky Písmo svaté. Také by měl být v každé rodině nový katechismus pro
dospělé. 
- Denně se máme při ranní modlitbě směrovat, jak správně a pěkně chceme den prožít. A večer
kontrolovat, jak se nám to dařilo. 
- Proto Pán ustanovil svátostnou slavnost smíření, aby se zatoulané ovečky a marnotratní synové
mohli bezpečně vrátit do Boží náruče. 
- Proto musí kněz tolik let studovat, aby byl při těchto návratech domů spolehlivým průvodcem. 
- Proto by si měl každý dát práci s hledáním dobrého  zpovědníka, a když ho najde, držet se ho, i když
to stojí delší cestu či jinou námahu. Když jsi nemocen, to hledáš dobrého lékaře. Uzdravení svědomí
by ti nemělo stát za stejnou námahu? 
Zpytovat své svědomí, to není jenom snášet na hromadu, sepisovat na papír pokud možno všechny
chybné kroky, hříchy uplynulých dní. Je třeba nahlédnout do hloubky, kde jsou kořeny mého špatného
jednání. Byl jsem zlostný - zjišťuji. Tu se musím ptát: Čím to je, že jsem tak podrážděný, nervózní,
mrzutý? 
Jsem pracovně přetažený? Pak musím uvážit lepší uspořádání své pracovní zátěže. 
Jsem alergický na někoho v rodině, v práci - jde mi na nervy? Pak je zase nutná úvaha, proč to tak je a
co s tím udělat. 
Zkrátka, při zpytování svědomí je třeba hledat, kde jsou otrávené kořeny, jaké jsou chorobné zárodky
tvých špatných myšlenek, řečí, jednání. 
Dobře zpytovat svědomí je možno jen ve vztahu důvěry k Bohu Otci, v důvěře, že Bůh mi naslouchá -
a s milosrdnou láskou naslouchá. Proto každý pohled na sebe nejen začíná modlitbou, ale celé to
zpytování svědomí je modlitební rozhovor s Bohem. 
Každý diecézní kancionál má zpovědní zrcadlo pro děti, pro mládež, pro dospělé. Je pro všechny,
proto nemůže být jinačí, než všeobecné. Je dobré si je při kající přípravě projít, ale celý svůj osobní
život tam nenajdeš. 
Sám si časem vytvoříš pořádek zkoumání svého svědomí. Jedni se zpytují podle desatera, podle
Otčenáše, podle Zlatého pravidla. Jiní zpytují své svědomí podle tří základních otázek: 
1. Jak jsem zacházel se sebou samým? S čím jsem spokojen, s čím nespokojen? 
2. Jak jsem zacházel s bližním? Pomáhá tu Zlaté pravidlo: Co nechcete, aby jiní činili vám, to nečiňte
jim. 



3. Jak jsem zacházel se svým vztahem k Bohu? Modlitba denní, střelná, zájem o duchovní četbu,
nedělní bohoslužba. 
Myslím přitom nejen na přestoupení Božích přikázání, ale i na zanedbání dobra, vzdělávání v
náboženských vědomostech, dávání dobrého nebo špatného příkladu, spoluúčast na veřejném životě a
spolupráci ve farním společenství. 
Nesmíme hned považovat za hřích všechno, co jsou jen hnutí mysli a přirozenosti, co se ozývá běžně
ve všech lidech, i ve světcích. To by vedlo k úzkostlivosti. A taková přecitlivělost svědomí, ta umí
člověka potrápit. 
Někdo považuje za hřích samovolně se ozývající trpkost, vzpomínku na křivdu, kterou jsme utrpěli.
To není hřích, to je jen pobolívání starých jizev. 
Jindy člověka zaplaví vlna netrpělivosti, rozmrzení, zlosti, závisti. Zase by to bylo přecitlivělé
svědomí, kdybychom to hned považovali za hřích. Takové věci přicházejí z hloubi podvědomí bez naší
vůle, dokonce i proti naší vůli. Svatý Tomáš Kempenský to nazývá impetiae - malichernosti,
hlouposti. Všelijaké takové nápady, pokušení, nás někdy pronásledují jako hejno komárů. Sotva se
oženeš, už jsou tu zase. Není třeba se nad tím nějak trápit. Stačí, když si pomyslíš: to jsou ale hloupé
nápady! Dobré zpytování svědomí není sebemučení. 
Ovocem zpytování je lepší poznání, odkud a z čeho přichází do našeho života zlo. Je to lepší poznání,
že Bůh nás má rád. 
Někdo je přecitlivělý, jiný má hroší kůži. To je výhoda nás, katolických křesťanů, že je tu ve
zpovědnici kněz, duchovní vůdce, který citlivého člověka uchrání od zmatků a přehánění - a toho
povrchnějšího vede, aby zajel víc na hlubinu. 
Výsledkem dobrého přijetí této svátosti je radost. Návrat marnotratného syna končí vždy slavnostní
hostinou. Kdo své svědomí zkoumá pečlivě a častěji, ten s tím nemívá potíže. 
 

ABRAHÁM - OTEC VÍRY

Svědci dávné víry, Abrahám, Mojžíš a Eliáš, svědci nové víry, Petr a apoštolové, jsou dnes kolem
Ježíše a svědčí nám o něm. I naše víra, - naše víra na život a na smrt, - může vyrůst jen z takových
setkání. 
Myslím na mladého muže, který se chtěl stát knězem. Měl však spoustu pochybností a nejistot.
Skončil vždy u vedoucího semináře: „Myslím, že bych měl ze semináře odejít...“ A představený
semináře musel pomáhat: vyjasnit krize, uklidnit. Bohoslovec se vrátil do své světničky. Tam začaly
obavy znovu narůstat. Znovu šel za představeným. Pak už toho měl ten student sám jednou dost: „Už o
tom nebudu mluvit. Jdu bez řečí. Bez rozloučení odejdu ze semináře.“ - Sundal kufry, naházel do nich
své věci. Jdu. V tom se ozvala otázka: Kam? A v mysli zněla Petrova odpověď: Pane, ke komu
bychom měli jít, vždyť ty máš slova života věčného.“ 
Ten student si ta Petrova slova napsal křídou na kufry, a pak je zas dal zpět na skříň. Setkání se
svědkem víry Petrem jej zachránilo pro kněství. 
V naší době, kdy se lidé dívají na zemi z vesmíru, z kosmické vzdálenosti, je nutno vidět i Ježíše
Krista z dějinné perspektivy, přes celou starozákonní dobu. 
První podoba,  první rozměr Ježíšovy existence, je jeho příchod dějinami skrze proroky a předobrazy
Starého zákona. Druhá etapa jeho existence je krátká: 33 let lidského života. 
Potom následuje třetí rozměr: expanze jeho Mystického těla od okamžiku zmrtvýchvstání až do konce
lidských dějin. 
Vraťme se tedy zpět do prvního rozměru k Ježíši, synu Davidovu, synu Abráhamovu, jak to píše
evangelista Matouš. 



Po Abrahámovi žádal Bůh: „Vyjdi ze své otčiny, uzavřu s tebou smlouvu. Obětuj mi, co je ti
nejmilejší, důvěřuj mi zcela a bez výhrad, a já budu tvým Bohem navěky. 
Tyto nepochopitelné zkoušky Abrahámovy víry mají pomoci nám, mají vnést světlo do
nepochopitelných zkoušek života našeho. Umístění Izáka na horu Moria, tedy v dnešním Jeruzalémě,
dvě stě metrů od Getseman, pět set metrů od Golgoty, to už samo mluví, jaké události v životě
Ježíšově i našem má toto vyprávění osvětlit. 
Abrahámova zkouška byla větší než ohrožení toho, co bylo Abrahámovi nejmilejší. Vždyť
požadavkem po zabití Izáka otřásl Bůh svým daným slovem: Přece slavnostně slíbil, že potomstvo
Izákovo bude četné jak hvězdy na nebi, že s ním uzavře smlouvu na věky, a teď káže Izáka zabít. 
Kdyby se byl Abrahám zapletl do uvažování, má-li zůstat věrný otcovské povinnosti k synu, nebo má-
li zůstat věrný Bohu, byl by se ocitl v neřešitelné situaci. 
On to udělal lépe: Ponechal řešení na Bohu samém. Ať si to Bůh vyřeší sám, třeba za cenu zázraku:
Bůh se postará, můj synu, říká důvěřivě Izákovi cestou přes Getsemany. 
A Bůh to vyřešil s Izákem, synem Abrahámovým, obdobně jako potom s Ježíšem, Synem vlastním:
Přes utrpení, nejistotu, ke Zmrtvýchvstání, k radosti. „Abrahám se radoval, když uviděl můj den“ - tak
nám to řekl sám Pán Ježíš. 
Proto je Abrahám pro nás vzorem víry. Vzpomeňme si na to v životních situacích, kdy nevidíme dál,
kdy nevidíme východisko, a jednejme také tak: ponechme rozhodnutí Bohu. A Bůh se postará a i my
uvidíme svůj  den, spatříme Krista v jeho slávě a zaradujeme se jako Abraham, jak Petr na hoře
Proměnění. 
Dokážeme mít Abrahámovu víru? Dokážeme mít ochotu obětovat Bohu i to, co je nám nejmilejší v
důvěře, že Bůh má pro nás připraveno něco ještě cennějšího (Hebr 11,40)? Pak budeme žít životem
lidí věřících, že těm, kteří milují Boha, nakonec se všecko obrátí k dobrému (Řím 8,28). 
Vyznejme tedy svou víru v Boha Otce, který je věrný ve svých zaslíbeních, vyznejme víru ve
zmrtvýchvstalého Ježíše, pokrm života věčného v této svátostné hostině.

Přímluvy

O Pánu Ježíši jsme tolikrát slyšeli, tolikrát jsme jeho jméno vyslovili, že už jsme jako apoštolové,
kteří s ním byli stále, každodenně, a proto už na něj pořádně nehleděli, už ho poslouchali jen jedním
uchem. Proto jej prosme:

Dej nám všem, ať tě nově uvidíme, jako apoštolové na hoře Proměnění.
Ať neztratíme důvěru v tebe ani v nejasných situacích života.
Pomoz lidem, kteří propadli malověrnosti nebo jsou zoufalí.
Ať se v tomto týdnu postíme účelně a cílevědomě, cvičením v tělesné a duševní sebevládě.
Ať nepříjemné a bolestné zážitky neseme jako podíl na výkupném utrpení Kristově.

Pane, uč nás žít ve vědomí tvé láskyplné přítomnosti, pak nám vše dobré půjde snadno. Jenž žiješ a
kraluješ na věky věků.

 
  
NEDĚLE  3. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Neděli co neděli se zde scházíme. Proč? Protože musíme svůj vztah k Bohu,  k náboženství, vždy



znovu usměrňovat podle Písma, abychom se nedostali do pověrčivých nebo sektářských pozic. Máme
se tu stále čemu učit, stále máme své náboženské představy prohlubovat podle myšlení a jednání Pána
Ježíše. 
Připomeňme si, kolik nám toho ještě chybí ve vědění i jednání  - a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Ex 20,1-17 
Teď budeme naslouchat, jak Hospodin přijímal Izraele za svůj lid. Dostávají životní pravidla, jak má
žít člověk, obraz Boží. Tato pravidla platí dodnes, i pro nás a pro každého člověka, který chce žít jako
člověk. 
2. 1 Kor 1,22-25 
Ve druhém čtení vysvětluje svatý Pavel, proč lidé tak těžkopádně chápali Kristovo učení: bránily jim
předsudky, kterých se nedovedli zbavit. Co brání nám? 
3. Jan 2,13-25 
Evangelium nám připomíná, že velikonoce se už blíží. Pán Ježíš se pustil do čištění chrámu: vyhání z
něho, co tam nepatří. I my musíme provést očistu, na sobě, abychom byli Božím chráme. 
 

MOJŽÍŠ - VYCHOVATEL K SVOBODĚ

Vyčistění starozákonního chrámu není gestem odmítnutí Starého zákona; očista nevede k zničení, ale
k zdokonalení. „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepříšel jsem je zrušit, ale
naplnit“ (Mt 5,17). To tedy znamená, že Mojžíšovo Desatero se ukládá v plné závaznosti i nám. 
Podívejme se proto nejprve na Mojžíše, a pak na jeho Desatero. 
Ptal se mně kdosi po kázání: „Jak tomu  máme vlastně rozumět, co se v bibli o Abrahámovi píše?
Vždyť jsou tam popisy konkrétních událostí, jsou tam rozhovory v přímé řeči, co Abrahám mluví  s
lidmi, s Bohem. To ten svatopisec byl při tom a zapisoval si to jako reportér, že to tak může doslovně
citotovat?“ 
Odpověď jistě víte: Pisatel nebyl současníkem Abraháma, ba ani ne Mojžíše. Psal až za dlouhá staletí
po nich. 
Když chtěl představit velkého patriarchu a ukázat, jak byl otcem víry, používal prostředků u všech
spisovatelů obvyklých: ve formě živého rozhovoru, v líčení různých událostí a situací nám
zpřítomňuje jeho osobnost. 
Stejně tak je tomu i u Mojžíše. Tomu patří v dějinách spásy titul: vychovatel Božího lidu, zachránce z
otroctví. A dech se nám až tají, jak dovedl pradávný autor, vedený Duchem svatým, představit
Mojžíše jako předobraz Vykupitele. Nepřipomíná nám košík s dítětem bloudící po vlnách Nilu,
vyprávění o chatrných jesličkách, kde po hledání místa v hospodě nakonec spočinul Vykupitel? 
Četl jsem v jednom časopise reportáž, která chtěla jako objevnou senzaci předložit čtenářům prý
nejnovější objevy badatelů, že různé prvky biblických starozákonních vyprávění se vyskytují v
různých zemích Orientu dávno před sepsáním bible. Mojžíšovo putování v košíku po vodách Nilu
našli v egyptských papyrech, našli na babylonsksých tabulkách, je to tedy jen pověst, bajka, nikdy se
to nestalo, bible nemá pravdu. 
Jenže toto je objev asi jen pro autora té reportáže. Archeologové biblisté tyto staré prameny dobře
znají. Že se to nestalo? Stalo, mnohokrát, a stále se stává: víme nejen o křehkém košíku se spícím
dítětem; víme o vratkém člunu na bouři zmítaných vlnách jezera, na němž spal ten, v němž dřímala
ještě celá církev. Víme o loďce Petrovy církve, kterou znovu a znovu hrozí potopit bouře časů - i
nápor větrů současných. Tak často zažívá znovu  lid Boží úzkost: „Bože, ty mlčíš, ty spíš, a nám hrozí



záhuba! To je ti jedno, že nám hrozí utonutí?“ A vždy znovu se ozve v pravý čas útěšné slovo: „Proč
se bojíte, proč jste malověrní?“ 
Mojžíš byl po celý život hlasem těšícím úzkostný a malověrný nářek bývalých otroků, kteří byli
teprve na cestě ke svobodě. Co se nareptali na poušti proti Hospodinu, kolikrát je pokoušela představa
šťavnaté egyptské cibule, hrnců masa, zlatého telete. 
A Mojžíš, vychovatel lidu Božího, zvedá desky Desatera, učí věrnosti, smlouvě s Hospodinem. 
Ani nám pokušení proti desateru není cizí. Jaké zástupy utíkají od Hory Boží, od Sinaje do údolí
zlatých telat, vonících plných hrnců! 
K naší svatopostní přípravě má patřit i nové zamyšlení nad desaterem jako příprava na velikonoční
zpověď; na celoroční zúčtování naší osobní cesty do zaslíbené země Kanaán - do nebe. 
Kdo se nad desaterem vždy znovu nezamýšlí v ruce s dobrým, dnešnímu životu odpovídajícím
zpovědním zrcadlem - stručným obsahem správného morálního jednání - , tomu hrozí, že dříve nebo
později skončí jako moderní farizej: nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl; pravda, nějakou
hloupost někdy udělám, ale to přece každý. Já jsem ten spravedlivý, zlí jsou ti kolem mne. 
Kdo neumí své hříchy vidět, kdo je nemá před očima, tomu sedí  v zadu za krkem v podobě
narušených nervů, které vedou do ordinací psychiatrických poraden. Není lepší srovnat si své věci s
pomocí zkušeného zpovědníka, než hledat úlevu srdce u psychiatra nebo při šestém pivu u
pobryndaného hospodského stolu? 
Povzdechl si jeden lékař psychiatr: čím méně je vás kněží, tím více práce máme my, jenže my máme
místo svátostí jen pilulky. 
Jak jsem věrný v zachovávání desatera - smlouvy s Bohem? Jak daleko jsem na cestě s Mojžíšem -
vychovatelem k svobodě dětí Božích - od otroctví svých nálad a choutek a žádostivostí k umění
vládnout si sám podle zákona lásky, který celé desatero zahrnuje? 
Když Izraelští bojovali s pohanskými Amelekity, Mojžíš se modlil za Boží lid. Když mu ruce klesaly,
podpíral ho Árón a Hur. 
Když Ježíš prosil své nejvěrnější učedníky, aby mu byli oporou v agónii Getsemanské zahrady, jeho
učedníci spali. 
V mešní oběti půjdeme teď s Pánem Ježíšem na Golgotu. Vyznejme svou víru v něj a poprosme, aby
byla bdělá a vidoucí. 
 

LÍTOST A PŘEDSEVZETÍ

„Tihle katolici si to dělají lehké. Když něco vyvedou, vhupnou do zpovědnice, pošeptají to tam - a
všechno je zase v pořádku a vše jde dál jako dřív.“ - Tak si to snad může myslet nějaký nekatolík. Ale
my víme, že zpovědnice není automatická pračka a zpověď není automat na rozhřešení. Že to je veliká
věc: osobní setkání s milosrdným Bohem. Že je to léčebný proces usmíření a napravení vin. 
Pocit neusmířené viny může na člověku ležet jako balvan. Někdy i bez osobního zavinění - třeba při
dopravním neštěstí. Ale zpravidla tu zavinění je. Ćlověk ty viny produkuje jako odpadky, smetí - a
také je tu podobný problém jako s odpadky: kam s tím? Divoké skládky otravují půdu a prameny.
Neusmířená, potlačovaná vina otravuje život. Ale řízené skládky odpadu jsou zdrojem surovin. A
usmířená, odpuštěná vina se stává zdrojem pozitivní síly, radostného elánu. 
Když někdo nedokáže svou vinu doznat, litovat, napravit, nezbývá mu, než ji překrucovat a všelijak
omlouvat, jak to kolem sebe denně vidíme. 
-  Někdo je třeba náladový, zaujatý, zlostný. Jak jinak to zní, když prohlásí: já jsem takový citlivý,
mne se vše dotkne! 
-  Někdo je neurvalý v mluvení, bezohledně napadá druhé. Jak ušlechtile to zní, když prohlásí: Já už



jsem takový spravedlivý člověk, já nesnesu žádnou faleš, já říkám všechno na rovinu! 
-  Někdo je lakomec lakomý, ale vyhlašuje se za jediného dobrého hospodáře mezi samými
rozkazovači a lakomci. 
Při některé zpovědi to vypadá, že místo pokání a rozhřešení by měl zpovědník vyskočit a pogratulovat
tomu výlupku svatosti, co ho ráčil obšťastnít svou návštěvou. 
To jsou falešné a nezralé způsoby, jak se zbavit viny. Na chvíli sice svědomí ohluší, ale nakonec
vyrábějí z lidí neurotiky. 
K těm nezralým způsobům patří i ukazování na jiné: „Druzí to tak dělají také, tak co!“ 
Už tohle, co jsme si tu řekli, naznačuje, že pocity viny, špatné svědomí, jsou věci, které se týkají nejen
samého provinilce, ale zatěžují i celé okolí, jako ty divoké skládky odpadu. 
Jak vypadá zralé, správné svědomí, osvobozené od pocitu viny? - Jak vypadá ta řízená skládka našeho
mravního odpadu? 
Nepomůže tu potlačování, omlouvání, zapírání. Naopak je třeba se podívat na hřích zpříma. Poznat
své viny, uznat je, distancovat se od nich a snažit se je napravit. To vše je náplní naší svátostosti
smíření: zkoumání svědomí, lítost, předsevzetí, vyznání a napravení. Proto je tato svátost tak vzácná
věc v životě křesťana. 
Setkáváme se však i s lidmi, kteří mají názor opačný. Říkají: „Je to zbytečné maření času, když někdo
hloubá, co kdy špatného vyvedl. Lépe je hledět dopředu, než se ohlížet zpět.“ 
Co na to říct? Samozřejmě nikdo lítostí neoživí toho, koho zabil. Samozřejmě nikdo lítostí nezpůsobí,
aby se nestalo, co se stalo. Ale lidské činy nejsou jen událostí v minulosti, - ony trvají svými důsledky
i v přítomnosti. Člověk nemůže udělat nějakou špatnost a jít dál, jako by se nic nestalo. Každé zlo
zasáhne nejen oběť, ale i pachatele. Přiotráví jaksi sám kořen jeho života, zabydlí se v jeho svědomí, i
když si to v té chvíli ani neuvědomuje. Je to jako když někde země nasákne naftou, chemikáliemi,
jedy. Aby tam mohl začít znovu normální život, musí se půda napřed uzdravit, zbavit jedů, sanovat. 
Takovým asanačním prostředkem duše je právě lítost a předsevzetí. Max Scheller nazval lítost
nejrevolučnější schopností člověka. Vyléčí otravu samého kořene našeho života, naší duše, postaví náš
život na nový zdravý základ. 
Co to je, ta lítost, - a jak se to dělá? Hned zkraje si povězme, že to ve své podstatě není věc citu, slz,
ale vůle. Člověk nahlédne, že jednal špatně. Mrzí ho to, hanbí se, že to dopustil. Distancuje se, odvrátí
se od té špatné věci a má pevnou vůli dávat si v budoucnu na sebe lépe pozor, polepšit se. V této vůli, -
zanechat hříchu a začít žít lépe, - v tom je jádro lítosti. Řekneš: „Říká se však také, že lítost je bolest
srdce - tedy přece jen cit. Petr plakal, když začal litovat své zrady. Magdaléna svými slzami omývala
Ježíšovi nohy. Ale já, když se připravuji ke zpovědi a sepíši si své hříchy, ani nepláču, ani neslzím. Ať
se snažím, jak chci, nejsem nijak vnitřně otřesen.“ 
Nic si z toho ndělej - city se nedají nakomandovat. A lidé, kteří se umějí na rozkaz rozplakat, jsou spíš
dobří herci, než dobří kajícníci. 
Nečekej od svaté zpovědi citové otřesy a zážitky, usiluj spíš o otřesení svých špatných návyků. Ne, že
by lítostivé city byly zbytečné či špatné. Petrův hořký pláč byl veliký a upřímný projev lítosti. Ale
nebyl by k ničemu, kdyby s ním nebylo spojeno pevné rozhodnutí, že už nikdy Pána Ježíše nezradí, -
rozhodnutí, že už bude Pánu Ježíši věrný. 
Nově začít, znovu se cítit jako opravdový apoštol, to mohl Petr až po Ježíšově odpuštění, rozhřešení:
„Petře,  miluješ mne? Pas mé ovečky!“ 
I náš nový začátek je možný skrze naši lásku k Ježíšovi. Miluješ mne? To je první a rozhodující
otázka Ježíšova i každému z nás. Ne tedy: cos vyvedl, kolikrát... Ale: Vracíš se ke mně s láskou? S
pevnou vůlí, že už nezačneš s novými útěky a zradami? 
Krom téhle pravé lítosti - z lásky - je také lítost ze strachu před trestem. Ta dostačí k odpuštění
lehkých hříchů. Ale lítost z lásky, dokonalá, ta působí odpuštění hříchů všech a hned. 



„Chci se dopravdy polepšit a už nikdy nehřešit.“ Tak to někteří lidé říkávají na závěr zpytování
svědomí nebo ve zpovědnici. A asi se při tom necítí dobře. Vždyť musí vědět, že to není pravda. Příště
na sobě najdou zase celou litanii hříchů, tak jaképak závazky, že už nikdy nezhřeší. 
Ještě že Pán Bůh od nás nežádá žádný takový záruční list, že už nikdy nezhřešíme. 
Náš nebeský Otec to s námi dělá jako dobrý mistr s učedníkem. Učeň se pachtí, ale udělá zmetek.
Mistr mu to vysvětlí, ukáže, opraví a řekne: „Zkus to znovu. Já ti věřím. Ty to dokážeš udělat
správně.“ 
My těch zmetků za život ještě něco naděláme! Ještě, že našemu Mistru nedojde nikdy trpělivost. Ještě
že i my ve zpovědnici pokaždé slyšíme: „Začni znovu, zkus to znovu žít lépe, polepšit se.“ 
Jaké má být to naše dobré předsevzetí, aby se nám je dařilo plnit? 
 1. Především má být zaměřené na jednu věc, ne všeobecné. Nepomůže umiňovat si: Chci se polepšit!
- Musíš si přesně určit v čem a jak. Je to jako když chceš vyplet trávník: Nepomůže říkat - vypleju
plevel, ale musíš začít vytrhávat jednotlivé kopřivy a bodláky. 
 2. Musí být kladné. Ne, co dělat nebudeš,  ale co a jak dělat budeš. Špatné by bylo umiňovat si:
Skoncuji se zaspáváním. Lépe kladně: V tolik hodin půjdu spát, v tolik vstanu. 
 3. Musí být zaměřeno na jednu věc, aby se dalo dobře kontrolovat. 
 4. Musí být proveditelné. Nesmí být nad naše síly. Jeden muž si  umiňoval: „Zahrnu svou ženu
pozornostmi.“ - Z takového předsevzetí jsou leda zlé konce. Raději si umiň, že se třikrát kousneš do
jazyka, než odpovíš, když žena bude šveholit něco, co ti jde na nervy. 
 5. Ať je také rozumné a dobře motivované. Musí ti být zcela jasno, proč právě v tomto se chceš cvičit,
proč ti to stojí za námahu. 
 6. A nakonec, ať je radostné. Aby sis nehrál na mučedníčka, když ti to půjde ztuha. Bez humoru se
nezdokonalíš, leda zmrzoutíš.

 Tomáš Kempenský řekl před půl tisíciletím: 
„Duchovní pokrok člověka se řídí podle předsevzetí.Jestli upadá znovu do chyby i ten, kdo se hodně
snaží, jak bude dopadat ten, kdo se nesnaží o nic? Kdyby ses zbavil jen jediné chyby ročně, byl by z
tebe brzo znamenitý člověk.“ 
 Začněme tedy chutě. 
Přeju vám k tomu se svatým Pavlem: 
 Aby ve vás zesílil duchovní člověk; 
 abyste se zakořenili a upevnili v lásce; 
 abyste se učili stále hlouběji chápat, 
 která je šířka a hloubka Boží lásky; 
 abyste dosáhli nakonec plné míry Božích darů.

Přímluvy

Modleme se k Bohu, který nám svým zákonem otevřel cestu ke svobodě Božích dětí:

Za všechny křesťany, aby ukazovali světu správný život podle Božího zákona.
Za lidi, kteří Boha neznají, aby ho objevili v zákonech přírody a v hlubinách lidského srdce.
Za lékaře a ošetřovatele, kteří pečují o duševně vyšinuté lidi, aby si zachovali trpělivost a
optimismus.
Za naši farní rodinu, abychom k velikonočním svátkům všichni vyčistili chrám své duše.

Prosíme tě, Bože, přijmi naše pokorné prosby a dej, ať dobře rozeznáváme, co je tvá vůle a podle ní se
také řídíme.



NEDĚLE  4. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
„Vesel se, Jeruzaléme! Radujte se, neboť váš zármutek se promění v radost! Budete nasyceni ze zdroje
útěchy.“ Tak začíná bohoslužba dnešní neděle Laetare. 
Jak by to bylo krásné, kdybychom uměli takhle na výzvu, na rozkaz změnit své pocity, svou náladu a
hned se rozveselit, zaradovat. 
Na rozkaz to nejde, ale na dobrý příklad to jde. Když někam přijde někdo mrzutý a nabručený, pokazí
náladu všem. A naopak, když přijde někdo s veselou, s žertem, pomalu roztávají i zachmuřené
obličeje. 
Takhle v nás působí i Duch svatý. Bůh nás potřebuje radostné. Církev nás dnes vyzývá k radosti. 
Vzpomeňme si, jak často býváme mrzutí, a litujme toho.

Uvedení do čtení 
1. 2 Kron 36,14-16.19-23 
Pisatel starozákonní Knihy kronik, z které si dnes budeme číst, byl horlivým stoupencem Davidovy
královské dynastie. A přece musel doznat, že judští králové za mnoho nestáli, že spoluzavinili ztrátu
národní samostatnosti a zajetí pod cizí nadvládou. Ale pisatel věří, že Boží odpovědí na lidskou
pošetilost je milosrdná pomoc a záchrana. 
2. Ef 2,4-10 
Také svatý Pavel ví, že Bůh je milosrdný. Poslyšme, jak krásná slova umí říct o Božím milosrdenství. 
3. Jan 3,14-21 
Radostná zvěst dnešního slova Božího vrcholí v evangeliu: i když náš svět je svět hříšníků, Bůh jej má
přesto rád. 
 

DIVNÁ BOŽÍ LÁSKA

Ježíš Kristus chce dnes nám, Nikodémům, vysvětlit, že je tu Bůh - Otec, který miluje svět. Že svět je
dílo podivuhodné lásky. My známe náš svět prostřednictvím svých smyslů. Vnímáme svět hmotný.
Naše fantazie si umí sice představit i jiný svět, svět nadpřirozena, ale ten se nám zdá být méně reálný,
méně skutečný. Odmítáme jej proto, znovu a znovu propadáme materialismu, živočišnosti. Takový
jednolitý, vrcholně reálný svět mají asi zvířata: svět smyslů a pudů: znají co vidí. To nadpřirozené,
třebaže reálné, musí každý člověk objevovat osobní zkušeností. 
Setkání s nadpřirozenem, zažití Boha, uvěření v něj, to je zážitek otřesný, nezapomenutelný. Je to
nahlédnutí do jiné dimenze jsoucna, ne v které žijeme jako živočichové. 
Pavel oslepl při tomto setkání - a dál už nežil on, ale Kristus v něm. František prohlédl a opustil
domov, Ignácovi se zprotivilo zamilované vojančení. 
Po setkání s Bohem v uvěření každý člověk přestává být starým člověkem. 
Neměli bychom proto být spokojeni se svou vírou, jestliže nás neudělá jiným člověkem, jestli
podivuhodné věci Boží nás neudivují, jestli se nám jeví samozřejmé. 
Bůh miluje svět nelogicky. Miluje svět, který na něj nemyslí, nedbá. Miluje hříšníka, který se od něj
odvrací. Miluje Magdalénu stejně jako spravedlivého Šimona. Cení jako štědrý dar nicotný padesátník
vdovy - stařenky. To nejsou věci logické ani samozřejmé, zdají se být zcela nerozumné. 



Romano Guardini vypravuje v poslední a snad nejkrásnější své knize o Ježíšovi, jak mu jako
mladíkovi všechny tyto paradoxy a nelogičnosti evangelia dělaly těžkou hlavu. Proč je u Boha větší
milosrdenství než spravedlnost? Kde je tu logika? Hovořil o tom se starým knězem a ten mu řekl: 
„Takovéhle věci umí dělat velká láska - neptá se po logice - ta miluje.“ 
Hlavním znakem lásky je, že nemyslí na sebe, ale na druhé. Nehledá spravedlnost pro sebe, nemá čas
starat se o sebe, nepočítá své zásluhy, ale potřeby druhých. 
Obraz zbožnosti počítající podává Jean Anhouil v jednom svém dramatu. 
Chystá se Boží soud. Spravedliví stojí už před branou nebes, zásluhy jsou už spočítané. Výsledek
jasný. Soud, to bude jen vyhlášení vítězů, fanfáry a udělení medailí. Najednou nastává rozruch:
Kristus chce dát zlaté i tamtěm, co pracovali jen poslední hodinu; i těm, co probendili otcovský podíl,
všem, co absolvovali celý běh, třeba nedoběhli první. Mnoho zlatých! 
A v tom nastane mezi těmi prvními vzrušení: „Takový nesmysl! Nač jsme se honili, - kde je
spravedlnost? S těmi špiteráky nechceme být pohromadě! A kdy vlastně soud začne?“ 
Tu zazní hlas: „Soud už skončil. Sami jste se odsoudili: nemáte lásku.“ 
Prosme dnes, abychom uměli myslet víc na jiné, než na sebe, abychom měli lásku, která je mostem od
živočicha k dítěti Božímu, která je průhledem z hmotného světa do světa jiného: do náruče Boží. 
 

PROVĚRKA VÍRY

Právě jsme slyšeli, že Bůh náš svět miluje. Miluje jej tak, že za něj dal svého Syna. Vzali jsme ten
výrok na vědomí, jako něco samozřejmého, vždyť jsme jej už tolikrát slyšeli. Ale toto prohlášení je
všechno jiné, než samozřejmé. Kolik představ o Bohu si lidstvo kdy vytvořilo - a všechny byly jinačí
než tato. Kolik jiných představ o Bohu panuje i dnes, mezi námi, křesťany!

Různé představy o Bohu 
Jsou jedni, kteří považují za nesmyslnou představu, že by Bůh - tvůrčí síla celého vesmíru - se zajímal
o kdejakého človíčka, o jednotlivce. Bůh určuje zákony atomů v plazmě, zákony života v buňce,
zákony kosmických sil ve vesmíru, kdepak by se ten staral o člověka. Člověk tu má přece také své
zákony jako buňka a atom, zákony morální, přírodní, ať se podle nich řídí, nebo na to doplatí, - to je
vše. 
Jiní si představují Boha přesně naopak. Jako neúnavného hlídače, dozorce a mstitele každého křivého
šlápnutí. Jejich Bůh je přísný soudce všech hříšníků, který hříšné trestá a spravedlivé zastrašuje, aby
se báli hřešit. 
Rozšířená bývala i představa Boha - obchodníka, který si o každém vede přesné účty: má dáti - dal. Na
člověku je, aby nezanedbal žádný povinný otčenáš, žádnou pobožnost, aby si pečlivě plnil své
náboženské povinnosti. Neboť to je u ctitelů Boha obchodníka to hlavní: aby sis plnil své náboženské
povinnosti. Pak je Bůh totiž zase povinen plnit své závazky vůči tobě. 
Ale vůbec nejrozšířenější je asi představa „milého dobrého Pána Boha“. Takového toho dobráčka,
který nakonec stejně vždycky přivře oko, který straší, ale jen tak. Starosti si k vůli němu dělat
nemusíš, on nebere nic tak vážně.

Bůh Ježíše Krista 
Zanechme už model, těch je mnoho, a položme si raději otázku nejdůležitější: Jak představoval světu
Boha Pán Ježíš? 
Bůh, kterého hlásal Pán Ježíš, neodpovídá žádné z lidských představ. Není to lhostejná síla přírody,
není to mstitel, není to účtující obchodník, není to dědouškovský dobromyslný dobráček. 



Je to Bůh, který se o člověka osobně zajímá. A víc, je to Bůh, který má člověka rád otcovskou láskou.
A otcovská láska - to je láska starostlivá a pečující.

Co po nás žádá 
Jaké úkony zbožnosti po nás tento Bůh žádá? 
Neklade si jiné podmínky, nemá jiné požadavky, než tento jeden. Abychom přjali s vírou jeho Syna a
jeho poselství. Abychom Pánu Ježíši uvěřili. 
Nám, dětem své doby, která staví vše právě na osobním výkonu, není snadné pochopit, že u Boha
žádné zbožné předhánění neplatí, takové to: já víc, než ty. 
Bůh žádá jen uvěření. Ale takové uvěření, které nese s sebou změnu celého smýšlení, obrácení,
proměnu celého člověka, cosi jako nové zrození. 
Je těžké tuto proměnu člověka skrze uvěření v Ježíše popsat, je těžké si to představit, musí se to
prožít. Jak když květiny po zimě vynesou na sluníčko, - teď teprv ožijí, rozvíjí se, zavoní květem. -
Podobně se děje s člověkem, který uvěří, bytostně uvěří v Ježíše. Starý člověk, sužovaný strachem,
slepým osudem, ten se přerodí v nového a prožívá radost a bezpečí. Kdysi to vyjádřil básník: „V
náručí Božím, kdo by se bál...“ Život věřícího zkrásní, protože má smysl, má cíl, má jistotu a směr.

Soud je v ruce člověka 
Bůh nechce člověka soudit, ale zachránit, - tak to hlásal Pán Ježíš. Není tedy žádný soud? Ale je, jenže
v ruce člověka samého. Kdo Boha s jeho nabídkou lásky odmítne, kdo chce být mermomocí jen sám
svým pánem, ten se odsuzuje, sám se odsuzuje, do temnot egoismu. Ten „nepřijde k světlu“, jak to
vyjádřil v dnešním evangeliu svatý Jan. 
A ještě se ptejme,

jak se ta opravdová víra prověřuje? 
Když někde postaví nový most, nejprve jej podrobí zatěžkávací zkoušce, pak teprve může spolehlivě
sloužit. 
Když se v někom zrodí víra v Boha Otce, musí také projít zatěžkávací zkouškou, je-li to víra
opravdová. Bylo by lehké a laciné, věřit v otcovského Boha, kdyby se člověku vedlo pořád jen dobře. 
Trápení a těžkosti zde plní funkci zatěžkávací zkoušky. Zde ti napadnou otázky malověrných: jak
mohl dobrý Bůh dopustit něco zlého, proč to dopustil zrovna na mne, věřícího, kterého má naopak
chránit? 
Teprv když věřící člověk dokáže ve zlých chvílích místo výčitek Bohu pohlédnout na kříž, postavit se
vedle Ježíše na jeho křížové cestě (vždyť proto máme kříž v příbytku, křížovou cestu v kostele), teprv
ten věřící zažije osvobození, vykoupení: Když Bůh svého Syna nechal podat nejvyšší svědectví o
lásce, já po jeho boku, s ním, také přece něco unesu! 
Zde se už víra stává bezpečným mostem přes propasti života. 
A tato víra pak působí, že věřící dělá dobré skutky, modlí se, koná pobožnosti. Ne už proto, aby si za
ně koupil, zajistil spásu. On ví, že vykoupen už je. 
Dělá dobré, protože tak odpovídá na dobrotu Boží. Tohle asi měl na mysli svatý Jan, když napsal: „My
jsme poznali, jakou lásku má Bůh k nám, a uvěřili jsme v ni.“ (1 Jan 4,16). 
Abychom si dnešní slovo Boží vryli do srdce a mysli, prosme Boha v denních modlitbách i společně
teď, zde: 
- abychom Boží lásku nebrali nikdy jako něco samozřejmého, 
- abychom si uchovali víru v Boží lásku i v těžkých chvílcích života, 
- aby se naše víra stále projevovala v dobrém jednání. 
 Pojďme tuto svou víru vyjádřit společným vyznáním. 



 

JAK SE ZPOVÍDAT

Jak se správně zpovídat? To je téma dnešní úvahy. - „Nejlépe nijak“ - soudí někteří  lidé a mají proti
zpovídání mnoho výhrad a ještě víc nechutí. - „Proč mám ve zpovědnici odříkávat knězi - člověku
jako já - kdejaký hloupý nápad, kdejaké šlápnutí vedle? Já při tom neprožívám žádnou lítost, ale zato
spíš trapnost.“ 
Bída je, když si to tak jen myslíš, a neřekneš to nahlas. Kněz by ti mohl odpovědět, že takovéhle
zpovídání by bylo opravdu trapné. Řekl by ti, že z kdejaké maličkosti se zpovídat nemusíš - vždyť k
odpuštění a smazání lehkých hříchů stačí lítost. 
Řekl by ti, že i mimo svátost pokání můžeme Bohu vyznávat svá provinění (např. při večerním
zpytování svědomí, při kajícím úkonu na začátku mše, při společné kající pobožnosti) - a když jich
litujeme z lásky k Bohu a odvrátíme se od nich, Bůh nám naše viny promíjí. 
Ale řekl by ti také, že tím svátostná zpověď knězi přesto neztrácí smysl. Nejen u těžkých hříchů,  -
tam církev povinnost osobní zpovědi ukládá. Ale osobní zpověď má smysl i tam, kde přímo povinná
není, kde člověk zápolí s obvyklým mračnem špatných myšlenek, sobectví, pýchy a kdejakých
pokušení. 
Rozuměj tedy: vykonat svátostnou zpověď je katolický křesťan povinen jen tehdy, když těžce zhřešil.
To se u normálního člověka tak často nestane, ba myslím, že u většiny křesťanů se to za celý život
nestane. 
Ale i tak je osobní zpověď jasným projevem - viditelným znamením - odvrácení od hříšných návyků,
projevem upřímné vůle k napravení. Kněz tu má příležitost k duchovnímu vedení a formaci
charakteru. 
Jak často chodit k takovéto zpovědi ze zbožnosti? Děti a mládež nejlépe pravidelně měsíčně. Lékaři
znají užitečnost preventivních prohlídek. Církev to zná a dávno už praktikuje ve zpovědi ze zbožnosti. 
Dospělí lidé, kteří zápolí se svými zlozvyky,  kteří mají trampoty a zmatky, ti podle své potřeby
přijdou také častěji ke zpovědi. 
A starší, usedlí lidé, kteří denně začínají ranní modlitbou, tj. naprogramováním se dobrým
předsevzetím, a končí den večerní modlitbou a zpytováním svědomí, u těch potřeba svaté zpovědi tak
častá nebude. 
Pro dobré duchovní vedení ve zpovědi je jeden předpoklad: zvol si  moudrého zpovědníka, který tě
pozná a může tě soustavně vést. Ovšem nazapomeň, že svátostné rozhřešení je stejně platné od
každého kněze, jen když přicházíš s upřímnou lítostí a dobrou vůlí chtít se polepšit. 
Jsou také společné kající pobožnosti, při nichž kněz může za určitých okolností udělit i rozhřešení, ale
sebelepší společné formy kající pobožnosti nemohou nahradit osobní vyznání, osobní rozhovor kněze
s kajícníkem, osobní přijetí rozhřešení. 
Společné kající pobožnosti jsou však výbornou přípravou, dispozicí na osobní svatou zpověď. 
Jak se tedy osobní zpověď koná? 
Doma jsme se snažili zpytovat své svědomí, poznat své hříchy. Litovali jsme jich, rozhodli se
napravit, začít znovu a lépe. 
Teď přistupujeme ke zpovědnici s důvěrou v Boží dobrotu a v Boží odpuštění. Není to tak docela
samozřejmé, odpuštění přijmout a sám si odpustit. Vzpomeň na Jidáše: On svůj hřích doznal - veřejně
se z něj vyznal, litoval ho opravdově. A přesto zůstal zoufalcem. Proč? Neuvěřil, že mu Pán odpustí,
neodpustil si sám. 
Ještě jedno odpuštění je zapotřebí, než vstoupíš do zpovědnice: musíš odpustit druhým, těm, kteří se
provinili na tobě. Musíš, říkám. Tuto podmínku nám připomíná Otčenáš, kdykoliv se jej modlíme.



Musíš překonat pocit, že druhý je tvůj nepřítel. Musíš překonat nenávist a touhu po pomstě, svou
uraženou samolibost. Kdybys neodpustil, postaví se neodpuštěná vina mezi tebe a Otce, uzavře tvé
prosbě o odpuštění přístup k Bohu. 
Ale je v lidských silách odpustit násilníkovi, který ti ublížuje, a ještě se ti posmívá? - Je to možné, ale
jen tenkrát, když si uvědomíš, že je chudák. Že pravý chudák nejsi ty, ale ten, kdo ti ublížil. 
Ve zpovědnici vynech úvodní: „já bídný hříšník...“ - a místo toho se krátce představ, jestli tě kněz
nezná. Ne jménem, ale situací: Je mi 20 let, svobodný, mám známost. Naposledy jsem se zpovídal
tehdy a tehdy, měl jsem toato předsevzetí a takatak se mi v něm dařilo - nedařilo. Nebuď rozvláčný.
Pověz stručně a jasně své povahové chyby, zlozvyky, hříchy, vše, co se ti zdá důležité. Není třeba
úzkostlivě vypočítávat kdejakou chybičku - vždyť Bůh je vševědoucí, zná tě dobře. Neodříkávej slova
zpovědního zrcadla - to je všeobecné - ty mluv o svém životě. Přiznej otevřeně, co ti tvé svědomí
vytýká. 
A nebuď úzkostlivý. To nejdůležitější k odpuštění není, co děláš ty, ale co udělal Pán Ježíš. A nebuď
ustaraný: rozhodující moment ve zpovědnici nejsou slova tvá, ale slova kněžského rozhřešení. Ta ti
dávají vědomí, že vina a hřích jsou zahlazeny. 
Pamatuj si: kdo se dobře vyzpovídat chce, ten se také dobře vyzpovídá. Při obvyklé zpovědi ze
zbožnosti, kde se vyznáváme jen ze zběžných provinění, tam je dobře soustředit se na jednu věc, která
tě nejvíc mrzí, na svou hlavní chybu, a ostatní zahrnout do aktu lítosti. 
A po rozhřešení, při opouštění zpovědnice? Poneseme si radost z velikého zážitku setkání s otcovskou
dobrotou Boží. 
Svátost smíření je dar vzkříšeného Krista. Kdo si toto uvědomí, ten tuto svátost přijímá vděčně a rád. 
 

PROROCI VOLAJÍ K NÁPRAVĚ

Starozákonní čtení nás zavedlo do středu jedné z velkých tragédií vyvoleného národa. Začala - jako
vždy - odpadem od Boha: státníci, kněží, lid, všichni začali jednat bezbožně. 
Izrael měl v té době celou řadu špatných králů a národ od nich kdeco špatného učenlivě odkoukal. 
Až král Joziáš si dává říct od proroka, odvrací se od pohanství, chce napravit i národ. Začátkem 6.
století zahajuje velké celonárodní aggiornamento, nápravu. Kniha Božího zákona je znovu nalezena,
veřejně se v chrámě předčítá. Obnovuje se zachovávání svátečního dne. Lidé musí zanechat
pohanských model, které se jim zdály modernější než prastarý Hospodin. Přichází na pomoc dějinná
Boží prozřetelnost, aby převýchova byla účinná. Celý národ má zblízka a na vlastní kůži poznat, po
čem stále pošilhával. Celý národ je deportován - přesazen - do čistě nevěreckého světa, který zná jen
modly. Ať si to lid Boží zkusí, jak se žije tam, kde místo Bohu se slouží modlám. 
Výsledek tohoto školení je jedinečný a trvalý. Ti, co se vrátí po sedmdesáti letech ze zajetí, jsou zcela
vyléčeni z obdivu k pohanství. 
Zdá se, že dnešní křesťanská Evropa musí prodělat stejnou léčebnou kúru, aby dokázala objevit pravou
velikost svého Boha. 
Teprve když Izraelští sedávali u vod babylónských a plakali steskem po domově, teprve když žili ve
světě nedotčeném milosrdenstvím smířlivostí a odpouštěním, když žili ve světě, který šel bezohledně
za svými cíli a bez milosti drtil a šlapal jednotlivce i národy, co se mu dostali pod nohy; - teprve když
tento národ zajatců zaséval slzy, seménka obrácení a nové věrnosti Bohu - teprve potom znovu objevil
nad sebou Hospodina, který nabízel záchranu tomu,kdo v něj uvěří. 
Je to stejná situace, stejný předobraz jako had na poušti v dnešním evangeliu. Izraelští jsou v kraji
plném jedu, plném zla. Věřit už zapomněli, jen reptat umějí. 
A teprve v této beznadějné situaci uslyší hlas Hospodinův, nabízející záchranu: Pohlédni s důvěrou na



kříž, uvěř. 
Co se tím evangeliem radí nám? Totéž co Izraelitům: Chceš-li se zachránit před smrtelným uštknutím
hada - pokušitele ke zlému, pohlédni na kříž. Teď je Ježíš Kristus tím měděným hadem. 
Všichni jsme vyhnaní synové Evy, všichni občas sedíme při řekách babylónských a pláčeme po světě
spravedlivém, po vlasti našich otců, jíž je nebe. Kéž i nás tento zážitek exilu přivede k nové pevné
víře: k víře, že svět není jen silovým polem náhod a pudů; - k víře, že člověku nestačí ke štěstí modly,
jak je módy v různých dobách vynášejí. - Kéž uvěříme, že Tento na kříži je náš Vykupitel. Kéž
uvěříme, že Bůh tak miloval svět, že poslal k naší záchraně svého Syna. 
Bože, věřím, pomoz mé nedůvěře.

Přímluvy

Pojďme se postavit před Boha jako pokorní prosebníci. Bože, my tě prosíme:

Abychom Boží lásku nebrali jako něco samozřejmého a povinného.
Abychom si uchovali důvěru v Boha v těžkých chvílích života.
Abychom nespoléhali pyšně jen na vlastní síly, ale uměli prosit Boha o pomoc.
Abychom se dobře připravili k slavení velikonočních svátků.
Aby všechny děti naší farnosti poznaly Pána Ježíše jako učitele života.
Aby se naši letošní prvokomunikanti dobře připravili na první svaté přijímání.

Bože věčný, zachraň nás, svůj lid, když tě pokorně prosíme o pomoc ve jménu Ježíše Krista, našeho
Pána.

NEDĚLE  5. POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je naším postním kazatelem, heroldem Krista Vykupitele, prorok Jeremiáš. Nabízí uzavření nové
Boží smlouvy s člověkem: „Budu vaším Bohem; svůj zákon zapíšu do vašich srdcí.“ 
Tato nová smlouva se naplňuje při každé mši, při každém slavení Eucharistie. Ježíš tu na způsob
pšeničného zrna umírá - a plodem jeho smrti je náš život. 
Než začneme slavit tuto oběť Páně, přihlasme se k němu každý osobně: očištěme své srdce pokorným
přiznáním své hříšnosti.

Uvedení do čtení 
1. Jer 31,31-34 
Teď poslouchejme pozorně, co tu prorok jménem Božím nabízí: novou smlouvu člověka s Bohem,
která má být dodržována ne ze strachu před trestem, ale jako srdečný vztah, zachovaný z lásky. Jsme
my už dětmi této nové smlouvy? 
2. Žid 5,7-9 
Nový vztah člověka k Bohu, jak ho vyhlížel už Jeremiáš, ten nemohl vzniknout jen z přičinění
člověka. Teď uslyšíme, kdo se o něj zasadil a zasloužil. 
3. Jan 12,20-33 
Za Ježíšem přicházeli pohané, zatímco vyvolený národ zůstával ve své většině lhostejný. Budeme i my
dnes naslouchat evangeliu lhostejně a bez zájmu? 



 

CESTA K UZDRAVENÍ

Nepřeslechli jste, co to v prvním čtení volal prorok Jeremiáš? Novou smlouvu, nový život nám nabízí
Hospodin! Tobě, mně, každému z nás osobně. Kdo si nechá jeho zákon vložit do svého nitra, tomu
odpustí jeho nepravosti, na jeho hřích už nevzpomene. 
Nový život slibuje Pán Ježíš těm, kdo ho chtějí následovat, kdo půjdou za ním. 
Ti pohané z dnešního evangelia šli za Ježíšem, aby se s ním setkali osobně, aby ho uviděli, uslyšeli. 
Ale co my dnes? Jak my máme jít za Ježíšem, kam  my za ním půjdeme? 
Každou neděli slyšíme pozvání na schůzku s Ježíšem ve svátostném společenství lásky - zde, při
svatém přijímání. 
Dnes, na konci bohoslužby, uslyšíme pozvání na jinou schůzku s Ježíšem. 
Uslyšíme pozvání k setkání s Ježíšem jako léčitelem, uzdravovatelem. Uslyšíme pozvání k
velikonoční svaté zpovědi. 
Kolik má tahle svátost různých jmen - už to samo svědčí o hloubce a bohatství, které se jedním
jménem ani nedá vystihnout: Svátost pokání, svatá zpověď, svátost smíření, svátost uzdravení. 
My jsme zvyklí chápat zpověď spíš jako svátost odpuštění. Proto jdeme ke zpovědi, abychom dosáhli
odpuštění svých hříchů. 
Ale nový obřad této svátosti zdůrazňuje i jiný, a to léčebný účinek. 
Hřích je totiž nejen útokem na Boží lásku, urážkou Boží. Hříchem člověk zraňuje sám sebe, bližního,
celou církev. 
Když rodiče hřeší tím, že zanedbávají děti, zraňují tím nejen sebe, ale i děti. Když děti hřeší tím, že
opouštějí rodiče, zraňují sebe i rodiče. 
Co se lidé naběhají po různých léčitelích, uzdravovatelích, zázračných lékařích! 
Že by tato svátost vedla nejen k odpuštění hříchů, ale i k uzdravení? Ano. Je to mocný prostředek k
uzdravení mysli, lidské psychiky. Je to mocný prostředek k uzdravení mezilidských vztahů. Je to i
mocný prostředek k ozdravení tělesnému. 
Ovšem, aby pomohl lék předepsaný lékařem, musíš ho užívat, tak, jak lékař předepíše. 
Aby se uvolnila léčebná síla Boží, abys došel jak Božího usmíření, tak pokoje a uzdravení, užívej tuto
svátost tak, jak tě k tomu vede církev. 
Abychom se k této svátosti lépe připravili, uděláme si letos před zpovědí společnou kající pobožnost.
Předstoupíme před Boha společně a budeme prosit o uzdravení všeho, co je v nás a kolem nás
nezdravé.

Uzdravení vzpomínek 
Budeme prosit o uzdravení té představy, kterou máme o sobě. Často si připadáme jako ten, který
selhal. Jako slaboši. Jako nešikové. Vede nás to, abychom se před lidmi dělali lepší, stále cosi
předstírali. A to je únavné. Deprimující. Depresivní. 
Svátost smíření nás vede k uzdravení. Uznej své nedostatky. Lituj jich, ale nezůstaň u nich: Děkuj
Bohu, že žiješ, že se můžeš od hříchů odvrátit. Děkuj Bohu a chval ho, že je veliký. To tě uzdraví z
tvého zahledění do sebe. Naučíš se, co znamená výzva: „Vzhůru srdce!“ - 
To je tedy veliká síla svátosti smíření: Bůh uzdraví tvé bolestné vzpomínky. Místo vzdychání se
naučíš radostně děkovat. Místo stále se vracejícího a potlačovaného pocitu viny, žíravé
pomstychtivosti za utrpěné křivdy, se naučíš chválit Boha za všechno, co se v tvém životě stalo. Tvé
vzpomínky se uzdraví. Nevymaže se vše to, cos prožil, zůstane to v paměti. Ale nebudou to už
vzpomínky bolavé. Budou klidné a vděčné: Díky, Pane, že to vše je už odpuštěno, Ježíšovou zásluhou



usmířeno, že už ti za vše můžeme děkovat.

Uzdravení vztahů 
Svátost smíření, svatá zpověď, působí také uzdravení vztahů. Tak, jak to říkáme při každé mši: „Ať
nás všechny sjednotí ve svorné lásce Duch svatý.“ 
Otvíráme se tomuto Duchu, aby uzdravil naši neschopnost milovat a odpustit. Aby nás naučil milovat
tak, jak miluje Ježíš. Odpustit tak, jak odpouští Ježíš. Nejprv našim nejbližším, domácím - od těch
ukřivdění bolí nejvíc. A pak dalším, až po naše mrtvé. Odpouštím, protože i mně se odpouští.

Uzdravení tělesné 
Že tělesné zdraví souvisí se zdravím duševním, to víme předobře. Pokoj v duši dává šanci i na
uzdravení tělesné. 
Ve mši se modlíme za uzdravení často. Modlíme se však opravdu s vírou, která očekává vyslyšení? S
vírou, která očekává uzdravení? Která už předem děkuje, místo aby vyčítala a vynucovala? 
Modleme se třeba takto: 
„Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi za svého pozemského života měl soucit s nemocnými a žes je
uzdravoval. Děkujeme ti, Pane, že jsi pověřil učedníky, aby ve tvém jménu uzdravovali nemocné.
Prosíme tě, pošli na pomoc našemu nemocnému tělu Ducha svatého, aby nás osvobodil od bolestí a
nemocí a daroval nám zdraví těla, duše i ducha, abychom ti mohli radostně sloužit. Neboť ty žiješ a
kraluješ na věky věků. Amen.“ 
Tuhle modlitbu najdete rozmnoženou vzadu na stolku. Vezměte si jich víc a dejte nemocným.
Povzbuďte je, aby se otevřeli síle Ducha svatého. 
Ve svátosti smíření chce Bůh nejen odpustit naše hříchy. Nabízí nám i uzdravení našich vzpomínek.
Uzdravení našich vztahů k lidem, k světu. Uzdravení i našich neduhů tělesných. 
Dobře se tedy na naši letošní velikonoční svátost smíření připravme, aby Hospodin mohl s námi
uzavřít novou smlouvu. Aby byl opravdu naším Bohem a my opravdu Božím lidem. 
 

ZADOSTUČINĚNÍ

Těžkopádné slovo „zadostučinění“, které se v běžné češtině prakticky nevyskytuje, svědčí, že i tato
poslední část svátosti smíření má malé místo v našem životě. 
Vyjdeme ze zpovědnice, pomodlíme se nějakou modlitbičku „za pokání“ - a hotovo, svátost skončila.
Víc na to, co se odehrávalo v této svátosti, ani nevzpomeneme. 
Snad by trochu pomohlo nazvat tuto poslední část srozumitelnějším jménem, třeba „napravení“ nebo
„polepšení“, aby bylo jasné, že je to úkol do dalšího života. Že tu jde o uzdravení vlastní minulosti a o
nápravu bolavých vztahů ke druhým. 
Snad by pomohlo častěji si připomínat, jak jinak to dělaly první generace křesťanů. Ti dostali od
kněze napřed „pokání“ - úkol k napravení, a teprve po jeho splnění, někdy i za rok i déle, jim kněz dal
rozhřešení. 
Proč dnes je tak mírná kající praxe při zpovídání? 
Jednak proto, že jsme si vědomi: to nejdůležitější k nápravě neleží na člověku. To už vykonal Pán za
nás, na kříži. 
Jednak také církev předpokládá, že kajícník si najde sám nejvhodnější úkony k sebeuzdravení a k
nápravě následků. Že začne s chutí a energicky konat opak toho, v čem nejvíce chyboval. To je totiž
nejlepší dobrovolné pokání. 
„Hezky to zní,“ - myslíš si teď možná, - „ale dá se to tak dělat? Mohu změnit svou povahu, jednat



opačně, než jsem zvyklý? Dokáži vyskočit ze své kůže?“ 
Kdyby bylo pravda, že člověk se svou povahou nic nenadělá, byla by všechna dobrá předsevzetí
ubohým sebeklamem. Ještě že to tak není. Každý člověk se může změnit k lepšímu. 
- Ale musí mít jasně před očima cíl a motivaci svého úsilí: Jakou dobrou vlastnost chci získat a proč? 
- Musí tento cíl vnášet do svého dennního života. Do ranní modlitby správné naprogramování: v čem
dobrém se chci dnes zacvičovat a proč to chci dělat. Při večerní modlitbě a v neděli v kostele se
kontrolujeme. 
- Musí se soustředit na jeden cvik  a musí se při tom soustředit na dnešek, na teď.  Žádné kdybychy na
včerejšky, žádné snění nad zítřky. Co dělám teď, to se snažím dělat perfektně. 
- Knězem uložený kající skutek se snažím vykonat co nejlépe. Církev zná tři hlavní kající skutky:
modlitbu, půst a almužnu. 
Když ti kněz uloží modlitbu, ať je to modlitba soustředěná, rozjímavá, opravdová. 
Když se máš postit, ať to neodbýváš vzdáním se kostky cukru do kávy. Nemusíš si vymýšlet žádné
způsoby, jak sám sebe trestat, trápit. O to se ti postarají bližní. Tvé pokání je v tom, že trampoty s
bližními poneseš trpělivě. 
Na tvou almužnu už nenatahují ruce opravdoví chudáci na ulici. Ale když si uvědomíš, že všechny
kostely u nás se udržují jen z almužen, z darů věřících, nebude se ti při nedělní sbírce třást ruka, jestli
dát pětikorunu nebo dvacetikorunu. 
- Kromě  uzdravení vlastní minulosti, započetí nácviku dobrých návyků, máme druhý úkol, usmířit
náš vztah k lidem. 
Nejprve jsou tu moji nejbližší, členové rodiny. Bývalo zvykem, že kdo šel ke zpovědi, napřed všechny
doma poprosil za odpuštění, čím je zarmoutil, čím jim ublížil. 
Ať už před zpovědí nebo aspoň po ní mělo by i u vás zaznít: „Zkus to se mnou ještě jednou! Začněme
znovu! Dívejme se dopředu!“ 
Ale nestačí tu jen slovo. Důležité je i viditelné znamení smíru - podání ruky, objetí, políbení,
rozhovor, společná vycházka, společná modlitba, drobný dárek. 
Po členech rodiny jsou tu i další lidé kolem nás. Možná jsi jim dal pohoršení, zarmoutil, ublížil. Teď
to máš napravit, škodu dle svých sil nahradit. Úvod „Obřadu pokání“ říká: 
„Lidé jsou mezi sebou propojeni, takže hřích jednoho škodí i druhým - právě tak, jako zbožnost
jednoho je dobrodiním pro ostatní. Proto pokání vždy s sebou nese smíření s bratřími.“ 
- Chceme-li v sobě opravdu zvládnout zlo a naučit se žít dobře, pak musíme být ochotni poskytnout
pomoc v nouzi. Kdo není ochoten pomoci druhému, ten nemá žádnou šanci, že pomůže sobě. 
- O další podmínce jsme už mluvili. Je to ochota prominout bezpráví dřív, než jsme o to byli požádáni.
Každé neodpuštění, každá zášť a neláska vylučuje přátelství s Bohem i člověkem. 
Pěkným díkem za dobrou zpověď by bylo, kdybys pomohl někomu, kdo se ostýchá jít ke zpovědi.
Tam, kde jsi ty, kněz přijít nemůže. Ale ty tam jsi. A prožils právě velký zážitek. Pověz to dál. 
Správné „zadostučinění“ po zpovědi, to je tedy odpověď tvé lásky na otcovskou lásku, kterou jsi zažil
ve zpovědnici. Na každém kroku teď chceš odkládat to, co v tobě odporuje kráse a dobrotě Božího
dítěte, Ježíšova bratra. 
Nad dobře prožitou svátostí smíření září světlo velikonočního úsvitu, radost zmrtvýchvstání. I my tu
vstáváme ze smrti svých hříchů. Zatoulaný marnotratný syn se vrátil do náruče Otcovy. Magdaléna
konečně spočinula u nohou Ježíšových. 
Radostnou zvěst o Boží lásce a o Boží dobrotě smíte teď nést s sebou a vypravovat o ní druhým.
Světlo Kristovo smíme předávat dál. Teď už to víš: Svátost smíření, to není povinnost, to je dar. Není
to mechanismus, jak se zajistit před Božím trestem - je to způsob, jak se otevřít a přijmout Boží lásku.
Svátost smíření je chvalozpěv na Boží milosrdenství. 
 



JEREMIÁŠ -  HLASATEL NOVÉ SMLOUVY

V knize proroka Jeremiáše zaujímají zvláštní místo dvě kapitoly: třicátá a jednatřicátá. Je to do
ostatního textu vložený samostatný spis, který má od pradávna jméno „Kniha útěchy“. Jádrem,
nejdůležitější výpovědí této „Knihy“ jsou slova, která jsme dnes četli: „Blíží se doba, kdy s domem
Izraele sjednám novou smlouvu. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jej do jejich srdcí.
Odpustím jejich viny, nebudu vzpomínat na jejich hříchy.“ 
Co je tak zvláštního na tomto textu? Vyjadřuje podstatu Nové smlouvy, v čem se Starý zákon liší od
Nového. Vyjadřuje vlastně totéž, co dnes Pán Ježíš obrazně říkal v evangeliu. 
Podstatou Starého zákona byla dvojstrannná úmluva: lid Boží se zavazuje plnit Boží přikázání, Bůh se
zavazuje, že ho bude chránit a že ho spasí. 
Když Izraelští r. 722 upadli do zajetí, usoudili, že Bůh tuto smlouvu zrušil. Oni už před tím porušili
smlouvu ze své strany: přestali zachovávat Boží zákon. Teď smlouvu ruší i Bůh. 
Jeremiáš však ohlašuje: Bůh uzavře novou, vlastně obnoví starou smlouvu na novém základě. Ze
strany Boží se přislibuje milosrdná láska: odpustím jim viny, nebudu vzpomínat na jejich hříchy. 
Ze strany člověka se vyžaduje pokání. I hříšník se může na této smlouvě podílet, ovšem za zásadního
předpokladu: že se obrátí, že bude dělat pokání. 
Ústředním pojmem novozákonní zvěsti o spáse je proto pojem pokání. Pán Ježíš k němu vyzýval, hned
jak začal  veřejně učit: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15). 
Co je to pokání, co se tím slovem miní? Náš postní řád říká, že pokání je vnitřní obrácení člověka od
hříchu a od sobectví k lásce podle Božího řádu. 
Jak se vyjadřuje navenek, to nám nejlíp ukázal Pán Ježíš: svou veřejnou činnost začal čtyřicetidenním
postem, konal dobro a obětoval vše: svůj čas, schopnosti, nepohodlí, ano i život, aby nás zachránil.
Stal se pšeničným zrnem, které umírá, aby vzešlo mnoho užitku. 
Kdo chce být opravdu křesťanem, musí se tedy také učit nést kříž, nežít jen sám pro sebe. Musí dělat
pokání, jako dělal Pán Ježíš: postit se, konat skutky lásky, modlit se. 
Do našeho postu patří odedávna přísný půst od masa a újma v jídle na začátku a na konci postní doby -
na Popeleční středu a na Velký pátek. 
 Patří sem i páteční půst od masa. Jeho zachovávání v tradiční podobě je nyní ztíženo komplikovaností
dnešního života, - cestováním, stravováním ve školních a závodních jídelnách. Komu páteční půst od
masa dělá potíže, ať si jej nahradí nějakým jiným, dobrovolným pokáním: zdržením se od nějakého
jídla, skutkem lásky - služby bližnímu, modlitbou, úkonem zbožnosti. 
Co postem a sebezáporem ušetříme, máme věnovat na dobročinné účely - např. na opravu kostelů a
pod. 
Od předpisů postu jsou osvobozeny děti, starci a nemocní. Ale od kajícnosti, od pokání, není
osvobozen nikdo z nás, protože všichni jsme hříšní. To je podmínka smlouvy Nového zákona z naší
strany. Kdo nekoná pokání žádné, měl by se obávat vážné výstrahy Ježíše Krista: :Nebudete-li činit
pokání, zahynete.“ (Lk 13,5). 
Zvlášť výrazným projevem kajícnosti je opravdové a upřímné přijetí svátosti smíření, v němž se
kajícník setkává s Ježíšem Kristem a z jeho milosrdenství se smiřuje s Bohem a s církví. 
Bratří, teď vám asi táhne hlavou těžkomyslná otázka: co tedy já musím všechno dělat? Ale ono je to
jinak: To Bůh chce něco udělat s tebou, chce tobě něco darovat, má s tebou své záměry. Chce ti dát
lepší život, chce, abys ožil. Chce, abys povstal z toho skomírání, co teď žiješ, tak jako   Kristus vstal z
mrtvých. 
Nečekej s postem v jídle, až se začneš bát o svou štíhlou linii nebo až onemocníš z tloušťky. Nečekej
se sebezáporem, obětmi, cvičením v sebevládě a v snášení nepohodlí, až ti to vše bude vnuceno. 
Ulož si každý den skutek kajícnosti jako přípravu na velikonoční svatou zpověď, jako plnění smlouvy



s Bohem ze své strany, jako důkaz, že tvá lítost nad hříchy je upřímná, a dobrá vůle ochotná. 
S dnešním vyznáním víry vyznejme i svou ochotu konat pokání.

Přímluvy

Bůh Otec za nás obětoval Syna, abychom nezemřeli v hříchu. Volejme k němu, prosme ho:

Aby trpící, nemocní a umírající lidé pochopili evangelium o zrnu pšeničném.
Aby naše mládež poznala užitečnost sebezáporu.
Abychom se dobře připravili na velikonoční svatou zpověď.
Abychom důkladně zpytovali svědomí a poznali, v čem jsou naše nedostatky.
Abychom vytrvali v dobrém úsilí, i když nemáme viditelné úspěchy.
Abychom podle svých sil pomáhali mírnit trampoty lidí svou ochotnou pomocí.
Aby naši zemřelí došli skrze Ježíšovo utrpení a smrt do radosti zmrtvýchvstání.

Pane, náž Bože, veď nás k sobě skrze učení Ježíše Krista, našeho Pána.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Úvod ke svěcení ratolestí 
Zdravím vás všechny na úsvitu Květné neděle: Pán s vámi. 
Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalemští: abychom připravili Pánu Ježíši slavný
vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále,
chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život,  jako symbol Kristova slavného
vítězství nad smrtí.

Uvedení do mešní bohoslužby 
Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma - prastarou oslavou Krista - Krále. Ale zpěv
Aleluja je dnes spíš zastíněný než radostný. Vždyť víme, že titíž lidé, kteří dnes volají „Hosana - ať
žije!“ - budou v pátek volat „Na kříž s ním - ať zhyne!“

Uvedení do čtení 
1. Iz 5O,4-7 
Izaiášovu píseň o věrném a statečném Božím služebníku právem chápeme jako obraz našeho Pána a
Vykupitele. 
2. Flp 2,6-11 
I druhé čtení opěvuje Pána Ježíše jako věrného a pokorného Božího služebníka. 
3. Mk 14,4-15,47

Uvedení do pašijí 
Nyní se posadíme a budeme naslouchat pašijím, evangeliu o umučení Páně. Není to jen líčení, co
udělali lidé Pánu Ježíši kdysi dávno. Je to i o tom, jak se chováš k Pánu Ježíši ty, já, dnešní lidstvo. 
Kdo se pozná v Petrovi, který se k Pánu Ježíši okázale hlásil, když byl populární, módní, ale dnes se
zapřísahá, že není jeho učedník? 
Kdo se pozná v Pilátovi, který si myje alibisticky ruce, chce zůstat neutrální? 



Kdo patří do komparsu milionových zástupů, kterým je vše jedno a jdou, kam vítr fouká? 
Kdo patří mezi katy, kteří si neopomenou také plivnout a kopnout, když je do koho. 
Kdo z nás se najde v Jidášovi; ve Veronice; kdo v Šimonovi Cyrenském; kdo v Janovi; - kdo má místo
po boku bolestné matky Marie? 
Velké drama světa se hraje, a bude se hrát až do konce věků. Moje úloha v něm může být jen jedna. 
Která to je?

Doslov po pašijích 
Ježíš umřel. Umřel nadarmo? Proč se vlastně umírá? Vojákovi říkají, že umírá za vlast, ale on doufá,
že kulka mine právě jeho. - Nemocný doufá, že lék zabere. Ježíš nedoufal, že přežije. Věděl, že ho
zabijí. Ale vlastně přece doufal, doufal - až za smrt. Doufal, že vstane k jinému životu. Ježíš vsadil
celou svou existenci, celou svou budoucnost do naděje až za tělesnou, lidskou smrtí. 
To je smysl Velkého pátku. Z této velkopáteční naděje roste i naše důvěra. Zde má kořeny naše víra.
Kázat Velký pátek znamená uvěřit ve velikonoční jitro, zatímco náš život se odehrává v pašijovém
týdnu. 
Umřel Ježíš nadarmo? Ne. Ježíš nás zbavil strachu ze všeho na světě. Ze všeho za světem. Zbavil nás
strachu ze smrti. Ježíš neumřel nadarmo. 
Obraťme se proto s důvěrou k tomuto vítězi nad smrtí se svými potřebami a prosbami.

Přímluvy

Prožíváme opuštěnost a osamělost Pána Ježíše, jak jsme jej viděli v Markových pašijích. Ale on už
sedí po pravici Otce. Prosme ho s důvěrou:

Ať se najdou odvážní mladí lidé, kteří tě nenechají osamělého na cestě za záchranou lidstva, a
doplní řady tvých učedníků.
Ať lidstvo pochopí, že ty jsi zachráncem - spasitelem i dnešního světa.
Ti, kteří vládnou národům a státům, ať nehledají jen přízeň voličů, ale jednají podle svědomí.
Ti, kteří řídí a vedou tvou dnešní církev, ať mají před očima pokoru Krále králů na oslátku.
Těžce nemocní, co už jdou na smrt, ať se přidrží Ježíše na jeho křížové cestě.

Bože, ať nikdy nezapomeneme, co pro nás podstoupil tvůj Syn, ten, který s tebou teď kraluje na věky
věků.

ZELENÝ ČTVRTEK

Uvedení do bohoslužby 
Scházíme se tu v kostele s naším Pánem jako obvykle - a přece dnes je vše docela jinak. Je „večer před
jeho utrpením“, je večer na rozloučenou. Pán Ježíš se loučí s učedníky jako jejich poslední služebník -
umývá jim nohy - sebe sama dává jako dar z lásky, dar na památku. 
My se tu smíme tohoto společenství v duchu účastnit - vždyť i na nás Pán myslí ve všem, co tu dělá a
říká. 
Z hloubi naší pokorné a vděčné lásky ho pozdravujeme:

Uvedení do čtení 



1. Ex 12,1-8.11-14 
Židovská velikonoční večeře, o které si teď budeme číst, je předobraz naší večeře novozákonní. Židé
tu vzpomínali, jak   vyšli z otroctví egyptského, - zde se Pán Ježíš připravuje na cestu sám, aby celé
člověčenstvo osvobodil z otroctví hříchů. 
2. 1 Kor 11,23-26 
Teď dobře poslouchejme, abychom postihli tři časové rozměry, které tu vystihuje svatý Pavel:
minulost - jednáme tu na památku Ježíšovu; přítomnost - jednáme tu zde a teď; a budoucnost -
budeme tak jednat, dokud Pán nepřijde znovu. 
3. Jan 13,1-15 
Teď Pán Ježíš jde apoštolům umývat nohy. A my rozumíme - tím jednáním Pán zviditelňuje, co stále
hlásal: chce sloužit Otci, chce sloužit i nám, lidem. 
 

VEČER DĚKOVÁNÍ

„Bůh se stává člověkem“ - nad touto představou jsme žasli o vánocích. Dnes se tato zvěst před našima
očima konkretizuje, zviditelňuje: Boží Syn se stává služebníkem lidí. 
Ježíš Kristus, Emanuel, Bůh s námi, kleká na zem před Jidášem, který ho za chvíli zradí, před Petrem,
který za chvíli zapře, že je jeho učedník. Pokleká a umývá jim nohy. Všem umývá nohy. Vlastně i nám
umývá nohy, i nám chce sloužit. 
Jaký je to pro Ježíše večer, ten dnešní. Tak se na něj Pán Ježíš těšil: „S toužebností jsem si přál jíst s
vámi beránka“  - říká jim. A oni? 
Navečer se hádali o ministerská křesla ve vládě Božího království. Před večeří jde jeden z jeho
apoštolů vyjednávat s židovskou vládou, kolik mu zaplatí, když ho zradí. 
Při samé večeři se Petr rozčileně brání, aby mu Pán prokázal službu, protože tuší, že je to viditelné
znamení toho, co Pán Ježíš bude žádat i po něm, i po všech svých: abychom i my se považovali za
služebníky - ne pány svých bližních. 
A po večeři? Ježíš vychází do tmy, aby se vydal do rukou zlých. Bojí se. Prosí své přátele: „Buďte se
mnou, modlete se se mnou!“ Prosí je úpěnlivě, ale oni si pohodlně lehnou, teple se zabalí do pláště - a
spí. 
Jak ještě jinak, jak ještě víc mohl Bůh ukázat svou věrnost nám, kteří jsme plní ctižádosti a rivality.
Kteří jsme z naší svobody udělali džungli boje o moc, všichni proti všem. Věrnost nám, kteří jej denně
zrazujeme a prodáváme. Prodáváme všude, kde cinkne zlaťáček výhody, požitku. Věrnost nám, kteří
uhýbáme před každým nepohodlím, námahou, kteří raději jdeme spát, než abychom se pomodlili. 
Není většího důkazu lásky, než položit život za své přátele. Ježíš ten důkaz podal. Život obětoval.
Tento chléb je znamení, zpřítomnění jeho oběti za nás. A jak na to odpovím já, ty? To už mu povězme
každý z nás sám, až on bude naším hostem po svatém přijímání. Dnes najdeme jistě i ta pravá slova k
poděkování.

Přímluvy 
Pán Ježíš nás pozval sem, do společenství svého stolu. Prosme ho s důvěrou:

Zachovej tvou církev, tvé mystické tělo, odolné proti všem chorobám sektářství, fanatismu a
pověr.
Jak jsme tu svorně pohromadě, tak ať všichni křesťané vytvoří společenství věřících.
Lidé, kteří řídí národy a státy, ať chtějí po tvém vzoru raději sloužit než panovat.
Jak se tu společně podílíme na chlebu tvého Těla, tak ať i v životě tvoříme bratrské společenství.



Ať jednou dojdeme  společenství s našimi zemřelými v tvém věčném království.

Pane Ježíši, v této svaté Hostině nám dáváš naději v dobrou budoucnost s tebou. Chceme ti za to
děkovat po všechny dny života a po celé věky věků.

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ - VELKÝ PÁTEK

Uvedení do bohoslužby 
Včera jsme byli s Pánem Ježíšem ve večeřadle a v Getsemanech. 
Dnes je náš chrám Golgotou. Před náš duchovní zrak se staví kříž Kristův. Nejen náš chrám, celý
dnešní svět je Golgotou, na níž lidstvo zabíjí a odmítá svého Boha. My jsme malým hloučkem, který
toto hrozné divadlo s ustrnutím sleduje a ptá se: jakou roli tu hraji já - jak se chovám k Pánu Ježíši já? 
Z kříže na nás hledí zrak Kristův: i tvůj hřích tesal tento kříž! - Co jsem ti učinil? 
A právě v našem zahanbení a vděčném pohledu na kříž je jádro dnešního dění. Kříž se nám stává
znamením spásy. Když na něm Pán naklonil hlavu a umřel, změnil se osud světa i osud náš. Kříž,
nástroj smrti, se stává vítězným znamením. To je mystérium kříže. Při pašijích, při odhalování kříže
máme z něj něco pro sebe pochopit. 
Čtením pašijí, zprávy o umučení Ježíšově, dnes bohoslužba začíná: Náš Král jde za nás na smrt.

Doslov po pašijích 
Skončil proces - vzor všech nespravedlivých soudních procesů - justiční vražda, do které jsme
zapleteni i my všichni. 
Soudce byl bezcharakterní zbabělec. Svědkové byli nastrčení lháři. Celé soudní řízení bylo
výsměchem všemu právu. 
Obžalovaný se nesmí hájit. Jak promluví, je fackami umlčen. Policisté si rozebírají jeho osobní
majetek ještě zaživa. Ježíšovi nepřátelé si mnou ruce: konečně jsme ho zničili. 
Ježíšovi přátelé se krčí, schovávají, utíkají a naříkají... „A my jsme doufali, že to je on, kdo zachrání
náš lid.“ 
Nepřátelé nevědí, že nejsou vítězi, ale jen nástroje, že dosáhli opaku toho, co chtěli. 
Přátelé ještě nechápou, že jejich záchrana, vykoupení se právě naplňuje.. 
Ale postupně si začnou uvědomovat smysl Kalváriie miliony lidí. Miliony se zaradují, že Ježíšovy
řeči nebyly jen planá hesla, řečnické fráze, že za své evangelium i život položil. 
Miliony lidí slabých a hřešících se zaradují, že Ježíš je má přesto rád a zve je s Petrem k sobě. 
Od té doby miliony lidí se zastavují v úžasu před Kristovým křížem, rozjímají o něm, mluví o něm,
kážou o něm. Ale mluvení samo nečiní ještě z člověka následovníka Ježíše Ukřižovaného. Pán nám
neřekl: „Mluvte co nejvíce o mém kříži!“ - Pán nám přikázal: „Vezmi svůj kříž každodenní a následuj
mne.“ - Prakticky to znamená nést denní trampoty bez nářku. Postavit se při nich a s nimi pod kříž
Kristův vedle Marie a Jana a Magdalény. 
Začněme s tím už teď, hned, zde. Postavme se v duchu pod kříž a prosme Beránka Božího za náš svět,
za jeho a naši církev, za nás všechny.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a spěšným
pohřbem? 
To by pak nebylo nic z toho, co tvoří dějiny křesťanství za 2000 let. Nebylo by ani církve Kristovy.
Nečetli bychom si v evangeliích. Neslavili bychom Eucharistii. Ježíšův hrob by byl dávno
zapomenutý. Ježíšovo jméno by bylo hvězdičkou dávných věků lidstva, jak jméno Platóna nebo
Ovidia a znal by je jen málokdo. 
Celé křesťanství stojí a padá s touto jedinou větou evangelia: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není zde, byl vzkříšen!“ 
Kdyby tato věta evangelia nebyla pravdivá, byli bychom my křesťané ubožáci, kteří se honí za
nějakým neexistujícím fantómem. Ba celé lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, že moc zla smí mít
konečné slovo nad dobrem. Že pravda nakonec prohrává. Že mocní světa se mohou beztrestně radovat
z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých poddaných. 
Avšak život Kristův nekončí Velkým pátkem. Je tu noc Vzkříšení, je tu záře prázdného hrobu: 
- My si tu světíme oheň, velikonoční svíci, zpíváme chvalozpěv na Světlo - živého Krista. 
- Ovoce vykoupení si připomínáme svěcením křestní vody. 
- Naše omilostnění se naplňuje ve svatém přijímání. 
Pojďme tedy slavit Kristovo Vzkříšení a radostnou víru, že jeho vzkříšení je také naše vzkříšení.

Uvedení do čtení 
Slyšeli jsme chvalozpěv na Světlo - zmrtvýchvstalého Pána. Teď se posaďme a zaposlouchejme, co
vše Bůh od nejstarších dob pro svůj lid vykonal. 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
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Uvedení do bohoslužby 
Vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Co je smyslem této slavnosti? Připomenout si, že Pán
Ježíš před devatenácti stoletími vstal z mrtvých? To by bylo málo. 
Pro apoštoly nastaly opravdové velikonoce, ne když jim to ženy oznámily, ale až sami zažili Krista
zmrtvýchvstalého. Ten zážitek ovlivnil celý jejich další život. 
Také pro nás budou tyto svátky velikou nocí jen tehdy, když i my zažijeme ve svém srdci přítomnost,
blízkost Pána Ježíše. Obraťme se tedy hned na začátku slavení celým srdcem vstříc přicházejícímu
Pánu a volejme k němu: 
- Tys zvítězil nad úklady zlých lidí, Pane. Smiluj se nad námi! 
- Tys vykoupil naše hříchy, Kriste. Smiluj se nad námi! 
- Tys zlomil vládu smrti, Pane. Smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
1. Sk 10,34a.37-43 
Co je v naší víře nejdůležitější? Poví nám to kázání prvního z apoštolů, svatého Petra. 
2. Kol 3,1-4 
Co pro nás znamená, že jsme křtem spojeni s Kristem, vysvětluje nám svatý Pavel. 
3. Jan 20,1-9 
Prázdný hrob sám o sobě nebyl důkazem, že Ježíš vstal z mrtvých. Je však podnětem, který vede k
víře, - jak o tom vypravuje dnešní evangelium. 
 

MÁME PROČ SE RADOVAT

Přeji vám všem radostné svátky. Všichni si dnes podáváme ruce, usmíváme se na sebe, gratulujeme si
navzájem a vzdáleným přátelům posíláme svá velikonoční přání radosti poštou. 
A máme proč se radovat. Vždyť máme mezi sebou Pána Ježíše Zmrtvýchvstalého. Z jeho vítězství se
radujeme. K hostině na oslavu vítězství jsme dnes pozváni. A po svátostné hostině mešní bude
následovat doma slavnostní rodinný oběd. Sváteční den je dnes, vpravdě Hod Boží. 
Ale zcela jinak začala tato neděle apoštolům a přátelům Pána Ježíše tenkrát po jeho smrti. 
Uzavřeli se v domě, kde s Ježíšem naposled večeřeli, kde byl s nimi ještě živý. Toho místa se drželi.
Ven nevyšli, ani se jim ven nechtělo, tam zabili Pána, jejich Přítele, Učitele, Naději: ani žít se jim
nechtělo. Mysleli si, že je po všem. 
A tu to přišlo - právě dnešního nedělního rána. Bušení na dveře: „Otevřete, to jsem já, Marie z
Magdaly!“ A bez dechu, vyděšená, jim vypráví: „Představte si - byla jsem tam, u hrobu. Kámen
odvalený, hrob prázdný! Myslela jsem, že ukradli jeho tělo, ale poslouchejte, člověk stál vedle mě na
cestě, zdálo se mi, že zahradník, dokud na mne nepromluvil. Ale pak řekl: „Maria“ - víte, tak to řekl,
jak mi to říkával jen on, Pán, Mistr! Byl to on - a živý! Slyšíte, náš ukřižovaný Pán žije!“ 
Apoštoly to vyděsilo. Běželi ke hrobu, ale co jim mohl říci prázdný hrob - vraceli se domů zmatení,
někteří se dali na útěk z Jeruzaléma: Mysleli, že je to nové spiknutí velerady proti nim. 
Ale jeden uvěřil: Jan. Sám to o sobě říká v dnešním evangeliu. Neměl důkazy, neviděl ho, ale uvěřil,
že žije. Srdcem uvěřil. Prázdný hrob vlastně důkazem není. Srdcem pochopil velikou pravdu, že kdo
věří v Boha, tomu vše nakonec dobře dopadne. Kdo věří v Boha, ani smrti se bát nemusí: bude žít i za
ní. Apoštolové nakonec uvěřili všichni, i Tomáš. A říkali to dál ostatním lidem, a ti to říkali dalším - a
tak se dostalo až k nám: Pán Ježíš žije! 
Kdyby někdo chtěl důkaz, ten nemám. Ani apoštolové ho neměli. Ale hlásali dál a dál lidem to, co Pán
Ježíš učil a dělal, že přemohl lidskou zlobu a krutost. Hlásali dál, že kdo v něj uvěří, nemusí už být



smutný a bezradný. 
Přátelé, to je velikonoční zvěst, důvod křesťanské radosti. 
Vidíte před sebou tuto velikou hořící velikonoční svíci. Ta značí: S Ježíšem přišlo na svět světlo,
abychom nemuseli žít v temné nejistotě, ve strachu. Ta velikonoční svíce nám říká: Neste své světlo
dál! Roznášejte lidem radost! Dosvědčujte jim svým životem! Pán Ježíš opravdu žije. 
Pojďme teď vyjádřit svou víru v živého Boha slavným a radostným vyznáním: 
 

JEŽÍŠ V DNEŠNÍM SVĚTĚ

Přišel za knězem kterýsi známý a povídá: Tuhle čtu, že Pán Ježíš vůbec nežil. Měl byste o tom kázat.
Kněz mu řekl: Nebudu. Kdyby šlo o otázku, jak byl Ježíš člověkem, nebo jak je Božím Synem, o tom
bych kázal, to dělává myslícímu člověku těžkosti. Ale s někým, kdo tvrdí, a dokonce i napíše, že
Kristus nežil, s tím škoda mluvit, toho leda politovat: říká, čemu sám nevěří, ztrapňuje se. 
My dnes říkáme o Kristu víc, než že jen žil: hlásáme, že žije i po své smrti. Nepomohlo by nám,   
kdyby jen žil. Kdyby těď nežil, marná by byla naše víra, marná by byla naše naděje. Dnes, třetí den po
zavraždění, se ukázal svým přátelům, - proto dnes ta sváteční radost: Kristus žije, i my budem žít.
Není zániku pro ty, kteří si zamilují Krista a s ním uvěří v Boha Otce, dárce a původce života. Tohle je
odpověď Boží na vrozenou touhu člověkovu, žít, být. 
Lidstvo stále touží po ztraceném ráji, po lepších časech. To vlastně touží po Vykupiteli a po nebi, i
když Vykupitele nezná a o nebi nic neví. 
Někteří lidé si pokoušejí představit, jak by to asi dopadlo, kdyby ten Vykupitel, Ježíš, po kterém
lidstvo vědomě i nevědomky stále touží, znovu přišel na svět. Jak by ho lidé dnes přijali, zda by ho
zase ukřižovali? 
Polámané kříže u cest, protináboženská propaganda svědčí, že i dnes jsou takoví, kteří by znovu
volali: „Nechceme, aby tento panoval nad námi!“ Ale vaše přítomnost zde v kostele, plné kostely ve
městech i na vesnicích svědčí zas o opaku. 
Ale důležitější se mi zdá být otázka, co by dnes Ježíš učil? Jestlipak by něco na svém učení
opravoval? Jestlipak by je měnil, modernizoval? 
Sami znáte odpověď: ani slovo by nemusel měnit. On si troufal před dvěma tisíci léty říct: „Nebe a
země pominou, ale má slova nepominou.“ A dnes vidíme, že měl pravdu. Zas by nám říkal: 
Přikázání nové vám dávám, abyste se měli rádi mezi sebou! 
Zas by po nás žádal, abychom vzali svůj kříž každodeních trampot a následovali jej. 
Zas by vyhlašoval, že lidé se nemají zabíjet, okrádat jeden druhého, trápit. 
Zas by řekl: Kdo mne vyzná před lidmi, toho já vyznám před svým Otcem v nebesích. 
A co by dělal Ježíš v dnešní době, v době atomového věku? Není pochyb: Zase by nastoupil svou cestu
do Jeruzaléma. Zase by řekl Petrům: „Schovej meč do pochvy!“ Zase by se z kříže modlil za nás
všechny: „Otče, odpusť jim, vždyť oni nevědí, co činí!“ Zase by se dal zabít, obětoval by život za
všechny, protože Ježíš je týž včera i dnes i na věky. 
A právě proto by zase vstal z mrtvých. Zas by jej nepřátelé nedokázali zahubit. 
A tak se dnes můžeme zplna nadýchnout svěžího vzduchu velikonočního Aleluja: 
 Hrob Kristův nepáchne hnilobou a zapomenutím. 
 Hrob Kristův je zalit slunečním jasem! Kristus žije! 
Když zemřel Mohamed, chalíf Omar čekal týdny s taseným mečem u jeho mrtvoly. Čekali, že
Mohamed vstane z mrtvých. Ale nevstal. Mrtvolný puch je donutil mrtvolu pochovat. 
Apoštolové u Ježíšova hrobu nečekali. - Tím větší byla radost, že vstal, že žije. 
I my máme právo na velikonoční velikou radost: 



 Kristus zvítězil, Kristus kraluje, Kristus vládne navěky. Aleluja. 
 

SVÁTEK ŽIVOTA

Velikonoce jsou svátek života. Života, který je silnější než smrt. Protože  Otec nenechal Syna ve
smrti, máme i my právo věřit životu. 
Jak vypadá ten život s Kristem a v Kristu, ke kterému jsme pozváni?

Co je to život? 
Tuhle jsem četl zvláštní tvrzení: „To, že někdo umřel, ještě nedokazuje, že žil.“ A opravdu, někteří
lidé existují, život dostali, ale neprožívají ho. 
Je snad tohle život - ráno vstát, když zahrčí budík, pak toaleta, snídaně, do práce, z práce, televizor,
večeře, toaleta, spát. A zítra nanovo, bezmyšlenkovitě, bez radosti, bezbarvě ... je to lidský život? 
Žít je víc než být, než vegetovat.

Co je to tedy život? 
Život je prožívat, mít pocity: Radovat se, smát, plakat, těšit se. Život je pochutnat si na jídle, na
příjemné události. 
Žít, to je snít, vymýšlet, tvořit, budovat, dělat něco, z čeho mám radost. 
Dostal jsem jednou pohlednici s nápisem: „Žil jsi už dneska?“ 
A já vám dnes tuto otázku předávám: „Žili jste o těchto svátcích?“

Co je to život? 
Život je Boží dar, učili jsme se v katechismu. Jaký je to dar? Mám doma dar, který jsem dostal o
vánocích: krásnou vázu. Stojí na šuplkostnu, a jestli ji někdo nerozbije, bude tam stát stále stejně,
stále stejně bude vypadat i při mé smrti. 
S darem života je to jinačí, docela jinačí. Můj život od počátku roste, rozvíjí se, rozkvétá. I ve stáří
stále více bohatne. 
K daru života patří i plodnost. Může se předávat dál mateřstvím, otcovstvím, ať už tělesným nebo
duchovním. I já, ač jsem děti neměl, považuji svůj život za plodný a raduji se z toho. 
Takovým darem je lidský život. Ale patří k němu ještě jedno. 
Máme ho žít ve společenství, nechce zůstat sám, osamělý. 
Už na prvních stránkách bible se o tom píše krásným obrazem: 
Nejprve stvořil Hospodin Adama. Vydařil se mu, ale něco tu ještě scházelo. Adam byl sám. A to
nebylo dobré, sám Hospodin to musel uznat. A tak stvořil Adamovi zvířata. 
Dodnes to tak dělají osamělí lidé: pořídí si pejska nebo kočičku. Jenže Adam udělal zkušenost, že ta
zvířata se k němu nehodí. Tu mu dal Hospodin Evu a Adam zajásal: Konečně někdo, s kým mohu žít
ve společenství. 
Žít ve společenství, co to znamená? Je to sdílení radosti, je to sdělování zkušeností, je to vzájemná
výpomoc, je to partnerství ve všem: „Společně se dílo lépe daří,“ říkají moudří. Společně se i život
lépe daří. 
A ještě jedno patří neoddělitelně k lidskému životu: 
Plně žít znamená i vědomě umírat. 
Žít, to je blížit se každým ranním probuzením o krůček k smrti. Žít, to znamená stále něco opouštět,
loučit se. Abych mohl dosáhnout tohoto, musel jsem opustit něco jiného. Abych mohl být na tomto
místě, musím opustit místo jiné. Každé loučení je i trochu smrtí. 
Pán Ježíš se musel vzdát života, zemřít, aby mohl dosáhnout života, aby žil na věky.



Velikonoce jsou pozváním k životu 
Ježíšovo zmrtvýchvstání je nám pozváním k plnému životu. O velikonocích můžeme hlouběji
pochopit, co je to lidský život. 
 Je to plnost zážitků, snů, radostí. 
 Je to plodné obdarování jiných. 
 Je to společenství s druhými v lásce. 
 Je to i nesení bolesti a trápení, přijetí smrti jako brány do života. 
A tak mé velikonoční přání vám je: 
Abyste měli život. 
Abyste žili svůj život plně a bohatě. 
Abyste s Kristem žili, s Kristem umírali, s Kristem i vstali do slávy Otcovy.

Přímluvy 
V den Zmrtvýchvstání Páně pojďme prosit za celý náš svět:

Udělali jsme velké pokroky ve vědě a technice; ať dokážeme pokročit i ve víře a lásce.
Stále zdokonalujeme organizaci církve po celém světě; ať se zdokonalujeme i v životě podle
evangelia.
Stavíme nové a krásné kostely; ať nezůstanou bez kněží a věřících.
Vykonali jsme si velikonoční svatou zpověď; ať se denně snažíme o uchování čistého křestního
roucha své duše.
Ti, co nás předešli na věčnost, ať vejdou do slávy vzkříšení.

Bože, dárce všeho života, děkujeme ti, chválíme tě, velebíme tě. Chceme žít v lásce tvého Syna na
věky věků.
  
 
 
 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Uvedení do bohoslužby 
Skrze velikonoce se svět stal světem nové naděje. Tuto naději si máme uchovat v srdci stále jako
velikonoční dar: Že přes všechny naše chyby, omyly a slabosti se budem podílet na Kristově životě. 
Odřekněme se společně všech hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Sk 2,14.22-32 
Pojďme teď poslouchat, jak nás učí dívat se na velikonoční události svatý Petr. 
2. 1 Kor 15,1-8 
Druhé čtení z listu Korinťanům je nejstarší písemné svědectví o víře ve zmrtvýchvstání Páně. Je
starší, než zprávy v evangeliích. Pavel zná osobně svědky, kteří na vlastní oči viděli
Zmrtvýchvstalého, sám ho také viděl na cestě do Damašku. Slyšme jeho svědectví. 
3. Lk 24,13-35 
Při naslouchání evangeliu hledejme, zda se nepoznáme v učednících, kteří utíkají do Emauz.
Neutíkáme také my někdy od životních rozhodnutí? 



 

JAK HOVOŘIT O VÍŘE

„Zvykl jsem si už, Pane, na tvé ukřižování a na tvé zmrtvýchvstání, jako by to bylo samozřejmost. 
Můj byt je ozdoben umělecky cenným křížem, ale pohled na tento mučednický nástroj mne
nezneklidňuje, jsem na něj zvyklý. 
Když se někdo ujme opuštěného pejska, jsem dojat a tleskám mu. Že tebe se nikdo nezastal, když tě
bičovali, na to jsem si zvykl. Že ty ses dal za mne políčkovat, bičovat, zabít, na tu představu jsem si
zvykl. Že jsi tak miloval svět i mne, na tu myšlenku jsem si zvykl. 
Jsem věřící křesťan, ale bezkrevný a neživý! 
Bratří, prosím vás, vezměte mne s sebou na velikonoční cestu do Emauz, aby se k nám cestou přidal
Pán, aby se naše srdce také rozhořelo.“ 
Takovéto velikonoční pozdravení posílal přátelům jeden hledající křesťan. 
Teolog Karel Rahner mluvil o své víře ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše jinak. Přirovnal ji k zapálené
šňůře doutnáku: „Když se doutnák zapálí, vidíme jiskření, jak oheň postupuje šňůrou, ale konce, cíl
toho ohně dosud nevidíme. Stejně tak vidíme, jak víra v Ježíše Zmrtvýchvstalého postupuje od
člověka k člověku, od úst k ústům, ale cíl, ke kterému ta víra jde, Krista živého, toho dosud
nevidíme.“ 
Jenže kdybych dnes v naší farnosti prohlásil: „Vidím jiskření, jak se víra ve Zmrtvýchvstalého Pána
přenáší od člověka k člověku, od úst k ústům...“  - to by nebylo pravdivé. Víra se přenáší rozhovorem,
mluvením a my o své víře v Krista mluvit neumíme. My jsme bratří toho zvykového, bezkrevného,
neživotného křesťana z úvodního příkladu. Kdepak, aby v nás hořelo srdce, kdepak,  abychom o svém
zážitku velikonočního setkání se Vzkříšeným Pánem mluvili. 
My patříme ještě ke generaci, která o věcech víry nemluví - ani doma v rodině. Zdá se nám, že mluvit
o náboženství je věcí kněží. My se ještě tak dokážeme o náboženství pohádat, když nás k tomu někdo
vydráždí. Ale obyčejně mlčíme. 
Z dnešního evangelia je vidět, jaký mistr náboženského rozhovoru byl Pán Ježíš. 
Nepotřebuje k tomu kostel - na silnici vyvolá náboženský hovor. A neudělá z toho náboženskou
přednášku, kázání, je to opravdový živý rozhovor: Pán Ježíš se ptá, oni odpovídají, a pak zase naopak,
oni se ptají, on vysvětluje. 
Tohle je v dnešní době úkol nás všech, naučit se takhle přirozeně mluvit o své víře s lidmi, kteří se o
to zajímají. 
Možná si teď myslíš: Co bych já si hrál na faráře! Jsou tu přece kněží. Když chce někdo mluvit o
náboženství, však ví, kde je fara, ať se tam jde zeptat. 
Jenže mnoho far je prázdných, bez kněze. A i tam, kde kněz je, nepůjdou za ním právě ti lidé, co by to
nejvíc potřebovali. Kněz je od lidí daleko. Nedostane se s lidmi do styku krom kostela. 
Jen od vás mají možnost uslyšet něco o víře lidé, co do kostela nechodí. Nemusí to být vždy kázání
ústy. Častěji to bude jen tvé chování, co osloví lidi kolem tebe. Kdosi o tom řekl: „To, co jsi a jak se
chováš, překřikuje to, co říkáš.“ Krista, Krále pokoje, vítěze nad zlem, hlásá každý náš pokojný a
laskavý čin, každý náš úsměv. 
A kdy je čas, aby zaznělo i naše slovo? 
Tenkrát, když se ten druhý přímo ptá, nebo když jeví zájem. Třebas otázku neyslovil, ale ty cítíš, že
visí ve vzduchu. 
Tvá odpověď nesmí být vyhlášením: Já to vím nejlíp, já vím vše přesně! Ať je to jen osobní svědectví
o tvé zkušenosti, ať je to projev osobního názoru: Já to chápu takhle, tak to vidím. 
Je-li tvá víra živá, pak tvé svědectví probudí pozornost. Jsi-li dobrý a úctyhodný člověk, pak tvá víra



zapálí hrudku prachu v bližním - doutnák hoří dál. To je zkušenost učedníků z dnešního evangelia:
„Zda nehořelo v nás srdce, když jsme mu naslouchali, jak nám vysvětloval Písma!“ 
To je tedy poslání každého z nás, kdo v sobě neseme jiskru živé víry v Krista: máme zapalovat
studená, vyschlá, mrzutá srdce živou jiskrou naší živé víry. 
Abychom jako křesťanští zapalovači srdcí dobře fungovali, pojďme o to teď společně prosit v našich
dnešních Emauzích - zde - při nedělním společenství slova, při eucharistickém lámání chleba ve
společenství Kristově. 
 

O MUŽI, KTERÝ ZKLAMAL

O velikonočním odpoledni šel kněz na sváteční besedu do jedné rodiny. Všichni byli ještě plni
velikonočních zážitků, a tak jim napadlo, že si udělají pokračování pašijí. Vyhledali v evangeliích
zprávy o velikonočních událostech. Tatínek četl evangelistu-vypravěče, maminka ženy, děti četly
ostatní hlasy a osoby. Kněz dostal roli Krista. Šlo to hezky, ale ne dlouho. Tatínek se za chvíli zarazil
nad Petrem: Vždyť to byl vlastně špatný chlap! Ten Petr úplně zklamal, zapřel, zradil jako Jidáš!
Maminka si Petra představovala jako svého synka, který to četl - a začala Petra mateřsky omlouvat a
hájit: „Byly to těžké okolnosti, v takových nemají lidé dost odvahy hlásit se k víře. Někdy jsou takové
poměry, že lidé jsou zastrašeni a dělají pak ze strachu věci, které by jinak nedělali. To se musí chápat
a omluvit.“ Ale tatínek je zásadový: „Zrádce je zrádce, odpadlík je odpadlík a hotovo. Konečně jaké
mudrování? Vždyť tu máme jasná slova samého Pána Ježíše: „Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i
já v den soudu před svým Otcem.“ Cožpak Petr sám neprohlásil, že chce být proklet, kdyby měl něco 
společného s Ježíšem? - Petr je vyřízen. Je odpadlík a nemá od Pána Ježíše co čekat.“ 
Tu  se do toho vložil kněz: „Čtěme přece dál, evangelium nám dá samo správnou odpověď.“ 
A tak četli dál. Jak bez dechu přiběhly ženy: „ON žije!“ - a pak jedna přes druhou vyprávěly: „A
poručil nám, abychom to řekli vám, učedníkům - a abychom to řekly i Petrovi.“ 
To musel být štulec pro Petra - zrádce, který se ustrašeně krčil ve světnici: ani vylézt si netroufal, - a
teď: Pán Ježíš ho jmenuje - vzkazuje mu, že žije! Proč - uvažuje Petr - když jsem se k němu tak
zachoval. 
A pak četli dále: Pán Ježíš přišel osobně mezi učedníky, stojí Petrovi zase tváří v tvář. Teď to musí
prasknout. Teď ukáže na dveře: „Jdi pryč, ty zrádče. Já jsem ti věřil a ty ses mě zřekl, tys mě zapřel.“
Petr čeká, že mu Pán Ježíš vmete do tváře ta palčivá slova: „Ať jsem proklet, kdybych měl s ním něco
společného.“ 
A tu se to stane. Ježíš opravdu Petra oslovuje. Ale co mu to říká? „Petře, máš mě rád?“ - Třikrát musí
tu otázku položit, tak je nečekaná, tak je ohromující, tak je osvobozující. A Petr chápe: Pán mi dal
novou šanci, smím začít znovu, od začátku, jakoby se nebylo nic stalo. Je to možné? - Je! 
Pochopili jste, co znamená slovo „vykoupení z hříchů“? - Petr byl vykoupen Ježíšem ze své zrady. Je
zas svobodný, může začít znovu v radosti a v přátelství s ním. 
Bratří, chápete, co to znamená pro nás, chceme-li být opravdu křesťany, učedníky tohoto Krista? 
Je to zlé, když někdo zradí, zklame. Je to ještě horší, když ti „dobří“ se zrádcem nic nechtějí mít, když
ho vyloučí ze svého středu. Ježíš to tak nedělá - začíná s námi se všemi znovu. To je smysl velikonoc. 
Dělejte to také tak: odpusťme, dejme všem znovu šanci, novou příležitost začít líp. 
 

VELIKONOCE V RODINĚ

Do popředí našeho úsilí o obnovu národa jsme si postavili snahu o obrodu rodin. Jak se v našich



rodinách obráží to, co jsme ve velikonočním týdnu prožívali zde, v kostele? Má toto velikonoční dění
vliv na náš domov, naše rodiny?

Nejprv byl Zelený čtvrtek. 
Naslouchali jsme vyprávění podivuhodné historky hned na začátku večeře. Jak Ježíš umýval
apoštolům nohy. 
Vy víte, že v Orientě se při jídle u stolu nesedí na židlích, ale leží na boku na lehátku hlavou ke stolu,
nohama ven. Jak při tom jedí, to si neumím představit - jistě ne vidličkou a nožem. 
Bylo zvykem, že příchozí ke stolu shodili z nohou sandály, ulehli, a otroci jim houbou omyli prach z
nohou. 
Učedníci přišli tehdá k večeři po delším putování, hladoví a unavení. Shodili sandály a ulehli na
lehátka. A všem šlo hlavou: kdo nám umyje nohy? Nejsou tu žádní otroci ani sluhové. Místnost si
najali. A Petr si říká: „Jan je nejmladší - ten má posloužit, proč se ještě nezvedá!“ - A Jan si myslí:
„Proč pořád já mám všem dělat poskoka? - Matouš je mezi námi nejkratší dobu - ten ať jde umývat!“ -
A Matouš si říká: „Mohl by se taky jednou zvednout Juda - nemusí mít pořád protekci z toho, že je
bratr Pána.“ - 
A zatímco takhle všichni čekají, až se hne ten druhý, zvedá se Pán Ježíš. Vyjde ven, opáše se zástěrou,
přinese škopík s vodou a pokleká u Petrových nohou ... Petrovi, Janovi, Judovi - i Jidášovi omývá
láskyplně prach z nohou. 
Kolik z Ježíšova ochotného umývání nohou druhým je doma v tvé rodině? 
Vidíš ty vůbec, kdo je v rodině ten uprášenější, potřebný pomoci? A když potřebu vidíš, když pomoci
musíš - jsou to citlivé a pozorné ruce Ježíšovy, kterými pomáháš? - Vzpomínám na jednu rodinu, co se
tam odehrává v koupelně, když tatínek někdy musí zastoupit maminku a koupat děti. Tatínek pořvává
rozkazy jako kaprál na cvičišti, děti ječí jako o život. Musí to tak být? Kdyby si tatínek vzpomněl na
Zelený čtvrtek, bylo by to jinak. 
Pak se na Zelený čtvrtek konala svatá večeře. Hostině předcházelo pozdravení pokoje. Jaké místo má
pozdravení v našich rodinách? Slov mrzutých, znamení hněvu a nevůle je tam dost. Co kdybychom se
také namáhali o vytvoření znamení smíru, pozdravení pokoje? O znamení, které značí podání ruky k
odpuštění, o omluvný úsměv, o gesto obnovení přátelství. 
Stolování v kostele předsedal Pán Ježíš. Byl hostitelem pozorným: Berte si, vezměte si, jezte: Ten dar,
ten pokrm jsem já sám, chci být v lásce stále s vámi. 
My jsme přišli z kostela domů a zasedli k rodinné večeři. Vzpoměl si někdo, aby pozval Ježíše i k
našemu stolu modlitbičkou? Řekl někdo aspoň větičku: „Přijď, Pane, k nám a buď naším hostem!“ Jak
krásné, bratrské, radostné ovzduší je v takové rodině, kde všichni cití, prožívají: Pán Ježíš je tu s námi,
má nás rád.

Přišel Velký pátek 
V kostele pašije, cesta s Ježíšem na Golgotu, smrt, pohřeb, tichý odchod od hrobu. 
Musili jsme se nutit, abychom naslouchali pašijím pozorně? Kdo byl roztržitý, neslyšel nic. Není to
stejně tak i doma? Jen když se snažím pozorně druhým naslouchat, uslyším, jak jim je, co se v nich
odehrává. Víš, co si myslí tvá žena, tvůj muž, tvé děti? 
Také jsme se na Velký pátek postili. Jidlo pro nás není nic vzácného, všichni se najíme. Ale zrovna na
Velký pátek - u vědomí, že dnes NE, dnes že je půst - jak chutnal ranní krajíček chleba, jak voněla
polední česneková polévka. Jak je dobré, že si jednou zas uvědomíme, jak chutný je vezdejší chléb.

Pak byla Bílá sobota 
Napřed výzva zavřeného, mlčícího hrobu. Výzva k důvěře v Boha i ve smrti, u hrobu. Výzva k víře, že



Bůh je, že Boží ruka je při mně, že se o něj mohu opřít a důvěřovat mu i v nejtěžších situacích. Vždyť
každý pašijový týden končí radostí Vzkříšení, světlem slávy Zmrtvýchvstání. Kolik z této vítězné
radosti žije v nás ještě dnes? Kolik z velikonoční radosti je v naší rodině? Když má člověk radost, pak
to zní v jeho hlase, svítí v jeho pohledu. Berou vás vaše děti jako radostné lidi? Kolik z velikonoční
symboliky zdobí váš příbytek, váš stůl? Mazanec? Kraslice? Malá velikonoční svíce - paškál? Kříž
ozdobený kočičkami? Co ještě může symbolizovat velikonoční radost rodiny, aby tomu porozuměli i
nevěřící sousedé? 
V kostele budeme žít velikonoční radostí ještě po sedm týdnů. Co uděláme doma, aby se radost
vykoupených dětí Božích stala naší podobou nastálo?

Přímluvy 
Pojďme se teď společně postavit před Zmrtvýchvstalého Pána, pojďme mu povědět naše starosti a
prosby.

Ať umíme odpouštět druhým, jako tys odpustil Petrovi.
Ať hledáme v člověku bližního, jako tys hledal své učedníky.
Ať si nikdy nemyslíme, že nesmiřitelnost má něco společného se spravedlností.
Ať o tvých slovech stále znovu přemýšlíme.

Pane, ať v nás hoří srdce, když nasloucháme tvému evangeliu, vždyť  ty žiješ i dnes a na věky věků.
  
 

NEDĚLE 2. VELIKONOČNÍ 

Uvedení do bohoslužby 
Před týdnem jsme slavili svátky Zmrtvýchvstání. Po nich začal zas všední život. Dnešní liturgie nám
chce připomenout, že velikonoce musí mít své místo, své pokračování, v celém našem životě.
Zmrtvýchvstalý Ježíš chce jít s námi. Zde se s ním máme teď setkat ve společenství víry při
eucharistické hostině. 
Aby se Pánu mezi námi líbilo, odřekněme se s lítostí svých hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Sk, 4,32-35 
V prvním čtení uslyšíme, jak to změnilo život prvních křesťanů, když uvěřili, že Pán Ježíš žije. Kéž
nás to povzbudí k jejich následování. 
2. 1 Jan 5,1-6 
Láska k Bohu se projevuje v lásce k lidem, k bližním. Láska, to je síla, která může měnit k lepšímu
celou společnost. 
3. Jan 20,19-31 
Lásku nelze vidět, krásu nelze zvážit, věrnost nelze změřit. Kdo hledá smysl života, tomu při tom
nepomůže ani měřidlo, ani mikroskop. Ty nejzávažnější věci života nejsou očima viditelné. Tomáš se
o tom přesvědčil. Kéž to pochopíme i my. 
 

JEŽIŠŮV VELIKONOČNÍ DAR



Když se s někým setkáme, pozdravíme se. „Dobrý den!“ - říkáme obvykle. 
Pán Ježíš dnes v evangeliu zdravil své učedníky jinak. - „Pokoj vám!“ - řekl jim, když se jim zjevil ve
večeřadle. Hned třikrát jim tak řekl, aby to věděl každý, jaký velikonoční dar jim po zmrtvýchvstání
přináší. 
Tento velikonoční dar - pokoj - přinesl Ježíš i nám, dnešním lidem. I celému dnešnímu světu. 
Ale tu dnešního člověka napadá pochybnost: „Kde tedy ten Kristův pokoj je? Copak je na světě méně
sporů, hádek, méně válek?“ 
Odpověď na tuto naši pochybnost dává Ježíš sám. Při loučení s apoštoly řekl: „Pokoj SVŮJ vám
zanechávám. Pokoj SVŮJ vám dávám. Ne takový, jaký dává svět. JÁ vám jej dávám!“ (Jan 14,27). 
Podle toho je tedy na světě dvojí pokoj: Mír, který vyjednávají lidé - a pokoj, který nabízí Kristus. Je
dobře si toto dvojí uvědomit. Je dobře toto dvojí rozeznávat. 
Mír ve světě je veliká věc, to víme všichni. Víme, jak namáhavé bývá jeho dojednání. Ale víme také,
jak je křehký a nestálý - ať je to domácí mír v rodině, ať je to mír mezi národy, státy. 
Dar pokoje, který nabízí Zmrtvýchvstalý Kristus, to je jistota, to je bezpečí víry. 
Můžeme to vidět na Tomášovi. Je skeptik, nedá na povídačky. Je realista, chce hmatatelné důkazy.
Není mu v té jeho nedůvěře dobře, ale nemůže jinak. Pak mu Pán Ježíš nabídne svůj pokoj - a Tomáš
plný radosti volá: „Ty jsi můj Pán! Ty jsi můj Bůh!“ 
Všimněte si: Pán Ježíš ani slovem nepokáral Tomáše za jeho počáteční pochybování. Stejně tak i my,
dnešní křesťané, máme právo na své pochybnosti ve víře. Není to tedy hřích, když o něčem
pochybuješ, když ti něco není jasné. Je to důkaz, že samostatně přemýšlíš, že užíváš svého rozumu.
Ale je to i důkaz, že ještě málo víš. Hříšné není pochybování, hříšná je až lenost, když se nesnažíš
pochybnosti si vyjasnit, vědomosti doplnit, zjistit, jaká a kde je pravda. 
Všimněme si ještě jednoho v dnešním evangeliu. Pán Ježíš říká: „Tomáši, tys uvěřil, protože ses
přesvědčil. Sáhl sis na mne, uslyšels mne, uviděls mne. Ale blahoslavení jsou ti, kteří mne neuvidí a
přece uvěří.“ 
Tato chvála se týká nás. My se nesetkáváme s Pánem Ježíšem viditelně, nemůžeme si na něj sáhnout
vlastní rukou. My jsme odkázáni, abychom uvěřili svědectví těch, kteří Ježíše po zmrtvýchvstání na
vlastní oči uviděli, na vlastní uši uslyšeli, kteří se ho dotýkali. To má na mysli Jan, když píše na konci
evangelia: „Toto jsem zaznamenal, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
nový život v jeho jménu.“ 
Ale skeptik a pochybovač v nás se znovu ozývá: „Dobrá, ale co z toho budu mít, když uvěřím?“ - Jan
na to odpovídá: Život! Nový, smysluplný, pokojný život z toho budeš mít! Život v tom pokoji, který
dává Kristus. Život v takové důvěře v dobrého Boha, že ji nerozvrátí ani ty největší zmatky světa
kolem nás. 
Takovému důvěřování se nenaučíme naráz, najednou. Takový důvěryplný vztah k Pánu Ježíši roste v
člověku pomalu, po léta. Měj tedy trpělivost ve svém Tomášovském hledání, ale nepovol. 
Pojďme teď poděkovat Bohu, že jsme si ten vztah mohli upevnit o svátcích, že ten vztah můžeme dnes
a každou neděli upevňovat víc a víc při mešním eucharistickém setkání. 
Povstaňme a vyznejme svou víru ve Zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. 
 

SÁHNOUT SI NA JEŽÍŠE

Dětičky se radostně připravují na první svaté přijímání a tu přijde jedno dítě a říká: „Strejda mi
povídal, že vůbec není dokázané, že Pán Ježíš žil. Ať mu ho přivedu ukázat - a pak bude věřit.“ 
Kdyby ten marxleninismem vychovaný strejda přišel za někým z nás dospělých, řekli bychom mu:
„Ty mi zas přiveď ukázat svůj rozum a já pak budu věřit, že ho máš!“ Ale malý človíček jen kulí očka



nad setkáním s dnešním nevěřícím Tomášem. 
Toho biblického Tomáše, jak jsme slyšeli v evangeliu, ujišťovalo deset jeho přátel, že oni ho opravdu
viděli, na vlastní oči, že ho opravdu slyšeli mluvit. Ale Tomáš trvá na svém: co neuvidím já, na vlastní
oči, na co si já nemohu sáhnout, tomu nevěřím. Důvěřovat je dobré, kontrolovat je lepší - bylo
oblíbené heslo minulých let. 
Biblický Tomáš dopadl nakonec dobře. Pán stojí před ním, hledí na něj s láskou a zve: Tak si pojď na
mne sáhnout. A Tomáš uvěří: Jsi to ty, můj Pán a Bůh. 
Jak dopadne ten dnešní Tomáš - strýc toho chlapce? Jak dopadneme se svými pochybnostmi my? I na
nás Pán Ježíš v té chvíli myslí: „Blahoslavení jsou ti, kdo mne neviděli, a přece uvěří.“ - Pán Ježíš to
přísloví obrací naruby: Kontrolovat je dobré, důvěřovat je lepší. 
Ta Tomášovská snaha sáhnout si, vidět na vlastní oči, ta je motorem všelijakých zvěstí o
nadpřirozených zjeveních, která se měla tu nebo tam odehrát. A ať ty zvěsti o zjeveních znějí sebe
podivněji, vždycky se najdou lidé, kteří se tam dychtivě hrnou, aby tam také zažili nějaké
„nadpřirozeno“, aby si mohli sáhnout. 
Tahle potřeba v člověku, aby měl hmatatelně dokázáno, co má přijmout jako pravdivé, ten kus
pochybujícího Tomáše v každém z nás, to je v jádru věc dobrá. Chudák je takový člověk, který naivně
uvěří kdečemu a kdekomu. 
Ale chudák je i takový člověk - věčný pochybovač - který nevěří nikomu a ničemu. Ten se pak se
svým životem nikam nedostane. 
Představte si situaci takového soudce. Nebyl na místě činu, neviděl pachatele při díle. Ale naslouchá
důkazům, které předkládají vyšetřovatelé, naslouchá věrohodným svědkům. Nakonec uvěří a vynese
rozsudek. 
To je i cesta nás, co žijeme 2000 let po Kristu. Nasloucháme věrohodným svědkům, současníkům
Ježíšova života a vzkříšení, svědectvím, jak se nám zachovala v knihách Písma svatého, v tradici
církve. 
A ještě jeden důkaz tu máme. Sám Ježíš jej pro nás připravil: je to sedmero svátostí, viditelných
znamení přítomnosti Boží. Z nich nejvýmluvnější se mi zdá být svátost oltářní, eucharistie. Jsme tu
pohromadě jako apoštolové ve večeřadle. Ježíš k nám mluví slovy evangelia. Ježíš nás zve ke společné
hostině: Vezměte, jezte, to jsem já, to je mé tělo. 
Kdo se takto k Pánu Ježíši přiblíží srdcem, ten už nemá potíže s vírou v něho. 
Ten může s Tomášem říkat z hloubi věřícího srdce: „Můj Pán a můj Bůh jsi ty.“ 
A z hloubi tohoto uvěření v Pána Ježíše můžeme plnit i jeho příkaz: Jako poslal Otec mne k vám, tak
já posílám vás mezi vaše přátele. Jděte a zvěstujte jim, že já jsem živ na věky a oni mohou žít ve mně
a se mnou. 
Kristus je stejný včera i dnes. Pomohl v pochybnostech Tomášovi, pomůže i nám. 
Ať je nám tedy každá nedělní bohoslužba setkáním s živým Ježíšem. Abychom pak šli z kostela a
říkali to dál: Ježíš žije! Já jsem se s ním setkal. 
 

JE NAŠE VÍRA V JEŽÍŠE ZASTARALÁ ?

 „A toto je vítězství, které přemáhá svět: naše víra. 
 Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo uvěří, 
 že Ježíš je Syn Boží?“ 
Tyhle verše z dnešního čtení si rádi vybírají bohoslovci za motto svého primičního oznámení, za své
kněžské životní heslo a kredo. Je plné radostného optimismu, a víc: je plné zářící jistoty o síle víry v
Ježíše. 



Já jsem si tyto verše za své kněžské kredo vybral také. Mám dodnes v živé paměti, jak mne tenkrát
oslnily, když jsem jim při nedělní bohoslužbě naslouchal, jak jsem si s radostí uvědomil, jaká je síla
ve víře v Pána Ježíše, kterou budu hlásat ve svém kněžském životě. 
A jak jdou za sebou roky a desetiletí, ptávám se o dnešní neděli vždy znovu, kolik ze zářící jistoty ve
vítěznou moc víry jsem si zachoval já, kolik vy, moje farní rodina, kolik naše křesťanská generace. 
Naše generace byla tvrdě konfrontována s výtkou, že víra v Krista je zastaralá, překonaná, nevědecká,
staromódní. A to je škaredá obžaloba. Kdopak chce být staromódní, staromládenecký, kdopak chce být
ze starého železa. 
Ale stačí do téhle demagogické fráze o zastaralosti víry jen maličko prstem dloubnout a už se ukazuje,
jak je pomýlená. 
Zastaralý může být nějaký názor, např. geocentrický, že středem vesmíru je země. Nahradil jej názor
heliocentrický. 
Zastaralá je věda a technika minulého století. Nahradila ji věda a technika dnešní, současná. 
Ale že zastarala křesťanská víra? To je výrok stejně nesmyslný, jako kdyby někdo chtěl tvrdit, že
zastarala mezi lidmi láska, - tu že teď nahradí věda - třebas počítače Seznamky. 
Jenže, když se dnes dva do sebe zamilují, vědí a cítí a prožívají, že ta jejich láska je něco zcela nového
a jedinečného. Něco, co tu na světě dosud nebylo. A mají pravdu. Láska mezi lidmi nikdy nezastará. 
A proto také nemůže zastarat mezi lidmi víra, protože právě z víry, z důvěry se rodí láska. Láska bez
víry neexistuje. A bez pevného zakořenění vírou ve věčného Boha se také nedaří věřit člověku. 
Víra, naděje a láska nikdy nebudou zastaralé věci v životě člověka, vždyť se jedná o samotné
existenční základy člověčenství. Víra je zbytečností jen u zvířat. 
Životní postoj věřícího člověka byl odedávna charakterizován oním známým: „Zde stojím a jinak
nemohu.“ 
Vždy však se znovu a znovu vyskytují údobí bázně, kdy někteří věřící ztrácejí hlas až k pípání: „Zde
stojím, ale mohu také jinak, když musím.“ 
A tak slyšíme a vidíme kolem sebe doklady věřícího, radostného křesťanství, a hned nato doklady
křesťanské malověrnosti. 
Když tu byla Matka Tereza z Kalkaty, vypravovala o dvou mladých indických manželích, kteří jí
přinesli velkou sumu peněz na stavbu siročince. Tereza se jich s údivem ptala, kde k tolika penězům
přišli. - „To jsme dostali od obojích rodičů na vystrojení bohaté svatby, jak je v Indii zvykem. Ale my
jsme se spolu dohodli, že těch peněz využijeme lépe - a dáme je vám pro opuštěné děti.“ - Matka
Tereza dodala: „Těžko si zde v Evropě můžete představit, kolik odvahy, kolik pevné víry museli mít ti
dva mladí, aby šli proti veřejnému mínění ve své zemi.“ 
Nejen v Indii, všude na světě je potřebí odvahy a pevnosti, aby člověk dokázal žít podle svého
přesvědčení, podle svého svědomí, podle své víry. 
A také vědění je nám třeba, že nemáme proč se za svou víru stydět. Vždyť - znovu si to připomeňme:
kde není víry v Boha, tam zakrňuje i víra v člověka. Těžko věřit v člověka, který věří jen sobě, myslí
jen na sebe, stará se jen o sebe. Jak mohu takovému věřit? - A jak mohu mít rád toho, komu nevěřím? 
A tak, když si váš starý farář po desetiletích kněžského života znovu čte heslo svého kněžského
začátku, nemusí z něj smazávat ani čárku - svítí stále stejnou radostnou jistotou: „To je vítězství, které
přemáhá svět, naše víra.“ Nezastará nikdy křesťanská víra, protože podobou víry v jednání s lidmi je
láska. 
A bez lásky mezi lidmi - byli bychom vůbec ještě lidmi?

Přímluvy 
Všichni nějak trpíme slabostí víry, vlastní nejistotou. Proto prosme Pána Ježíše:



Pane, ty znáš malomyslnost mnohých z nás. Veď nás v našem hledání tebe, dej se nám poznat.
Pane, ty znáš trampoty těch, kdo víru hledají. Dodej jim odvahy a síly.
Pane, ty řídíš dějiny světa. Dej, ať mocní země si uvědomí svou zodpovědnost za běh našeho
světa.
Pane, ať se nedají odradit našimi nedostatky ti, co v nás vidí tvůj obraz pokřivený.
Pane, naši zemřelí ať žijí v tvé radosti navěky.

Neboť není jiného jména, v němž by bylo možno dojít spásy.
 Tvoje je vláda, moc i spása na věky věků.
  
 

NEDĚLE  3. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je už třetí neděle velikonoční. Ale vlastně bychom ani neměli počítat, kolikátou velikonoční
neděli máme. Ony totiž od Kristova vzkříšení jsou všechny neděle velikonoční. Od neděle
Zmrtvýchvstání má naše lidská naděje jméno Ježíš Kristus. 
Toto jméno pojďme vzývat i na začátku naší dnešní bohoslužby: 
Pane, smiluj se ...

Uvedení do čtení 
1. Sk 3,13-15.17-19 
Teď uslyšíme velikonoční kázání z úst svatého Petra, přímého účastníka a svědka všech událostí. 
2. 1 Jan 2,1-5a 
Z listu svatého Jana zní velikonoční radost: Naše hříchy mohou být odpuštěny! 
3. Lk 24,35-48 
V evangeliu se zase setkáváme se zmatenými učedníky. Stále ještě si nedovedou představit, že by
zemřelý Ježíš mohl opravdu žít. 
 

VYDÁVAT SVĚDECTVÍ O ŽIVÉM KRISTU

Před časem mi říkal jeden známý: Dneska jsem viděl kapitální bouračku. Zavinili to jasně ti mládenci,
ale odsouzený bude asi ten strejda, co jel správně - on byl ve voze sám a nemá svědka. Povídám: „Má
svědka; vždyť jsi to viděl ty.“ - „Jo, jenže já jsem se honem zdejchl, abych nemusel k soudu. Svědčit,
to není jen tak: to se musí přesně povědět, jak to bylo - a když mají šikovné advokáty, tak vás
popletou.“ 
V jednom měl ten známý pravdu. Svědčit, to není jen tak. Apoštolové to také zakusili: „Budete mi
svědky; po vší zemi budete svědčit o tom, co se událo.“ Jenže oni sami nevěděli dobře, co se událo.
Vědí, že Pán Ježíš byl zabit, zemřel. To vědí jistě, - tak jistě, že když jim ženy tvrdí, že je zas živý,
vysmějí se jim. 
Pak ho uvidí na vlastní oči - ale ani tomu neuvěří. Myslí, že vidí strašidlo. 
Teprv až přijdou na pomoc i další smysly: hmat - sáhnout si na něj; chuť - jedí společně s ním; teprve
pak v nich roste víra: Je to opravdu tak, jak to bylo dřív - on žije! 
Ježíš je týž, ale přece jen ne zase takový jako dřív - je jinačí. Prošel zavřenými dveřmi. Jak mají



živého Ježíše popsat, jak o něm mají svědčit, přesně vystihnout a vypovědět pravou podstatu věci, aby
i ti, co sami neviděli, to pochopili? 
To je úkol všech nás, kteří věříme v Boha: Máme vydávat svědectví o živém Kristu. 
Ne manifesty, ne divadelními gesty, ne odříkáváním tezí, dogmat nebo kreda, ale způsobem svého
života: 
- Svou nadějí, která trvá i v beznadějných situacích. 
- Svou láskou, která nevystydne ani pod zlobou hloupých. 
- Svou vírou, která naději i lásku drží pevnou. 
V předvečer prvního máje se zastřelil dvacetiletý student. Padla na něj zodpovědnost za hlouposti,
které spolu zavinili jiní, čekal vyšetřování, přísný trest. „Už nemohu dál, jsem utahaný, že se mi ani
žít nechce“ - stěžoval si kamarádům. „Jdi se vožrat, ono se ti uleví,“ radili mu. Ti kamarádi byli z
Moravy, ale měli mravy Eskymáků. Ti prý, když jim něco nejde, tak se opijí a zmlátí svou ženu. 
Kdyby ti kamarádi měli mravy křesťanů, pak by ten dvacetiletý dnes ještě žil. 
Jen uvažte: Ten, co utekl od dopravní nehody, aby nemusel svědčit, má na svědomí spoluvinu za
potrestání nevinného člověka. 
Ti mladí kamarádi, beztak pokřtění - tedy křesťané, kteří místo svědectví o naději křesťanů nabízeli
příteli mravy Eskymáků, mají na svědomí spoluvinu za jeho smrt. 
A co ty, bratře; - co my všichni, křesťané? Jak my svědčíme tomuto  světu o své naději? Klidem v
těžkých situacích? O své lásce - trpělivostí s lidskou pošetilostí? O své víře - nerozborným životním
optimismem? 
Apoštolové neuvěřili, že Ježíš vskutku žije, až když s ním jedli. Pojďme i my s ním jíst při mešní
hostině eucharistické. Jsme pozváni. Pán nás zve: Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a máte
těžkosti - a já vás občerstvím. 
 

PILULKY PRO USNUTÍ

V naší uspěchané době se velmi cení, když někdo může klidně usnout. Snad se všemi normálními
věcmi života máme potíže: s přirozenou stravou, s přirozeným spánkem. Lidé už neumějí přirozeně
spát, jíst ani milovat. Mnozí potřebují ke všemu pilulky: pilulky k povzbuzení chuti k jídlu, pilulky
proti přílišné chuti k jídlu, pilulky k regulaci trávení, tablety k uklidnění žluči. - A nakonec, večer,
tablety, abychom usnuli. - Ráno ten kolotoč pilulek začíná nanovo. Lidé berou tabletu, aby se probrali
z ospalé malátnosti po uspávacích prášcích, pak tabletu na bolení hlavy, tabletu na to a ono... 
A v tomhle světě si dnes církev vyzpěvuje veršík ze čtvrtého Davidova žalmu: „Večer si klidně lehnu
a hned pokojně usnu, neboť ty, Pane, mi dopřáváš bezstarostný spánek.“ 
To bychom vlastně měli panu králi Davidovi napsat dotaz, jaké tablety to užíval, že tak klidně usínal.
Ale náš žalmista nám svůj recept na dobré spaní už dal, sám, bez žádání. On nepotřeboval žádné
tablety, žádné psychoterapeutické hypnotikum. Stačila mu důvěra v Boha, živá víra: ty, můj Pane, mi
popřáváš klidný spánek. 
Je to opravdu tak, že existuje vztah mezi pevnou vírou a pevným spánkem? 
Když jsme byli malí, zklidňovala nás k usnutí maminka. Když přijdeme do divadla, zklidňují nás tam
pozvolným zhasínáním světel. Publikum se ztišuje - a pak se začne rozsvěcovat snový svět jeviště. Ale
my bychom často chtěli z plné pracovní aktivity skočit hned do klidného a hlubokého spánku. A to
ještě místo maminčiny pohádky před spaním sledujeme v televizi detektivku nebo hru plnou
dramatiky a vášní. To ovšem nevede ke klidnému usnutí, ale k vydráždění nervů. 
Je jeden prastarý, výborný a vždy dosažitelný prostředek k večernímu uklidnění, k přípravě na dobré
spaní. Říká se mu večerní modlitba. Ten čtvrtý žalm, co jsme si dnes zpívali po prvním čtení, to byla



večerní modlitba izraelského lidu. 
Při večerní modlitbě klidně, už s časovým odstupem, projděme celý den. Zhodnotíme před Boží tváří,
co jsme za ten den zažili, co jsme udělali. Nezdary oželíme, olitujeme, co jsme nezvládli. Hezkými
zážitky se ještě jednou potěšíme. A pak celý uplynulý den odevzdáme svému Pánu, svému nebeskému
Otci s radostí a s vděčností, že jsme směli ten den prožít, že jsme jej přežili, že nad námi bděla
otcovská Boží ruka. 
Ovocem takové dobré večerní modlitby je zklidnění, pohoda, radost. Právě to, co k pokojnému usnutí
potřebujeme. 
Někdo si řekne: to je řečí kvůli dobrému spaní! Nepatří tohle dřív do ordinace psychiatra než na
kazatelnu? Patří to tam také, copak o to, ale kolik z vás, co špatně usínáte, běžíte s tím hned k
psychiatrovi? A já moc dobře vím, že dokud nemáte v pořádku zdraví tělesné, nemám nač roubovat
pohodu duševní. A vy, pokřtění lidé, vy křesťané, vy máte právo prožít si svůj život v pohodě, pěkně,
bez stálých neuróz, bez utahanosti. 
A tak, abyste neměli špatné spaní, užívejte každý večer prášky krále Davida: Udělejte si dobrou
večerní modlitbu. Co jste za ten den nezvládli, pokazili, toho litujte a odproste za to. Za vše pěkné,
zdařené, poděkujte. A pak si s Davidem řekněte: Teď si klidně lehnu, teď pokojně usnu, neboť ty,
Pane, mi dáváš bezstarostný spánek. Amen. 
 

PROČ SI TAK JDEME NA NERVY ?

Pokoj vám! Kde jinde by měl být velikonoční pokoj Kristův víc doma, než v našich křesťanských
rodinách, u nás doma. Ale je to tak opravdu? 
Kdybych vás teď vyzval, aby zvedl ruku, je-li tu někdo, komu nikdo nejde na nervy, jsem si jist, že by
se nepřihlásil nikdo. Jdeme si všichni jeden druhému na nervy - a někdy úplně příšerně. Všude se
najdou lidé, kteří nám jsou nejen trnem v oku, ale přímo trnem v životě. 
Kde se tohle všechno vzalo? 
Už na prvních stránkách bible se o tom mluví. Obrazně samozřejmě, jak jinak. Vypravuje se tam, že
Bůh stvořil svět dobrý, plný harmonie. První Adamové nešli na nervy svým Evám, ani Bůh jim nešel
na nervy. 
Ale pak se událo cosi hrozného. Katastrofa. Člověk dostal svobodnou vůli, aby mohl volit dobro, ale
on začal volit zlo, vzepřel se Božím přikázáním. Od té doby svět už není rájem, od té doby jde člověku
na nervy člověk vedle něho. Od té doby jde člověku na nervy i sám Bůh Stvořitel: proč to a to takhle
špatně stvořil? Proč toto dovolí a ono nezakáže? Proč se člověku nepředstaví osobně - a kdoví jestli
vůbec je? 
Lidé nám jdou na nervy, ale my s nimi žít přesto musíme. Bůh nám jde na nervy, ale my jiného Boha
nemáme. To je svět, ve kterém žijeme. 
Pomůže tu domlouvání, aby lidé byli na sebe hodnější? 
Nepomůže. Ani napomínání. Od onoho temného pádu lidstva do hříchu je propast mezi člověkem a
Bohem,  je propast mezi člověkem a jeho bližním. 
Kolik je tu dobrých rad v kázáních, kolik hesel na všelijakých plakátech: „Buďte na sebe hodní! - Kíp
smajling! - Usmívejte se!“ Ale všechny ty výzvy lidskou náturu v jádru nemění a nezmění. 
Přišel domů na prázdniny student bohosloví po prvním ročníku. A co slyší! Celá jeho rodina je
rozhádaná. Celé příbuzenstvo na sebe nevraživě soptí. „Tohle tak nemohu nechat,“ říká si bohoslovec
- a sezve všechny příbuzné ke smírčímu jednání. Tři hodiny do nich plamenně mluví - a opravdu
dosáhne, že si při rozcházení o jedenácté v noci podají ruce: „Co jsme si, odpusťme si.“ A student
uléhá šťasten. „Budu asi dobrým kazatelem, když se mi to napoprvé tak podařilo.“ Druhý den přiběhne



sestřenice. „Víš, co se stalo? - Jak jsme se včera rozcházeli, pohádali se všichni nanovo - a hůř než
předtím!“ 
Přijde kněz na návštěvu do rodiny. Tatínek je vážený muž. Přiběhne syn v džínech s uměle potrhanými
dírami, zarostlý jako divomuž. „Pane faráři, jak mi tenhle náš kluk jde na nervy!“ - „Nápodobně,
tatínku“ - zakření se syn. A maminka se přidává. „Já toho jejich věčného hádání mám už také nad
hlavu. Mně už jdou na nervy oba, třeba i tím, jak při jídle srkají polévku!“ 
Takhle to mezi lidmi přečasto dopadá. A to je zlé. Když ti padne na nohu žehlička, chvíli to bolí. Ale
když ti jde někdo domácí na nervy, drásá to nervy pořád. 
Co si s tím tedy počít? 
Pokud bych vám k tomuhle problému neuměl říct nic víc, než co jsem tu pověděl, bylo by mé kázání k
ničemu a vy byste mi naslouchali nadarmo. Ale naštěstí vám dobrou odpověď dát mohu. A ta odpověď
zní, že Bůh se na tuhle bídu, co si lidé nadrobili a stále drobí, také nemohl dívat. Že přichází člověku
na pomoc. Že mu poslal Syna a ve svém Synu dal účinný návod a ukázal cestu, jak z té rozvrácenosti
ven. 
A největším znamením zmatenosti člověka je, když touto Boží cestou pohrdne, když Ježíše odmítne. 
Kam vstoupí Ježíš, kde je přijato jeho evangelium, tam se dávná katastrofa dávného lidstva napravuje
a léčí. 
Ano, Ježíš je ústřední postavou této záchrany člověka, jeho vykoupení. Někdy kněz slyší: „Ježíš, co
ten může pro mne udělat - vždyť je to člověk jako já!“ - Kněz na to odpovídá: „Tak to tedy mluvíte o
jiném Ježíši, než mluvím já. - Já mluvím o Ježíši Kristu, Synu živého Boha. Skrze něj vstoupil Bůh do
našeho rozhádaného a znepřáteleného světa. Já mluvím o Ježíši Kristu, kterému nejde na nervy Bůh
Otec, kterému nejde na nervy žádný člověk, ani jeho zrádce Jidáš. Ježíš je ten, kterému nejde na nervy
nikdo. Ani ty. 
Ježíš je ten, který tě usmíří s Bohem, když položíš pod jeho kříž své pochybnosti a svou bídu. Ježíš tě
usmíří s lidmi, když se upřímně rozhodneš žít v duchu jeho evangelia, patřit Pánu Ježíši. 
My si říkáme, že jsme křesťané, ale v Božím pokoji nežijeme, ani v pokoji s lidmi, protože
křesťanství nebereme vážně. Kdejakému politickému žvanilovi nasloucháme vážně, ale naslouchat
vážně Ježíšovi, to se nám nechce. Ježíše odmítáme pozvat do svého života - právě toho, který je
Bohem poslán, aby nás naučil žít pokojně. 
To je odpověď na naši otázku co s tím, že si jdeme navzájem na nervy: je třeba přijmout do svého
života Ježíše. Co vy na to? Půjdeme si v rodinách dál navzájem na nervy, nebo to konečně vezmeme
vážně s Ježíšem, začnem se v našich rodinách doopravdy učit žít podle zásad jeho evangelia? Ježíš tě
má rád, už teď. Už za tebe položil život. Co uděláš ty?

Přímluvy 
Modleme se k Otci našeho Pána Ježíše a prosme ho:

Za naše biskupy a církevní představené, - aby nám byli vzorem důvěry v Boha.
Za všechny lidi, co v Krista nevěří, - aby poznali hodné křesťany a skrze ně i našeho Pána Ježíše.
Za lidi, kteří v Boha věří, - aby dodávali odvahy malomyslným a rozveselovali zkormoucené.
Za nás všechny, - abychom si vážili každého dne a přijímali jej každé ráno jako Boží dar.
Za nás všechny, - abychom uměli zlé lidi politovat a hodných si vážit.

Bože, veď nás všechny cestou pokojnou, abychom nežili planě a nadarmo. Abychom chutě pomáhali
vytvářet tvé království lásky a pokoje všude, kde žijeme, skrze Krista, našeho Pána.
  
 



NEDĚLE  4. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní neděli se říká neděle Dobrého pastýře. Pán Ježíš se tak sám nazval. A my jsme tu jako
stádečko věrných, semknutí kolem svého Pastýře. 
Ale máme my právo na titul „věrných“? Prosme za odpuštění všech našich bloudění. Prosme za
odpuštění i pro ty naše lidské bratry, kteří hlas Dobrého pastýře stále ještě neuslyšeli.

Uvedení do čtení 
1. Sk 4,8-12 
První čtení nás uvádí do situace prvotní církve: Židovští předáci si mysleli, že Pána Ježíše sprovodili
ze světa tím, že ho zabili. Zabili tělo. Ale je tu jeho učení, jeho Duch, jeho jméno, které mocně působí
dál. Marně se židé snaží zacpat ústa apoštolům, marně se snaží vymýtit ze světa křesťanství.
Poslechněme si úryvek kázání svatého Petra. 
2. 1 Jan 3,1-2 
Čtení z listu svatého Jana nám poví, co to znamená žít jako křesťan. 
3. Jan 10,11-18 
Teď si všimněme v evangeliu, že Pán Ježíš v obraze Dobrého pastýře zdůrazňuje tři věci, kterým se i
my máme učit při starosti o své bližní. 
 

JAK SE MÁŠ ?

„Jak se máš?“ - to je nejčastější otázka, když se potkáme se známým. Odpovídáme zpravidla spíš
nějakým úslovím, protože nad přesnou odpovědí bychom museli nejdřív zapřemýšlet. 
Jak se máš? Noja, žiju. Žiju jak umím, jak se dá. Narodil jsem se, jsem tu a musím se denně znovu
snažit, abych nějak zvládl, co život každý den přinese. A každému to zvládání života jde jinak. Někdo
dokáže moc, někdo málo. Někdo své životní úkoly a problémy nezvládne. Zůstane trčet a neví, jak dál.
„Měl smůlu“ pomyslí si o něm lidé a jdou dál. 
Co o osudu člověka říká křesťanství? 
Křesťanství říká, že člověk byl stvořen k podobě svého Stvořitele. Že člověku je dána možnost a
právo, aby žil svůj život krásně, harmonicky, šťastně. 
Bůh svět stvořil a ten svět se má vyvíjet podle Božího plánu, podle Božích zákonů - v přírodě, v hmotě
živé i neživé. Člověk má navíc svobodu. Jak navíc? Kámen musí vždy padat dolů, rostlina musí růst
podle řádu, který má v sobě, zvíře si nemůže volit, zda chce létat ve vzduchu nebo plavat ve vodě - to
vše zachovává zákony svého druhu. 
Člověk má také zachovávat zákon svého druhu - ale dobrovolně. Vědomě má chránit přírodu kolem
sebe, vědomě má tvořit Boží krásu, žít v Boží pravdě a radosti. Jeho život má být obrazem Božího
života, jako něžnost a laskavost je obrazem Boží lásky. 
A zde mi obyčejně vskočí někdo do řeči: 
„To je právě to! Že to tak s lidmi není! Tohle se právě Stvořiteli nějak nepovedlo! S lidmi to Bůh
nezvládl. Na světě je mezi lidmi víc neštěstí než štěstí, - víc darebáctví než dobroty, víc trápení než
radosti. 
Lidi si navzájem nepomáhají. Jeden druhému spíš škodí, než prospívají. Spíš jeden druhému život
ztěžují, než aby si pomáhali. 



Lidi na lidi jsou jako saně,  člověk na člověka jako kat, - zpívá se ve známé písničce. 
Bůh proti tomuhle lidskému řádění postavil svá přikázání. Je tu Boží Desatero které učí, jak lidé mají
správně žít. - Ale copak lidé na to dbají? Svět je zlý a lidé jsou špatní, tak je to. 
A co na to říká křesťan? Křesťan cítí a říká, že se světem by to bylo opravdu zlé, katastrofální, kdyby
zlo bylo ve světě normou jednání. Kdyby nebyl žádný dobrý Bůh. Kdyby neexistovala jeho přikázání k
lásce a k vzájemné pomoci. 
Křesťan ví, že zlo ve světě dělají ti, kteří se proti Bohu staví. Kteří proti zákonům lásky hlásají zákony
třídní a jiné nenávisti. Ale vedle těch zlých že jsou vždycky a všude i lidé slušní, laskaví, ochotní
pomoci. Že hodní lidé se najdou v každé společnosti a v každém prostředí. A že je jen na nás, jestli se
přidržíme těch zlých, nebo držíme s těmi slušnými. 
Křesťan ví, že Bůh Stvořitel drží s lidmi slušnými. Že Ježíš prohlásil - v evangeliu jsme to dnes slyšeli
- že on je dobrý pastýř těch, kdo za ním jdou. Že má starost o ty, kteří se z jeho stáda zatoulají. Že je
hledá a raduje se, když je najde a přivede zpět. 
Nenechme se tedy zmást, nenechme se zdeprimovat tím, že je mezi lidmi mnoho zla, že je mnoho
zlých sklonů i v každém z nás. To je jen rub svobody člověka. To jsou zmetky, nepodárky, odpad,
který vzniká při každém tvoření, při každé práci. 
Denně s novou chutí usilujme, abychom svůj den, svou přítomnou chvíli prožili jako tvorové Boží.
Usilujme, aby naše tvář, s kterou jdeme mezi lidi, byla obrazem Boží lásky. Denně znovu usilujme,
abychom pevně stáli v táboře slušných lidí, na straně dobra a spravedlnosti. 
Vy víte, že i ti lidé, co se setkávali s Ježíšem, ho buď následovali, nebo po něm házeli kamením.
Kvalita lidského života, - i toho tvého a mého - záleží na tom, jak se rozhodneme. Zda se přiřadíme
mezi ty, co po něm házejí kamením, nebo mezi ty, co ho chutě následují. 
Jak se máš? - ptáme se při setkání. Tak se máš, dobře nebo zle, - jak se rozhodneš pro dobro nebo zlo. 
A jestliže pro dobro, pak když ti soused hodí do tvé zahrady kámen, ty mu přineseš ze své zahrady
kytičku růžiček. 
 

DÁVAT A BRÁT

Stará studna 
Stará studna uprostřed dvora, to byla nejživější vzpomínka z rodné chalupy. Chalupa byla stará přes
sto let - a studna nebyla také mladší. Nebyla nijak hluboká, ale nikdo nepamatoval, že by kdy studna
vyschla - i v největších suchách se vždy na dně tajuplně blýskala hladina výborné, čisté, studené vody.
Když rodiče zemřeli, zdědil syn chalupu po nich. Ale povolání ho drželo daleko od domova a chalupa
zůstala prázdná. Teprv na důchod se vrátil domů a těšil se na dobrou vodu ze studny na dvoře. 
Ale když pak otevřel dvířka u rumpálu a nahlédl dolů, zjistil, že studna je suchá, bez vody. Jak se to
mohlo stát, vždyť z té studny po léta nikdo vodu nebral? - Zkušený studnař mu to vysvětlil: Právě
proto ztratila studna vodu, že žádnou nedávala. Jsou studny, které sbírají vodu z mnoha vlasových
pramínků. Když se voda pravidelně nebere, pramínky se nepročišťují a začas se docela zanesou. 
Studna ztratila vodu, protože z ní nikdo nebral.

Dávání a braní v každodenním životě 
Tahle historie staré studny je obrazem jednoho základního zákona lidského života, zákona o dávání a
braní. Nejen o studni, i o člověku platí, že když nedává, vyschne. A naopak: Kdo bohatě dává, ten také
bohatě dostává. 
Potkal kněz po mnoha letech svou žačku. Nějak k padesátce už měla, ale vypadala čiperně a svěže.
„Ty ses musela mít v životě dobře,“ - říká jí kněz - „když tak dobře vypadáš!“ - „No, jako v bavlnce to



zrovna nebylo.Pracující žena, čtyři děti jsem vychovala. Na dovolenou mi čas nevybyl nikdy, pořád
bylo o koho pečovat. Ale já jsem jim sloužila ráda - a muž i děti mě mají rádi. Ono se mi to, co jsem
dávala, zase vracelo.“ 
I zde se potvrzuje: kdo bohatě dává, ten bohatě dostává, ten neuschne,

Abychom neuschli 
Co tedy máme dělat, aby se náš život neseschl do ubohého sebepečování? 
Jeden moudrý starý biskup radil mládeži: „Abyste si uchovali po celý život lásku k bližnímu, abyste
vnitřně nevyschli, navykněte si dělat ranní modlitbu před zrcadlem. Když se holíš, když se, dívko,
češeš, dobře se podívej na tu tvář, co tam uvidíš. Bude asi ospale pomačkaná, bude možná tupá,
mrzutá. Takhle přece nikomu k radosti nebudeš! - Řekni si proto: Bůh mi dal tento den - to je výborný
dar! Můj nebeský Otec mě má rád. To je důvod k radosti. Usměj se na sebe do zrcadla.“ 
A právě tento úsměv, tuto radost smíš a máš dnes nést dál, rozdávat lidem, s kterými se setkáš. Proto
se modli: Bože, rád se do tohoto dne s tvou pomocí pustím. 
Takovou ranní modlitbou před zrcadlem se živí a udržuje stálý tok lásky od nás k bližním. 
Každý můžeme být dobrou, pramenitou studní živé vody pro lidi kolem sebe. Jako v zemi existuje
koloběh vody, tak mezi lidmi  má trvat koloběh lásky: Kdo bohatě dává, ten i bohatě přijímá. 
Pojďme prosit, abychom to uměli. 
 

„ABY LIDÉ BYLI VÍCE LIDMI“

Kdybych se vás, děti, zeptal, kdo z vás chce být lékařem, inženýrem, letcem, - to by se jistě ozvalo já -
já - já. Ale kdybych se zeptal, kdo z vás chce být knězem, asi byste mi odpověděli: to mi ani
nenapadlo. 
Dnes máme myslet na Kristovy pomocníky, na kněze církve. 
Kněžský stav rychle vymírá: Nových kněží je v naší diecézi tak pět ročně. Umírá jich kolem dvaceti.
Ale zdá se, že to nikomu nevadí. Nikdo nás jaksi nepotřebuje: 
Většina rodičů nevolá, abychom učili jejic děti Desatero - myslí si, že jim stačí násobilka. 
Mladí lidé nevolají, abychom je připravili do manželství - hlavně když je veselá svatba. 
Mladí rodiče nežádají, abychom je připravili k vychovatelskému úkolu - důležitý je luxusní kočárek. 
Nevoláte, abychom připravili vaše staré rodiče na věčnost, hlavně pohřeb s bubny, hlavně hodně
věnců. 
Ještě tak za funebráky nás používáte. A to se zas nelíbí nám, kněžím. Neopustlli jsme povolání lékařů,
inženýrů, filosofů, kvůli mrtvým, ale kvůli živým. 
Je kněz v lidské společnosti opravdu zbytečný? 
Teprve tehdy bude zase dostatek kněžských povolání, až lidé pochopí, k čemu kněžství je. 
A nebude to asi dřív, dokud nenastane velké prázdno po tom, co kněžská služba dává lidské
společnosti. 
Kdo je to kněz? Kristus sám dnes odpovídá: Pastýř lidí. 
Je to člověk, který je kněžstvím vyňat ze svých příbuzenských svazků, který si nezaložil vlastní
rodinu, aby tu byl pro druhé jako Kristův hlas, Kristův apoštol.

Lidé jsou v prudkém tempu života nakloněni stále zapomínat, že jsou lidé; stále jsou nakloněni ztrácet
lidskou tvář a jednat jako zvěř. 
Lidé umějí řídit kosmické lodě, ale neumí řídit sami sebe. Lidé umějí stavět mraveniště velkoměst,
ale neumí tam být šťastní. 



A v tom je funkce kněze, aby lidem stále připomínal, že jsou lidé a mají být lidmi; 
že jsou stvořeni jako Boží obraz a mají se tedy Bohu podobat svou vzájemnou láskou.

Lidé jsou stále v pokušení sesadit Boha a posadit sebe na jeho místo: Bůh Stvořitel? To je pověra!
Člověk stvořitel! To je něco! - Lidé jsou stále v pokušení prohlásit hmatatelnou hmotu za jedinou
objektivní skutečnost, i když je to představa zastaralá a dávno vědecky vyvrácená. 
A je úkolem kněze, aby připomínal, že hmota a duch nejsou protikladné věci, ale že je to dvojí tvář
téhož jednoho jsoucna.

Lidé jsou stále nakloněni považovat člověka za produkt práce a vlivu prostředí. A je posláním kněze
vysvětlovat, že práci dělají i stroje a koně, a nestanou se tím lidmi - jen utahanými koni a
opotřebovanými stroji. Že člověčenství v nás roste tím, co je nad prací, za prací: 
- Když při práci na poli uslyšíš skřivánka, 
- když při rytí v zahradě uvidíš u plotu nádheru žlutého podbělu nebo sedmikrásky.

Lidé jsou stále nakloněni omezovat morálku na to, co je momentálně módní v té nebo oné společnosti.
A je posláním kněze vychovávat člověkovo svědomí podle věčných neměnných norem dobra a
Stvořitelova řádu.

Lidé jsou stále nakloněni vidět pokrok lidstva a společnosti ve zvyšování výroby, obratu obchodu a
bank. A je posláním kněze připomínat, že pokrok nespočívá v samoúčelném množení výroby, které jen
plýtvá energií a surovinami a zamořuje svět odpadky, ale že pokrok je tam, 
kde člověk se stává více člověkem a lidé lepšími lidmi; 
kde lidé dávají přednost lásce před nenávistí, smíru před bojem, posloužení před poroučením,
odpuštění před pomstou.

Věřím, že až vy, děti vyrostete, budete už vědět líp než dnešní lidé, k čemu ustanovil Pán Ježíš lidem
kněze. Dnes si to zapíšeme do paměti: Posláním kněze je pomáhat lidem, aby byli více lidmi. 
S touto myšlenkou se teď všichni obraťme ke Knězi kněží, Ježíši Kristu a vyznejme, že mu chceme
věřit a složit.

Přímluvy 
Pojďme prosit Pána žně, aby probudil v mladých lidech touhu po kněžské službě:

Naplň mladé lidi láskou k lidem, aby jim šli sloužit v tom, co je pro lidstvo nejpotřebnější: - v
jejich duchovních potřebách.
Naplń mladé lidi odvahou, aby se šli jako  kněží darovat slepým, aby mohli prohlédnout.
Naplń mladé lidi touhou vyvádět osamělé lidi z jejich samoty, obvazovat a hojit jejich duchovní
rány.
Studenty bohosloví, kteří se v kněžských seminářích připravují na službu kněze, veď svým
Duchem při jejich studiu a sebevýchově.

Pane Ježíši, ať naše krásné kostely nezůstanou prázdné, ať hledající lidé najdou dveře far otevřené, ať
se v kněžích setkáváme s tvou láskou a tvou dobrotou, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.



NEDĚLE  5. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co nám chce připomenout dnešní velikonoční neděle? Máme si uvědomit, že život a zmrtvýchvstání
Pána Ježíše je něco, co se týká každého člověka, každého z nás: Pro všechny časy je on kmenem
života, my ratolestmi. 
Povzbuzeni touto myšlenkou, prosme za mízu Božího milosrdenství pro naši hříšnou suchotu.

Uvedení do čtení 
1. Sk 9,26-31 
Čtení ze Skutků apoštolů teď vypravuje, jak se vrátil do Jeruzaléma kdysi krutý pronásledovatel
křesťanů Šavel, nyní na víru obrácený Pavel. 
2. 1 Jan 3,18-24 
Svatý Jan se na nás dnes obrací s tvrdou výčitkou: o lásce k lidem často mluvíme, ale málokdy podle
ní jednáme. Je to tak  i mezi námi? 
3. Jan 15,1-8 
V evangeliu Pán Ježíš vysvětluje krásným podobenstvím, jak v nás působí Boží milost. 
 

VYSLYŠÍ BŮH SKUTEČNĚ NAŠE MODLITBY ?

Nechala jsem modlení 
Přišla za knězem jedna paní a říká: „Otče, já jsem se přestala modlit. Už se modlit nemůžu, protože
jsem se přesvědčila, že Bůh naše modlitby nevyslyší. Kdybyste věděl, co jsem se v tomto roce
namodlila. Den co den jsem úpěnlivě prosila, aby mi Bůh splnil určitou věc. Dokonce jsem udělala
slib, že dám na opravy kostela 5000 Kč, když mi Bůh mou modlitbu splní. A nadarmo. Dcera si přesto
vzala toho mládence a jistě s ním bude nešťastná . Mé modlení na tom nic nezměnilo. A tak jsem se
rozhodla, že se modlit přestanu.“

Slíbil Ježíš přílíš? 
Na tuhle zklamanou paní jsem si vzpomněl, když jsem četl dnešní evangelium. Pán Ježíš tam
prohlašuje: „Když zůstanete spojeni se mnou, pak můžete prosit oč chcete a dostanete to.“ - Ta paní
věřila na Ježíšův příslib - a hrozně se zklamala. Možná i vy znáte někoho, komu se vedlo podobně
jako té paní. Děti, možná i vám samým se to už stalo: Moc vám na tom záleželo, moc jste se za to
modlili - a nesplnilo se vám to. 
Mně samému se to už také stalo - a nejednou. Ale přesto dál pevně věřím, že Ježíš své sliby plní, že
prosebná modlitba má smysl, že nikdy není nadarmo.

Mnohé nesplní, protože nás má rád 
Proč tomu tak věřím? Kde bych byl, kdyby mi Pán Bůh byl splnil všechno, zač jsem se modlil. Byl
bych se musel stát automobilovým závodníkem - za to jsem se vroucně modlil, když jsem ještě
nechodil do školy. Pak bych se byl musel stát slavným advokátem, který vyhraje všechny spory; také
slavným spisovatelem a bohatým člověkem a velkým pánem. Jak jsem dnes rád, že mi dobrý Bůh
žádnou z těch modliteb nesplnil a že jsem se stal misto toho knězem. 
Rozumíte už, proč Pán Bůh mnohé naše modlitby nesplní tak, jak my si to představujeme a přejeme:
proto, že nás má rád! Splní je, ale docela jinak a pro nás líp. Bůh je náš Otec a dělá to s námi také tak
jako dobrý otec pozemský: Ten také nemůže splnit všechna přání svých dětí - i když děti lítostí



pláčou, i když nevímjak škemrají. Právě proto, že má děti rád, nesplní přání, které by dětem bylo ke
škodě.

Bůh splní jinak 
A tak já po všech životních zkušenostech pevně věřím, že Bůh všechny mé modlitby slyšel a že je
vždy i vyslyšel, splnil, jenže tak, jak to bylo pro mne lepší. 
Podobnou zkušenost s Bohem najdeme i v Bibli - už ve Starém zákoně. 
Co se Izraelité namodlili, aby jim Bůh už poslal Vykupitele. Bůh ho poslal, ale jinak, než oni si přáli:
Ne válečníka, ale hlasatele pokoje. Ne krále mocného a bohatého, ale krále lidských srdcí. Bůh plní
lidská přání zpravidla jinak, než si představují: Plní je líp.

Člověče, přičiň se, Pán Bůh ti pomůže 
Ovšem, nestačí jen se modlit, člověk se i sám musí přičinit. 
Známý americký biskup Dom Helder Camara v jednom svém kázání vypravoval legendu amerických
indiánů: 
„Dva vozkové jeli lesní cestou a povozy jim zapadly do bahna. Jeden z vozků padl na kolena do bláta a
začal se vroucně modlit: „Bože, pošli nám pomoc!“ Druhý vozka začal s bručením snášet větve a klást
je do bahna a zpevňovat cestu. 
A tu se k úžasu obou objevil Boží posel a šel pomáhat - víte komu? Ne tomu, co klečel a jen se modlil,
ale tomu, co se namáhal. Bůh pomáhá tomu, kdo se sám snaží,“ - zakončil biskup kázání. Ostatně
tuhle indiánskou moudrost znali naši moudří předkové také. Říkávali: „Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti
pomůže.“ 
Zopakujme si tedy, co víme o prosebné modlitbě: 
- Za prvé: Bůh vyslyší naši modlitbu tak, jak je to pro nás nejlepší. 
 A to je často jinak, než my si představujeme. 
- Za druhé: Bůh pomůže tomu, kdo se sám snaží. Lenochy Bůh nepodporuje. 
- A ještě jedna důležitá okolnost je tu: Nesmíme zapomínat na první část příslibu Pána Ježíše. Říká:
„Zůstanete-li spojeni se mnou - pak můžete prosit oč chcete, a dostanete.“ - Spojení s Pánem Ježíšem
je tedy také rozhodující pro splnění naší modlitby. I na to bychom měli pamatovat. 
 

ABYCHOM SE NAVZÁJEM MILOVALI

„To je Ježíšovo přikázání: Abychom se navzájem milovali.“ - říká dnes svatý Jan. Jak to s naším
vzájemným milováním vypadá? 
Mladý pár přijde na faru ohlásit svatbu. Kněz se ptá: „Připravili jste se dobře na tento vážný krok do
života?“ 
„No jistě,“  říká ženich, - „máme deset lahví šampaňského, pět lahví likérů a demižón vína!“ 
„No jistě,“ - dodává nevěsta, - „my se šíleně milujeme, viď Džony!“ 
Kolik takových nezralých lidí se pokouší o manželství. Nikdo jim neřekl - a oni se také nenamáhali
někoho zeptat -, že šíleně zamilovaní se brát nesmí. Že tahle zamilovanost je poslední dětská choroba,
nic pro solidní trvalé manželství. 
Francouzi mají přísloví: 
 „Dobré manželství je přístav v bouři. 
 Špatné manželství je bouře v přístavu.“ 
Ti, kteří neměli dost trpělivosti v době známosti, aby počkali, až jejich zamilovanost přeroste a
dozraje do spolehlivé lásky manželské, ti si pořídí spíš tu bouři v přístavu. 



Co se měli naučit v době známosti, s tím se začnou potýkat po svatbě. 
- Učí se až po svatbě vzájemně se poznávat - protože v době známosti na to ve slepé zamilovanosti
neměli čas. 
- Učí se teprv teď, jak spolu vycházet a řešit problémy - v době známosti problémy nechtěli vidět. 
- Učí se vzájemně snášet chyby - v době známosti to nebylo třeba, nic takového slepě zamilovaný na
druhém nevidí. 
Polská spisovatelka Zuzana Celmerová píše: 
Když se dva berou, je jim naprosto jasné, jak krásné a ideální bude jejich manželství. - „On je bezva“ -
ví o tom svém vyvoleném ona. - „Ona je fantastická“ - ví o ní on. 
Když se takoví dva slepě zamilovaní vezmou, začnou teprv po svatbě objevovat, jak málo se znali.
Musí si prodělat trpký „záběh“ manželského soužití a trestají se tak sami za to, že jejich období
známosti před sňatkem bylo povrchní, že neprobíhalo jak mělo. 
Když si to ti dva neuvědomí ani po svatbě a nezačnou usilovně pracovat na záchraně, začne to s jejich
vztahem jít s kopce obvyklým způsobem. Dochází ke sporům i o věci nedůležité, muž stále ironičtěji
kritizuje chování, vaření, oblékání své „fantastické“ choti. 
Kolik je mladých lidí, kteří nevědí, že začátek společného života je vždy střetáváním různých návyků
z domova, rozličných názorů, ustálených způsobů chování. Že se musí učit a naučit tu odlišnost v
něčem respektovat a v něčem sladit. 
„Já jsem se v něm zklamala,“ říká zděšeně mladá manželka - a po chvilce rozhovoru se zkušeným
knězem vyjde najevo, že to byly romantické představy, které do svého rytíře vložila. Že to byla
představa hodného tatínka, kterou přenesla na svého muže v očekávání, že on se bude chovat k ní, jak
ona zná z domu chování tatínka k mamince. 
A když se takto zneklidnění mladí lidé setkají místo se zkušeným knězem se zmatenými názory, které
krákorají různí škarohlídi (manželství je hrob lásky, manželství je loterie, ve které se nevyhrává), pak
se brzo octnou před rozvodovým soudem. Kolik těch různých předsudků znovu a znovu rozvrací
nadějná manželství. 
Kolik mužů se po svatbě chová tak, jako by se žena stala jejich soukromým vlastnictvím, jako by byli
mohamedáni. Manžel si myslí, že má právo rozhodovat, co žena má dělat a co dělat nemá, s kým se
smí a nesmí setkat, co ji může zajímat a oč se zajímat nesmí. 
Kolik dívek vstupuje do manželství odhodláno vytvořit z něj namísto domova polepšovnu: Ona ho
bude neustále polepšovat, aby odpovídal jejím představám. Ona přesně určí, co on rád jí a co má
nerad. Ona rozhodne, co ho těší a jakého smí mít koníčka. 
A když to začne mezi nimi skřípat, pak místo aby hledali, co dělají špatně, - začnou spoléhat, že vše se
změní k lepšímu samo sebou, jen jak tu bude dítě. Jenže poznají, že se změní jen to, že místo dvou
nespokojenýh, budou nespokojení tři. 
Že si každý ženich a nevěsta přináší do manželství obrovský balík očekávání, krásných představ, to je
normální. Nenormální je, když nejsou ochotni provádět korektury svých názorů, když se nechtějí
vzájemně přizpůsobit. Nenormální je, když zablokují každou možnost rozhovoru a dohovoru
výsměškem, tvrdým zesměšněním názoru druhého. Když chtějí polepšovat druhého - a ne sebe. 
Dá to pak práci vysvětlit jim, že vzájemná láska - ta správná, manželská - může růst jen ze vzájemné
důvěry a v ovzduší svobody. 
Kdesi jsem četl tuto modlitbičku k svaté Zdislavě: 
 Zdislavo  m a t k o  a   Zdislavo  ž e n o, 
 přineslas v manželství nejdražší věno: 
 zbožnost a dobrotu, věrnost a lásku. 
 Radostně žila jsi v rodinném svazku. 
 buď ženám, nevěstám, zářivým vzorem 



 v nelehkém životě, ve světě chorém. 
 V tvých drobných rukou je veliká síla. 
 V přetěžkých dobách jsi jak dobrá víla 
 nemocné léčila, těšila v bolu, 
 malátné přivedla k Božímu stolu. 
 I dnes ti v těžkostech prosby chcem klást: 
 Chraň naše rodiny, domov a vlast!

Přímluvy

Dnes jsme slyšeli, že Ježíš je vinný kmen a my ratolesti. On je srdce, my krev, kterou on pohání. On je
vítr, my plachta, kterou žene. Nežijeme vlastně my, to on žije v nás. Natolik jsme opravdu živí, kolik
je v nás jeho života. Proto k němu volejme o pomoc a prosme ho:

Za křesťanské církve, aby už konečně skoncovaly s rozkoly a nesvormostmi.
Za našeho papeže Jana Pavla, aby neúnavně hlásal světu mír ze spravedlnosti.
Za všechny národy, aby se nepouštěly do válek, ale ctily navzájem svobodu.
Za všechny věřící, aby dokázali kolem sebe vytvářet prostředí pokoje, humoru a lásky.
Za všechny nevěřící, aby vytrvale hledali pravdu, dobro a krásu, a našli ji v tobě.
Za nás, zde přítomné, abychom se uměli omluvit a poprosit o odpuštění, když chybujeme.
Abychom dovedli ze srdce odpustit tomu, kdo se nám omluví a uzná svou chybu.
Za naše zemřelé, aby s tebou společně žili v Otcově království.

Pane Ježíši, ty o svou vinici, o svůj svět stále pečuješ. Dej, ať v událostech svého života vidíme tvou
ruku a v trápeních se tím pevněji spojujeme s tebou, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

NEDĚLE  6. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Ústřední myšlenkou dnešního slova Božího je láska. Je to slovo často používané a zneužívané. Kolik
lidí mluví o lásce a myslí jen na sebe. 
I my zvažme každý svou lásku a prosme společně o vzácný plod lásky: o odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Sk 10,25-26.34-35.44-48 
Při naslouchání prvnímu čtení můžeme dnes vytušit, jak nesnadná, jak cizí musela být pro židy
představa, že Ježíš přišel ke všem lidem, ne jenom k nim, vyvoleným. Že Boží láska zahrnuje všechny
lidi světa. 
2. 1 Jan 4,7-10 
Při naslouchání druhému čtení vás možná napadne mrzutá myšlenka: Není tohle pořád stejné mluvení
kolem dokola? Mějte se rádi! Milujte se vespolek! - Není to pořád o jednom? - JE! - Ale ono také jen
to jedno je důležité, - aby lidé žili jako lidé. A tak přece jen naslouchejme velmi pozorně. 
3. Jan 15,9-17 
Vrcholem dnešního školení o lásce je čtení evangelia. Také tento text patří ke klenotům Písma, k



veršům, které by každý křesťan měl umět zpaměti. 
 

JE MOŽNO PŘIKAZOVAT LÁSKU ?

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem.“ 
Pán Ježíš nám tu přikazuje milovat. Ale může se láska naporučit? 
Copak neplatí, že srdce si poručit nedá? Jestli je nám někdo na první pohled sympatický nebo
protivný, to je věc citu, ne vůle. O co tedy Pánu Ježíši jde? 
Abychom to pochopili, uvažme, co dělá láska s člověkem. Známe to, mění všechno jeho jednání,
smýšlení, ve všem vyhledává dobro těch, které si zamiloval. 
A tohle, vyhledávat dobro druhých, tenhle způsob jednání milujícího člověka, to se naučit dá, to se
natrénovat dá. 
To se dá nacvičit v trvalou vynikající vlastnost: LASKAVOST. 
A to chce po nás dnes Pán Ježíš: Abychom byli laskavými lidmi. 
Laskavost člověka se projevuje v bezpočtu podob, popsat se nedá, ale všichni hned víte, o co běží, co
se tím míní, když o někom řeknu, že je to člověk laskavý. 
A ještě nesnadněji by se dalo popsat, co prožívá laskavý člověk v sobě, uvnitř, když má rád. 
Prožívat lásku jako člověk laskavý, to je prožitek nepopsatelný, patří k nejhlubším a nejkrásnějším 
prožitkům člověka vůbec. Proč? Protože je to setkání se zdrojem lásky, s Bohem. 
Lidé lásku rádi rozdělují do různých kategorií, mluví o lásce nižší a vyšší. Ale dva druhy lásky na
světě nejsou. Je jen jedna, ta Boží. Buď něco láska je, a pak je to ta Boží, anebo to není vůbec žádná
láska. Proto dnes mohl říct svatý Jan: „Kdo nemiluje, ten Boha nezná“ - tj. stojí mimo realitu lidského
života. 
Boží láska, to není náplast tam, kde chybí láska lidská. Boží láska, to je sám život, žitý po lidsku. 
Jen člověk laskavý žije jako člověk. Kdo není laskavý, ten neví to hlavní o sobě a o Bohu. 
Takhle tedy může být láska přikázáním. Je to příkaz: prožít svůj život po lidsku, naučit se žít jako
laskavý člověk. 
A to dá práci. Ale stojí to za to. 
Pojďme se chutě přihlásit mezi učedníky laskavosti. 
 

NENÍ TO POŘÁD O JEDNOM  ?

Ve státech s narušeným hospodářstvím prodělává měna inflaci: peněz je v hrsti stále víc, ale stále
méně si za ně koupíš. 
Některá lidská slova jakoby prodělávala také jakousi inflaci - stále víc se ta slova používají, ale stále
méně pro lidi znamenají. Například slovo „láska“. - V písničkách, ve filmech, v básních, všude se
láska stále omílá, její smysl rozmělňuje, zplošťuje. 
Je to v dnešních čteních také tak? Začalo to v prvním čtení pokračovalo v druhém a dál v evangeliu:
milujte se, milujte se, milujte se. 
Není toho mluvení o lásce i zde už trochu moc? Není to pořád jen o jednom? 
Není. Tady to moc není. Přes všechnu inflaci různého zneužívání má podstatné slovo láska stále svůj
podstatný význam v životě křesťana. Bez něj nelze po křesťansku žít. 
Ovšem, lidé, kteří nebyli po křesťansku vychováni, si pod tímto pojmem nedovedou nic představit.
Řeknou: 
„Žít po křesťansku? Nevím, co to je a nezajímá mne to. Mně stačí, když budu umět žít klidně, lidsky.



Mně stačí, když budu slušným člověkem. A nějaké ty zvláštnosti a podivnosti „křesťanského“ života,
ty já k svému životu nepotřebuji. Bez těch se obejdu.“ 
Jenže to je to: neobejdeš! Vždyť právě náboženství tě povyšuje nad pudového živočicha. Vždyť právě
křesťanství je návod k dobrému lidskému životu. A zde hraje láska ústřední roli. Ne ta láska inflační,
ale láska, která je z Boha, jak dnes říká svatý Jan v epištole, láska od Boha - abych tak řekl -
odkoukaná. 
Máme tedy zůstat - to znamená žít - ne v lásce ledajaké, ale v lásce Boží. Čím se tedy ta Boží láska
liší od našich lásek ledajakých? 
My si snadno oblíbíme a zamilujeme toho, kdo dává najevo, že má rád nás. Kdo je nám prospěšný,
užitečný, z koho něco máme. 
Bůh takhle nemiluje. 
Má nás rád od našeho stvoření, dávno dřív než jsme byli schopni milovat jeho. Žít v Boží lásce tedy
znamená přistupovat s láskou i k tomu, kdo nám ještě žádné dobro, žádnou lásku neprokázal. 
Takovým vzorem Boží nezištné lásky je láska vás, rodičů, k vašim dětem. Přijímáte je s láskou hned
od početí, hned od narození, dřív než vám vaši lásku mohou nějak odplatit. 
Ježíš svou lásku lidem neodmítl ani potom, když lidé odmítli jeho. Dělal si o lidi starost ještě i na
kříži. Zůstat v Ježíšově lásce znamená totéž: vycházet druhým v lásce vstříc. Nabízet stále znovu své
přátelství. Neodvrátit se ani od člověka zlého. Spíš ho politovat a hledat, jak mu pomoci. Odpustit
sedmasedmdesátkrát. 
Když se pokoušíš o takovou lásku, která se stále znovu rozdává, uděláš velikou zkušenost. Ať svou
lásku rozdáváš sebeštědřeji, nijak se tím neochuzuješ. Je to podobné, jako když učitel rozdává žákům
své vědomosti. Neochuzuje tím své vědění, naopak prohlubuje je. Tak je to i s láskou. Čím víc jí
rozdáš, tím jsi na lásku bohatší. 
Kde začnou lidé po křesťansku žít, tam začne kolem vznikat nový svět. 
Ne už svět takový, kde pravdu má vždy ten, kdo je mocnější a násilnější, - ale svět vzájemné úcty a
vzájemného respektování. Začne vznikat svět v duchu Ježíšovy lásky - a to je opravdu krásný a lidský
svět. 
Teď se zeptám, děti, vás. Koho máte rádi vy? Jistě takové kamarády, kteří jsou silní, chytří. Takoví se
ti líbí, obdivuješ je a proto je máš rád. Kdo jste dnes dobře poslouchali, dověděli jste se, že láska podle
Pána Ježíše je větší. 
Tvoji rodiče tě měli rádi již tehdy, když jsi byl maličký, mrňavoučký, samá ubohost. Oni tě svou
láskou vypiplali, oni z tebe velkého, silného a vynikajícího chtějí teprve udělat. 
Tak nás má rád také Bůh. Byli bychom na tom zle, kdyby nás dovedl mít rád až tehdy, až budeme sami
ze sebe dobří, chytří, ušlechtilí, krásní. On nás má rád už teď když ještě takoví nejsme. On nás svou
láskou takovými teprve dělá. A chce, abychom i my byli podobní jemu. Abychom dovedli milovat tak,
jak miluje on. 
Myslíš, že je to nemožné? Kdepak, i ty to dokážeš. 
Co bys udělal, kdybys našel ptačí mládě? Ještě není krásné, je celé rozčepýřené, ubohé - ale právě
proto je ti ho líto, a proto se jistě budeš snažit je zachránit. A když se ti to podaří, budeš rád, protože
toho krásného ptáka jsi z něho udělal ty. 
Nechceš být šťasten i z toho, že uděláš krásného a dobrého člověka třeba i ze svého špatného nebo
zaostalého kamaráda? 
Učme se všichni  takové lásce, jakou nás miluje Bůh. 
Jakže to říkal svatý Jan? 
„Milujte se navzájem láskou, která je z Boha. V tom záleží Boží láska: ne, že my jsme milovali Boha,
ale že on si zamiloval nás a poslal nám svého Syna.“ 
Tak nás nabádá svatý Jan. A jak to budeme dělat? Jednoduše. Pán Ježíš to říkal v evangeliu: 



„Zachovávejte moje přikázání. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“

Přímluvy

Pán Ježíš nás nazývá svými přáteli; budeme ho tedy teď prosit ne jako svého Pána, ale jako svého
Přítele:

Za lidi, kteří ve svém dosavadním životě ještě mnoho lásky nezakusili, -  aby i oni poznali, že
někomu na nich záleží, že je má někdo rád.
Za manželské dvojice, které si zevšedněly a navzájem se odcizily, - aby našly opět cestu k sobě.
Za ty, kteří jsou osamělí, - aby našli věrného Přítele v Pánu Ježíši.
Za mládež naší farní rodiny, - aby hledali své životní partnery a nedali se odradit neúspěchy.
Za nás všechny, abychom se stali lidmi laskavými.

Bože, ty jsi přítomen všude, kde lidé jsou na sebe hodní. Pomoz nám, abychom svou vlídností uměli
otvírat cestu milosti a lásce Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slavnost nám hlásá nejen, že Pán Ježíš vstoupil na nebesa, ale i to, že je stále s námi zde na
zemi. Dál káže slovem svého evangelia, dál učí svým Duchem, dál působí svou láskou skrze křesťany.
Jsme i my nositeli jeho ducha, jeho lásky? 
Prosme zahanbeně za odpuštění naší vlažnosti.

Uvedení do čtení 
1. Sk 1,1-11 
Teď poslouchejme, jak málo Ježíšovi učedníci chápali Boží království ještě ve chvíli posledního
loučení s Pánem. I my si musíme stále znovu připomínat a uvědomovat radost, že teď my smíme
působit ve světě, jak v něm působil Pán. Že smíme žít a jednat v jeho Duchu. 
2. Ef 4,1-13 
Svatý Pavel teď píše o Kristově plnosti, ve které můžeme my křesťané žít. Jaký obraz lidské duchovní
krásy se nám tu předkládá. 
3. Mk 16,15-20 
Závěrečná slova Markova evangelia, která si teď budeme číst, mluví nejen o nanebevstoupení Páně,
ale také o tom, co zbývá dělat nám, než Pán příjde znovu. 
 

NEHLEĎTE VZHŮRU, PÁN JE S NÁMI ZDE

„Pán Ježíš vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boží.“ Tak jsme to slyšeli dnes v evangeliu a tak
vypadá i naše představa, náš pocit: Zde na zemi už Ježíš není, je v nebi. 
Jenže nebe není jiný svět než ten náš. Když zemřeme, neodejdeme z tohoto světa do jiného, jak se
často říká při pohřbech: „opustil tento svět“. To je rčení obrazné. Skutečnost taková není. Nejenže nás



Bůh nevolá do jiného světa, on sám přece vstoupil do našeho světa, stal se člověkem, vtělil se. Nikdy
jej neopustil, ale vykoupil jej. Co se tedy míní těmi výrazy Písma: „Vstoupil na nebesa, zmizel jim z
očí.“ Míní se tím právě to zmizení - a ne odchod. To je dvojí pojem: odejít znamená pryč, nebýt tu už.
Zmizet znamená být přítomen dál, ale skrytě. 
K dotvrzení této pravdy stačí pozorně přečíst hned další větu Markova evangelia: „Apoštolové vyšli a
kázali všude. A Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova zázraky.“ 
Jaká je to radost, když si toto plně uvědomíme: Pán je tu, je s námi. A jak moudře to zařídil: Viditelně
by mohl být jen na jednom místě a proto  to jeho vynalézavost zařídila tak, abychom jej mohli nalézat
všude v jeho neviditelné přítomnosti. 
Plyne z toho ovšem také toto: Kdo se s Kristem nedokáže za celý život blíž seznámit, setkat, kdo
spoléhá jen na to, že se s ním po smrti setká v nebi, ten se zklame. Nenajdeš-li Krista za života na
zemi, nebudeš s ním ani po smrti v nebi. 
Nezapomeň tedy: nebe není jiný svět! Království Boží je i zde, je v nás. Na nás je, abychom je s
milostí Boží v sobě a kolem sebe budovali. Země je místo, kde se buduje nebe. Provždy jsme spojeni
se svým světem, proto si pospěšme jej zlepšovat a zušlechťovat v sobě a kolem sebe.

Přímluvy

Náš Pán je nám stále blízko ve svém Duchu. Pojďme ho prosit:

Za všechny, kteří pomáhají vyučovat děti náboženství.
Za dobrovolníky, kteří pomáhají v krizových územích.
Za sociální pracovníky, kteří pečují o staré a osamělé.
Za nemocné a umírající, kteří se připravují na setkání s naším Pánem.

Bože Otče, děkujeme ti, že jsi nám blízko ve svém Synu, který s tebou žije a kraluje na věky věků.
  
 

NEDĚLE  7. VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Tyto dny jsou ve znamení přípravy na seslání Ducha svatého, Ducha jednoty a svorné lásky. 
Připomeňme si všechny rány, které světu a církvi zasadila nesvornost křesťanů a litujme pokorně
nesnášenlivé pýchy v nás samých i v celé církvi.

Uvedení do čtení 
1. Sk 1,1-15-17.20-26 
Když Pán Ježíš vstoupil na nebesa, zůstala po něm všeho všudy skupinka asi 120 věřících. I počet
apoštolů byl po odpadu Jidášově neúplný. A tato malá církev se chystá podat celému světu svědectví o
své víře, že Pán Ježíš žije. Nejprve  si doplňují počet apoštolů, svědků Ježíšova kázání i Ježíšova
zmrtvýchvstání. 
2. l Jan 4,11-16 
Jak se to pozná, kdo je opravdu křesťan, skutečný věřící člověk? Podle toho, jak umí odříkávat
odpovědi katechismu? Podle toho, jestli chodí každodenně do kostela? Svatý Jan má jiné měřítko.
Poslouchejme, jaké. 



3. Jan 17,11b-19 
Dnešní evangelium je vzato z velekněžské modlitby Ježíšovy před rozloučením. Pán Ježíš tu prosí za
své učedníky, za všechny, kdo v něj uvěří - tedy i za nás. A zač prosí, co považuje za nejdůležitější?
Poslouchejme. 
  
 

KE CTI PRVNÍHO KOSMONAUTA

„Děti, kdo víte, jaký byl ve čtvrtek svátek?“ 
Takhle jsem se ptal a jeden čiperný mládenec mi odpověděl: „Byl svátek ke cti prvního kosmonauta!“
Hned jsem nepochopil, ale on mi čile vysvětlil: „No přece, byl svátek Nanebevstoupení Páně. Pán
Ježíš vzlétl na nebesa. Byl tedy prvním kosmonautem! A prosím, já vím, kde asi touto dobou je!
Rychleji, jak rychlostí světla letět nemůže, to nejde. Za dva tisíce světelných let je tedy touto dobou
právě někde na okraji naší mléčné dráhy.“ 
Co na to, děti, říkáte? Chlapec byl čipera, fyzikálně uvažoval správně, a přece to řekl všechno špatně.
Vy byste mu jistě dali  správnou odpověď: Takhle to nemůžeš brát, vždyť Pán Ježíš se ze země vůbec
nevzdálil. Nevzdálil se z našeho lidského světa, naopak: pronikl svou smrtí a zmrtvýchvstáním až do
samého středu! 
Zkusme si dnes toto plně uvědomit: jaká je to radost, že Pán je tu s námi, zde. 
„Ale proč je tu neviditelně“ - myslíš si možná. „Nebylo by vše jednodušší, kdyby tu na světě byl dál
viditelně? Kdybychom si i my mohli na něj sáhnout, jako Tomáš!“ Jenže v tom je právě to, jak
moudře to Pán Ježíš zařídil: Dokud byl viditelný, mohl být vždy jen na jednom místě.Proto to zařídil
tak, aby s ním mohli být všichni lidé všude na světě v jeho neviditelné přítomnosti. 
Kdyby dosud chodil po světě tělesně, viditelně, mohli by s ním lidé být pohromadě vždy jen na
jednom místě, zatímco my dnes slavíme společenství s ním - třebas dnes, - současně ve všech
chrámech světa. 
Ale možná si teď myslíš: dobrá, je to pěkné, ale přece jen je potřeba Pána Ježíše také vidět, dotknout
se ho jako Tomáš. Svět potřebuje dál jeho žehnající ruce, jeho úsměv, jeho hlas, jeho slovo! - V tom
máš pravdu a Pán Ježíš byl také toho mínění. Věděl, že těch 33 let, co měl jako člověk na světě k
disposici, zdaleka nestačí na všechno, co je třeba udělat, aby se pomohlo všem lidem všech časů a
národností, všem různým potřebám všech lidí. A on chtěl pomáhat opravdu všem lidem, on všechny
miluje stejnou láskou. 
Za těch 33 let života nemohl milovat děti jako maminka  - a tak pozval všechny matky světa, aby
milovaly své děti jeho láskou, jako on. Neměl čas se oženit a pečovat o rodinu - k tomu pozval
všechny otce světa, aby mu v tom pomáhali, a aby jeho život pokračoval v nich a skrze ně. 
Nemohl pomáhat nemocným naší doby, k tomu pozval všechny lékaře a sestry ošetřovatelky. 
Nemohl lámat chléb všem lidem světa - k tomu potřebuje kněze, aby žehnali, lámali, sytili svatým
pokrmem jeho těla všechny hladovějící. 
Rozumíš? Po svém nanebevstoupení Pán Ježíš potřebuje tebe, nás všechny, abychom pokračovali v
tom, co on na světě započal. Pán nás potřebuje, abychom dělali divy jeho lásky, abychom dělali divy
techniky. 
Pán Ježíš potřebuje nás všechny, abychom dělali svět lidštějším, abychom svým rozumem a prací
svých rukou do něj vnášeli Boží království. Proč? 
Protože našemu Pánu na nás a na našem světě záleží. 
Naše země je místo, kde se buduje naše nebe. 
Provždy jsme spojeni s naším světem, není jiný, do kterého bychom utekli - proto se snažme jej



zušlechtit v sobě i kolem sebe: Vždyť náš Pán Ježíš je tu i s námi, i nám je ochoten pomáhat ve všem
díle dobrém, i naší dobré práci žehná, aby se dařila a přinášela užitek. 
Pojďme se přihlásit do práce k vylepšení světa vyznáním své víry: 
 

SLAVÍME SVÁTEK MATEK 
  
(V  obětním průvodu nesou všechny děti k oltáři květiny a dávají je do velké mísy před obětní stůl.
Závěrem průvodu nesou dvě nejmenší velké srdce s nápisem: „Našim maminkám“, čtyři nesou konec
pentlí připíchnutých na srdci. Postaví je před obětní stů. Závěrem bohoslužby se srdce a mísa s
květinami přenáší k májovému oltáříčku Matky Marie a zůstávají tam do konce máje. Děti maminkám
při tom jistě pěkně zazpívají.)

Ve druhém týdnu máje, měsíce Ježíšovy matky Marie, slaví celý svět svátek matek. U nás po čtyřiceti
letech zákazů můžeme slavit svátek matek také. 
V mnoha rodinách stála dnes při snídani na maminčině místě u stolu kytička, někde i malý dárek. V
mnoha rodinách  bude dnes chystat oběd tatínek s dětmi a maminka bude obsluhována jako čestný
host. V mnoha rodinách bude dnes odpoledne program výletu podle přání maminky. Celá rodina chce
dnes mamince dát najevo, že ji všichni mají rádi. 
Také naše farní rodina chce dnes všem maminkám ze srdce poděkovat. 
Poděkovat. Za co máme maminkám poděkovat? Co je pro maminky typické? 
Schválně, děti, dobře teď poslouchejte, jestli vaše maminka mluví a dělá, jak teď budu číst: 
„Opravdová životní moudrost - ta je jen jedna: Užít si, co se dá, na nikoho se neohlížet. Mít se dobře
sám, a o nikoho se nestarat. 
-  Proto strč na jiné, co je potřeba udělat a sama si polenoš. 
-  Ve dne odpočívej, abys mohla v noci dobře spát. 
-  Chytne-li tě chuť pracovat, sedni si a počkej, až tě přejde. 
-  Co můžeš udělat dnes, odlož raději na zítřek. 
-  Uvidíš-li někoho odpočívat, jdi a pomož mu. 
-  Práce šlechtí člověka, jen když se na ni kouká zdaleka.“ 
Co vy na to, děti? Je tohle řeč vaší maminky? Kdepak. Tyhle řeči vymysleli takoví mužští, co raději
vysedávají u piva, než aby doma něco dělali. 
Jaká je řeč našich maminek? Při čtení dnešního evangelia vám možná také napadlo, že ta krásná
modlitba Pána Ježíše je i modlitbou maminek za své děti: 
„Otče nebeský, zachovej mé děti, které jsi mi dal, aby byly zajedno; aby se měly mezi sebou rády. 
Ochraňuj je, aby se jim nic zlého nestalo. Chci je vychovat podle tvého slova, v tvé pravdě. 
A až se rozejdou do světa, ať žijí pravdivě, ať jsou z nich poctiví lidé. Ať žijí v tvé lásce.“ 
Takové jsou myšlenky a modlitby našich maminek. 
Takové jsou naše maminky. Dřou se pro svou rodinu, některé se pro své děti doslova udřou. Pán Ježíš
mohl právem říct: „Není větší lásky, než je láska mateřská.“ 
A jako se dělo Pánu Ježíši, ani maminky nesklízejí vždy od svých dětí vděk a uznání. 
Musí děti napomínat a varovat, i když vědí, že dětem se napomínání nelíbí. Maminka říká: „S tím
kamarádem nechoď, na ten film se nedívej, tu knihu nečti, není to pro tebe.“ Maminka totiž dobře ví,
že jsi jako choulostivá květinka ze skleníku. Nevydržíš, dáš se snadno svést. Stačí, když vidíš, že
někdo dělá něco špatného, a už to děláš také. Dokud se neumíš ubránit pokušení sám, musí tě chránit
maminka, aby ses mu vyhýbal. 
Až se pořádne otužíš a upevníš, pak už vytrváš v dobrém sám a všude. 



„Jen kdyby to tak dobře vždycky dopadlo“ - povzdychne si teď možná některá maminka. Některé děti
se přes všechno vychovávání dají na špatný život. Odpadnou od víry v Boha. A takové maminky pak
mají hořký úděl svaté Moniky. Její syn Augustin vedl špatný život, chodil do špatné společnosti,
dostal se mezi sektáře, říct si  nedal a nedal. A přece se maminka Monika před smrtí dočkala, že se
napravil. Kde máte tedy, maminky a babičky, trpký úděl svaté Moniky, dělejte to jako ona: modlete
se, aby Bůh dal mladým dost dlouhý život, aby měli čas přijít k rozumu, najít Boha. 
Slyšel jsem tuhle: Ale všechny ženy nejsou přece maminky. MéDéŽé byl svátek všech žen, - o svátku
matek se teď slaví jen ty, co jsou matkami! - Z téhle námitky je vidět, jak je právě potřeba slavit
svátek matek. Mateřství není jen záležitostí početí, těhotenství a porodu. Je to především záležitost
srdce! Mnohé ženy počnou, jiné i porodí, ale vpravdě matkami se nestanou - dítě odmítnou, zabijí je
nebo odloží. A jiné ženy sice samy dítě neporodí a přece pečují s mateřskou láskou o děti kolem sebe. 
Ano. Mateřství je především záležitostí srdce, jak to pěkně vyjadřuje známá modlitba křesťanského
mateřství: 
 „Pane, učiň ze mne nástroj svého pokoje, 
 abych uměla být laskavá i tam, kde je zlost a trucovitost; 
 abych uměla odpustit, když mne někdo urazí; 
 abych se snažila usmířit, kde se děti hádají; 
 abych se nebála říct pravdu tam, kde žijí v omylu; 
 abych vnášela víru tam, kde je pochybnost; 
 abych probouzela naději, kde si lidé zoufají; 
 abych vnášela světlo tam, kde jsou temnoty; 
 abych přinášela radost tam, kde vládne strach a bázlivost. 
 Vždyť kdo lásku rozdává, ten láskou bohatne.“ 
Pojďme tedy slavit dnešní neděli jako svátek našich matek. Těm zemřelým, co už jsou doma u Pána
Ježíše, těm dejme kytičku své vděčné modlitby. Těm živým mezi námi můžeme svou lásku a vděčnost
projevit bezprostředně a viditelně. 
Bože, dej nám ženy s mateřským srdcem. Amen.

Přímluvy

V Duchu Ježíše Krista prosme společně našeho Otce v nebesích:

Za všechny církve a náboženské společnosti světa, aby se všemi lidmi dobré vůle společně
usilovaly o lepší svět.
Za naši církev obecnou, aby se posílila vylitím Ducha svatého.
Za všechny kněze, aby byli neúnavnými hlasateli radosti a důvěry v tvou otcovskou
Prozřetelnost.
Za nás křesťany, abychom se měli mezi sebou rádi a trpělivě snášeli své chyby a nedostatky.
Za malomyslné a pochybující, aby pochopili, že Bůh může obrátit k dobrému i zlé záměry zlých
lidí a použít i je za nástroje své Prozřetelnosti.

Bože, děkujeme ti, že nejsi nějaké „TO“, že nejsi bezcitná přírodní síla, že nejsi Osud, který nepřihlíží
k jednotlivci, děkujeme ti, že jsi Otec, že jsi Otcovská láska, že jsi „TY“, že jsi a slyšíš nás a my tě
můžeme oslovit. Děkujeme ti a chválíme tě za to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 



HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Slavnost Seslání Ducha svatého, to je vlastně oslava narozenin církve. V ten den se církev působením
Ducha svatého veřejně zjevila světu. 
Otevřme i my, dnes svá srdce vanutí Ducha svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a
bázlivost. 
Volejme vstříc přicházejícímu Pánu: 
 - Tys dal světu Ducha pravdy, Pane. Smiluj se nad námi! 
 - Ty  sesíláš svým věrným ducha lásky, Kriste. Smiluj se nad námi! 
 - Ty jsi nám znaveným lidem zdrojem síly, Pane. Smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
1. Sk 2,1-11 
První čtení dnes mluví o historickém, viditelném seslání Ducha svatého. Je to katecheze prvotní
církve o tom, co působí Duch svatý. 
2. Gal 5,16-25 
Druhé čtení mluví o působení Ducha svatého neviditelném, stálém, i v dnešní době, i na nás. 
3. Jan 15,26-27;16,12-15 
Poslouchejme teď pozorně, jak mluví o svém dalším působení Pán Ježíš: skrze Ducha pravdy nás vede
dál, stále učí. 
 

LÍBEZNÝ SVÁTEK SVATODUŠNÍ

(Kněz si připraví k ruce flétnu - píšťalu) 
„Líbezný svátek svatodušní nastal“ - říká Goethe ve „Ferinovi lišákovi“ (Reineke Fuchs). Líbezným se
jeví dnešní svátek i nám - pro krásnou slunnou roční dobu, ve které se slaví, - a také proto, že není
obtížen nakupovací dárkovou reklamou a nervozní uspěchaností jako jsou vánoce a velikonoce. 
Pro obyvatele Jeruzaléma byl svátek Letnic radostnou oslavou vysvobození z egyptského otroctví,
oslavováním toho, že se z pokořeného otrockého lidu stal svobodný lid Boží. 
Když právě o Letnicích na ně sestoupil Duch svatý, jak jsme si o tom četli ze Skutků apoštolů, bylo
prvním křesťanům ze židovství hned jasné, co to znamená. 
První křesťané rozuměli, proč sestoupil Duch svatý, když bylo v Jeruzalémě velké shromáždění z
tolika národů. Rozuměli, proč se to stalo za hřmění a proč se Duch svatý ukázal v podobě ohně,
ohnivých jazyků. Věděli, proč apoštolové v nadšení „mluvili jazyky“. To mluvení jazyky bylo pro ně
především mluvením s Bohem, jemuž nezasvěcený nerozumí a nemůže rozumět. Všechno to jim jasně
ukazovalo, že místo sinajské, staré smlouvy s Bohem, nastupuje Nová smlouva, uskutečněná s novým
lidem Božím skrze Ježíše Krista. 
My dnes už tak spontánně „líbezné“ působení svatého Ducha v nás a v našem světě nepociťujeme,
neprožíváme. Drsná hrubost a krutost mnoha bezduchých lidí nám často bere dech. 
Ale přesto se vždy znovu setkáváme, a to často i tam, kde bychom to nejméně čekali, s lidmi
svatodušními, s lidmi, kteří žízní po spravedlnosti; s chudými, kteří bohatě rozdávají radost; s
pokojnými, kteří přemáhají nenávist; s milosrdnými, kteří jsou slepému okem a chromému nohou. 
Boží láska se i dnes vylévá do srdcí lidí skrze Božího Ducha. Stále zapaluje Pán Ježíš lidská srdce a
chce, aby hořela. 
Když oheň Ducha svatého zapálil apoštoly, vyšli s Petrem na střechu a odtud kázali lidem. A kázali



tak znamenitě, že jim lidé rozuměli a uvěřili v Pána Ježíše. 
Co máme dělat dnes my? Papež Jan Pavel nedávno volal: „Otevřte okna a dveře svého srdce Duchu
Ježíšovu! Umožněte Duchu svatému, aby ve vás a skrze vás mohl působit a obnovovat tvář země!“ 
Teď se na mne, děti, díváte a nejspíš si myslíte: že mám otvírat okna ve své duši? Že mám obnovovat
tvář naší země?- Z toho mi není ani za mák jasné, co se tou obraznou řečí míní. Jak já mám být
spolupracovníkem a nástrojem Ducha svatého? 
Povím vám to zase obrazně, ale snad to bude trochu názornější. 
Řekli jste: jak mám být nástrojem Ducha svatého? Já tu mám nástroj - hudební nástroj - píšťalu. Ta
nám může pomoci otevřít dveře k tajemství Ducha svatého. Vidíte ji všichni v mé ruce? (Zvedá flétnu
do výše). My všichni jsme takové nástroje v ruce Boží. Tenhle nástroj je pěkný, ale zatím němý.
Teprve, až se do něj dýchne, foukne, to teprve začne hrát. 
Apoštolové byli také skrytí, tiší, dokud je Duch Boží neozvučil: (foukne do píšťaly). „Přijměte Ducha
svatého!“ 
Jak je to s tebou, se mnou, s námi? My jsme byli prvně ozvučeni hned na křtu, ale to jsme ještě
neuměli mluvit. Teď už mluvit umíme, teď už můžeme i my klidně vyznat, zpívat: Já jsem věřící
katolík, já jsem křesťan! - To je tvoje líbezná melodie, která může tvé kamarádky přivést k Pánu
Ježíši. Ale pozor - jen tenkrát tato flétna hraje, když není ucpaná, když do ní může můj dech (ucpe
flétnu prstem a zkouší foukat). 
Proto říkal papež Jan Pavel, že se máme otevřít Duchu svatému. 
Jsou různé flétny, různé hudební nástroje. Není důležité, jestli jsi malá píšťalička nebo velký pozoun.
Všichni jsme vítáni do Božího orchestru, jen když jsme správně naladěni podle tóniny Božích
přikázání, podle ladičky lásky. 
Pojďme tedy dnes radostně slavit líbezný svátek svatého Ducha. Ovšem, málo by bylo, kdybychom tu
mluvili jen o něm. My můžeme a smíme mluvit i přímo s ním. Staňme se tedy každý nástrojem v
orchestru našeho společenství. Místo přímluv teď společně zazpívejme krásnou modlitbu - hymnus
„Přijď, ó Duchu přesvatý“ (Kancionál č. 422). 
 

DARY DUCHA SVATÉHO

Asi jste už také udělali zkušenost, že člověk rád mluví o tom, co mu nejvíce schází. Třeba když má
hlad, pletou se mu stále znovu na jazyk řeči o dobrém jídle. 
Dnes se mluví hodně o duchu. Je to snad znamení, že dnešní lidé tohoto ducha, ducha věcí i Ducha
Božího, zase začínají postrádat? 
Ještě nedávno nebylo vůbec módní o duchu mluvit. Popírala se i duše v těle a vše živé i neživé se
vysvětlovalo na způsob dobře či méně dobře fungujících mašinek, mechanismů. 
Dnes se to obrací. Vznikají nové vědní obory na výzkum lidské duše. Mluví se o duchu doby - třebas
„duch Pentagonu“ - „duch Helsink“. - Mluví se o duchu, v jakém působí tu nebo tam tisk, rozhlas,
televize. Říká se, že jednání probíhalo v duchu vzájemného porozumění. 
Pán Ježíš, a po něm i jeho církev, mluví také o Duchu - o Duchu svatém a jeho působení. 
Bible klade hned na začátek lidského vývoje vyprávění o stavbě babylónské věže, stavbě lidské pýchy
a sobectví, snahy přetrumfnout všechny ostatní. A o tom, jak Duch Boží kříží plány lidské pýchy a
zpupnosti. (Gen 11,4) 
Ale už Starý zákon zná nejen sílu Božího Ducha, který maří lidskou zlobu, ale zná i Boží sílu
oživující. Prorok Ezechiel nazírá, jak Duch svatý oživuje, co odumřelo, léčí, co ochořelo, zahřívá, co
vychladlo, zavlažuje, co vyprahlo (Ezech 27,1). Všechny ty obrazy mluví o jednom: Duch Boží je
Duch života, bytí v lásce. 



V Novém zákoně stojí před námi Kristus, který nabízí a sesílá svého Ducha. V Novém zákoně
vyrůstají nové a nové generace křesťanů do krásy všude tam, kde Ducha svatého přijímají. 
V každé generaci, v každém jednotlivém člověku, v tobě, ve mně, v nás všech se dějí hotové divy,
když se Duchu Božímu neuzavřeme, když v něm rosteme: Divy, které jsou opakem zhouby
babylónské: 
- Dokážem chápat druhého, i když má jiné názory. 
- Dokážem společně dělat divy a udělat dobré dílo. 
- Dokážem vytvářet přátelství, společenství, dobré soužití. 
- Dokážem zdeptaným vrátit životní elán. 
- Dokážem hýřit dobrými nápady, fantazií, vtipem, vynalézavostí. 
- Dokážem dary Ducha svatého přijímat a spolupracovat s nimi.

Dokážem ... opravdu dokážem? Sotva vypočítat dokážem, které že jsou sedmeré dary Ducha. Možná
vy, děti, je ještě umíte. Říkejte se mnou: Dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně
Boží. 
Jak působí v nás? 
Jako proud v žárovce - někde 25 W, v jiné 500 W. Je ho tu tolik, kolik odebíráš, používáš. 
Co tedy máme dělat, aby tento tvořivý Duch byl v nás, mezi námi, aby svatodušní vylití pokračovalo v
nás? 
Odpověď je jednoduchá: Je třeba dělat přesně totéž, co dělala prvotní obec: 
 „Setrvávali v jednomyslnosti a v modlitbě společně s Marií...“ 
Je tedy třeba: 
1. Jednomyslnosti: - Kde je křik, nesedne zpěvavý pták. 
 Kde jsou hádky, není místo pro holubici Ducha svatého. 
2. Modlitby: - Vyplatí se opsat si z kancionálu modlitbu o dary Ducha svatého v novém krásném 
překladu a často se ji modlit. 
3. Jít s Marií: - Ona je živý vzor duchovní osoby, plné milosti a Ducha svatého. 
 Spolu s Marií pojďme za Ježíšem. 
  
 

            NAROZENINY CÍRKVE

Slavnost Seslání Ducha svatého, to jsou vlastně narozeniny církve. V ten den se církev zrodila z Ducha
svatého. 
Znáte staré obrazy, zobrazující tuto událost? Maria je tam uprostřed apoštolů, jako na rodinných
obrázcích matka uprostřed dětí. Čekají na příchod Ducha svatého a vzývají ho: Přijď, Duchu svatý. 
Zrození církve nebyla žádná pokoutní událost. Sběhli se k ní lidé osmnácti národností: Parthové,
Médové, Peršané, Římané, Elaminé, Řekové, - celý středomořský svět vypočítává svatý Lukáš ve
Skutcích. I dnes, kdy jsme zvyklí myslet mezinárodně, obchodovat mezinárodně, i dnes je představa
firmy, která se hned po svém vzniku uchytila v osmnácti státech, představou impozantní. Hned při
zrodu církve se začíná ve světovém formátu. „Muži všech národů pod nebem byli při tom“ - říká svatý
Lukáš. 
To tedy byli apoštolové skvělí popagandisté, to museli do ulic s chytrou reklamou, že dokázali takové
davy svolat dohromady. - Jenže ve skutečnosti apoštolové se nerozběhli do ulic, ale naopak: Lidé se
sbíhají k nim, k domu, kde byli pohromadě. Lidé se ptali, co se to tu děje - co to vše má znamenat. 
Zde máme odpověď na otázku účinnosti křesťanství ve světě. Sebehlučnější propaganda, podnikavá



akce, bohaté investování peněz do rozhlasu, filmu, televize, novin, jakékoli křiklavé hlásání evangelia 
neobrátí svět. 
Jen tenkrát, když se v církvi něco děje, něco, co jinde ve světě kolem není, totiž, když v ní působí
Duch lásky, to jediné svět udiví. Pak se lidé sami ptají, co se to děje. A tenkrát je kázání církve účinné
a lidé je slyší. 
Za časů Petrových se ptali lidé všech jazyků, co se děje. A všichni se cítili stejně srozumitelně 
osloveni tím, co se dělo v mladé křesťanské obci v duchu bratrské lásky. 
Za časů Jana XXIII. lidé celého světa, lidé všech jazyků se také ptali, co se to děje v katolické církvi -
že přestala exkomunikovat, odsuzovat, zatracovat, ale má pro všechny otcovská slova lásky. 
Dnes slavíme svátek seslání Ducha svatého. Dobře rozvažujme tyto svatodušní události. Církev, v
které se neděje nic pod vedením Ducha, církev, která taktizuje, úřaduje, propaguje víc, než miluje, ta
svět neobrátí. Církev, která se opírá víc o moc a peníze než o Ducha, ta svět neobrátí. 
Máme o čem rozjímat nad narozeninami církve: Apoštolové byli tenkrát pohromadě. Nevymýšleli
plány, ale měli se mezi sebou rádi a společně volali: Přijď, Duchu svatý. To stačilo, že svět slyšel, že
se obrátil. Čiňme i my podobně, žijme v lásce, pomáhejme si - a svět i dnes nás uslyší.

Přímluvy

Pojďme teď společně prosit, abychom byli přístupni působení Božího Ducha, - abychom se jím dali
vést ve svém životě.

Aby si lidé uvědomovali, že jsou chrámy Božího Ducha a nezhášeli v sobě jeho světlo.
Aby se vládcové světa dali vést duchem spravedlnosti a pokoje.
Abychom my, křesťané svítili svému okolí lucerničkami dobré mysli, veselí a důvěry v moc
dobra.
Aby bezradní našli v tvém Duchu správnou orientaci.
Aby zoufalí, co ztratili všechnu naději, našli skrze naši lásku novou naději a smysl života.
Aby v našich rodinách bylo ovzduší soudržnosti, pohody a ochoty pomáhat si navzájem.

Bože, náš Otče,  ty nás stále zahrnuješ svými dary, stále nám je nabízíš. Prolom tvrdou slupku naší
okoralosti, abychom tvé dary přijali, v jejich světle a síle žili. Dej, abychom se stali lidmi
duchovními, lidmi svátečními, lidmi svatodušními, nositeli tvých darů a následovali tak tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice má být jakousi rekapitulací, shrnutím všeho, co jsme s Bohem
prožili a výhledem, jak s ním budeme žít dál. 
Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát v hluboké pokoře. Proto nejprve vyznejme svou hříšnost a
prosme za odpuštění.

Uvedeni do čtení 
1. Dt 4,32-34.39-40 



První čtení je z Mojžíšových napomenutí vyvolenému lidu. Zdůrazňuje především, že je jeden Bůh,
dárce života. 
2. Řím 8,14-17 
V druhém čtení jde svatý Pavel dál, než lidé Starého zákona. Ti byli zaměřeni jen na svůj současný
život. Pavel připomíná, že jsme dědici budoucnosti, která je krásná a věčná. 
3. Mt 28,16-20 
Evangelium o rozeslání apoštolů se týká i každého z nás. I my máme získávat Pánu nové učedníky, i
my máme šířit kolem sebe Boží království. 
  
 

JAK VIDĚT BOHA

„Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,“ poroučí učedníkům Pán Ježíš v dnešním evangeliu - a
ve jménu Nejsvětější Trojice jsme my také byli všichni pokřtěni. 
Už jste, děti, o tom přemýšlely, jak je to s Bohem ve třech osobách? A jak si můžeme toho Boha vůbec
představit? Někdo vám na takovou otázku možná řekne, že je to zkrátka tajemství, že se nemá
mudrovat, že se má věřit. 
Je pravda, že je to tajemství, to znamená, že je nikdy až do dna neprohlédneme, ale přesto o tom
přemýšlet máme: na kousek se přece jen dohlédnout dá, a i to, kam dohlédnem, je moc krásné a
radostné: Můžeme tu vytušit krásu Boží velikosti. 
Poslouchejte, jak o tajemství Boží velikosti dovedl vypravovat hezké podobenství slavný ruský
spisovatel.

Legenda L.N.Tolstoje: „Uvidět Boha“: 
Jednou žil na daleké Rusi král. Byl to dobrý král, mnoho pro své poddané udělal, a nevedl žádné války.
Tak si žili dobře, král i jeho národ, a lid krále miloval. 
Když král zestárnul, začal být nespokojený: „Mnoho zemí jsem procestoval, vše, co je na světě
pozoruhodné, jsem viděl, ale toho největšího, Boha, toho jsem nespatřil. Jestli mi chcete dopřát, abych
mezi vámi šťastně umřel, ukažte mi ještě Boha. Po ničem jiném už netoužím!“ 
Celý národ se radil a namáhal, jak králi vyhovět. Učenci a kněží začali spisovat moudré řeči a kázání,
malíři malovali obrazy a symboly, básníci vymýšleli metafory, ale králi to stále moc neříkalo, nevěděl
si s tím rady: Boha neviděl. 
Tu přišel z venkova pastýř. Pastýři mají čas přemýšlet a tak, jsou-li bystrého rozumu, ledacos
vymyslí. 
Náš pastýř vyvedl krále ven z paláce a řekl mu: „Podívej se na slunce!“ Král se podíval, ale hned
zrakem ucukl: „To nejde, to bych oslepl!“ - „Tak vidíš, králi,“ - povídá pastýř, - „slunce je jen
nepatrný kousek Božího stvoření, nepatrné dílo velikého Boha, a nemůžeš na ně pohlédnout, abys
neoslepl. Jak chceš tedy svýma očima vidět samého Stvořitele, Boha?“ - Tohle král pochopil a uznal.
Ale hned pastýře prosil, když je tak chytrý, aby mu ještě zodpověděl další otázku, která mu vrtá
hlavou: „Pověz mi, pastýři, co bylo před Bohem? Co bylo dřív, než byl Bůh?“ - Pastýř řekl králi:
Začni počítat, pěkně od začátku!“ - Král začal: „Jedna, dvě tři...“ 
„Ne,“ řekl pastýř, „začni od samého začátku, ještě před jedničkou!“ 
„Ale to přece nejde, před jedničkou přece už žádné číslo není, tam už je jen nula!“ 
„Vidíš,“ řekl pastýř, „před Bohem také nic není. Bůh je počátek všeho, co je.“ 
„Už rozumím,“ radoval se král. „Teď mi ještě pověz třetí, co nevím: Co Bůh dělá? Co dělá Bůh s námi
lidmi?“ 



„I na to je odpověď lehká,“ řekl pastýř. „Ale musíš z trůnu dolů a vyměnit si se mnou šaty!“ 
Když to král udělal, sám už pochopil: „Aha, už rozumím. Pán Bůh to dělá právě tak, jako já teď!
Sestupuje ze svého věčného trůnu, přijímá šat a podobu člověka. Slouží lidem a dělá z nich děti
královské.“

V Ježíši vidět Otce 
Tak jako král v té pěkně legendě, tak mohli před dvěma tisíci roky lidé vidět vskutku Boha: V Pánu
Ježíši se Bůh stal člověkem. Kdo viděl Ježíše, viděl vlastně i Otce. Kdo slyšel Ježíše a uvěřil mu, ten
přijímal jeho Ducha. 
Milé děti Boží, vy malé i vy velké, když vás napadnou někdy podobné otázky jako toho krále,
nehledejte Boha v učených knihách filosofů a přírodovědců. Nehledejte ho v kosmických hlubinách.
Otevřete si evangelium. Čtěte si, co dělal Pán Ježíš, snažte se jednat podobně jako jednal a smýšlel on.
Kdo jde za Ježíšem, kdo přijímá jeho Ducha, ten jde za Otcem. 
Boží Trojice je tajemství, ale líbezné a blízké tajemství: Bůh je náš otec. Syn je náš lidský bratr. Duch
svatý je dech Boží svatosti a Boží síla v nás. Trojí osobu má Bůh, přichází vstříc člověku v trojí
podobě, ale v sobě je jeden, jeden plamen: plamen Lásky. Podívejte, takhle je jeden. Jeden plamen
lásky: (vezmu 3 kusy knotu rozžeháku, zapálím a dám k sobě) 
Pojďme tedy dnes slavit jednoho Boha v Trojici: 
- Pojďme prosit Otce Stvořitele, aby nás učinil nástroji své tvůrčí síly. 
- Pojďme prosit Syna Vykupitele, aby nás učinil nástroji své lásky. 
- Pojďme prosit Ducha Posvětitele, aby nás učinil nástroji své milosti. 
 

ZNAMENÍ KŘÍŽE

Chlapci a děvčata, 
jistě máte mnozí z vás malé sourozence. A rodiče vám je také někdy svěří, abyste na ně dávali pozor.
Já jsem na tom byl také tak, když mi bylo deset. Měl jsem na starosti mladšího brášku. Musím přiznat,
že jsem na něj měl někdy zlost. Když se mu stalo jen něco málo, třeba se svalil nebo se o něco uhodil,
hned začal brečet a volat, ne po mně, ale vždy jen po mamince. To mě zlobilo, že mě nebere na
vědomí jako ochránce. Teď už vím, a vy to víte asi také, že to tak dělají všechny děti. Jak se jim něco
stane, nebo jak se něčeho bojí, hned začnou volat maminku. Maminka, to je pro dítě bezpečí, u
maminky se děti nebojí. 
My starší už víme ještě víc - a vy mladí tu zkušenost také uděláte, že nejen malé děti, ale i dospělí
potřebují pocit bezpečí. Maminka potřebuje bezpečnou oporu v tatínkovi, ve svém muži. Muž hledá
oporu, jistotu a porozumění u své ženy. 
Je ještě jedno jméno, které voláme v nebezpečí, jako malé děcko volá maminku. Jméno, které nám
dodává jistoty, potřebné k životu. Je to jméno Boží. 
Dnešní bohoslužbu, tak jako každou bohoslužbu a každou modlitbu, začínáme slovy: Ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého. 
Vyslovením této krátké modlitby se stavíme do ochrany Boží. Je to vzývání Boha ve třech osobách a
má nám vždy připomenout, že Bůh je nad námi, s námi, v nás. Říkáme tato slova často, ale většinou
při tom moc nepřemýšlíme, co znamenají. 
Bůh nad námi. Říkáme „Ve jménu Otce“ - a zvedáme přitom ruku nahoru, ukazujeme rukou k Bohu.
Víme dobře, že Bůh je všude, ale už s námi asi do smrti zůstane vžitá představa, že Bůh Otec je nad
námi - shůry nás zahrnuje otcovskou láskou a péčí. 
Bůh s námi. Potom říkáme „i Syna“ - a ruka jde shora dolů. Připomínáme si tím, že Bůh v svém Synu



„sestoupil“ do našeho lidství, stal se spolu s námi člověkem. Zůstává s námi a mezi námi provždy, po
všechny časy, aby nám pověděl o Otci, abychom ho poznali a měli rádi. 
Bůh v nás. Za třetí děláme rukou čáru vodorovnou a jmenujeme třetí božskou osobu, Ducha svatého.
Vodorovná čára - takhle - od jednoho k druhému - ukazuje, jak působí Duch svatý v nás. Spojuje nás,
sjednocuje do společenství jedné církve Boží, jednoho těla Kristova. 
Na konci bohoslužby budeme zase jako na začátku vzývat jméno Boží Trojice: 
Jděte - a požehnání Otce i Syna i Ducha svatého buď s vámi se všemi. Jděte, - jste tedy posláni.
Latinsky se poslání řekne missio, misie. Ne do misií v pralesích, ale do misií zde, kolem nás, k našim
bližním, malým i velkým bratřím jsme posláni. I ti se často, stejně jako naši malí sourozenci, cítí tak
osamělí, též se bojí a hledají matku, matku církev, kterou ještě neznají, o níž vy jim máte povědět,
protože vy ji znáte. 
Dělejme v tyto dny znamení kříže velmi pozorně a pokaždé si připomínejme, co znamenají ta slova,
co znamenají pohyby rukou: Nemusíme se bát. Nad námi je Bůh Otec, který o nás pečuje. S námi je
Bůh Syn, Ježíš Kristus, aby nám ukazoval cestu k Otci. A v nás je Duch svatý, který nás jako
magnetem přitahuje k sobě navzájem, abychom se měli mezi sebou rádi, abychom byli svorni a
jednotní. 
Ať je tedy naše dnešní bohoslužba radostným projevem obdivu nad Boží krásou a velikostí. 
 

PO VZORU SVATÉ TROJICE

Obyvatelstva na světě přibývá, orné půdy ubývá, výdajů na zbrojení také rok od roku přibývá. 
Tváří v tvář všem napětím života a světa si křesťanství slaví své svátky, jak je církevní rok přináší. 
Není to přehlížení naléhavých potřeb doby? Není to odvrácení pohledu od zásadních starostí lidstva k
věcem nedůležitým? My si tu dnes slavíme tajemství Trojjediného Boha, místo abychom si lámali
hlavu nad bídou a hladem světa. Nejsme my křesťané snílkové a ilusionisté? 
Mohl by si to o nás snadno myslet ten, kdo zná křesťanství jen povrchně, kdo neví, co křesťanské
pojmy znamenají. 
Třebas to mluvení o svaté Boží Trojici. Kdo zná křesťanství, ten ví, že právě těmito výrazy se shrnuje
návod na správné osobní vztahy lidí mezi sebou. Že se tu názorně ukazuje, jak život každého člověka
má být otcovsky životodárný, synovsky činorodý a naplněný Duchem lásky. 
 Pravda, ty naše výrazy o Bohu Trojjediném znějí starobyle. Je třeba to vyjadřovat moderněji a je i
naším úkolem stále znovu je nově a srozumitelně vysvětlovat. Vždyť trojiční učení křesťanství, to
není především nauka, tedy mudrování, jak tři osoby jsou jeden Bůh. 
To je zvěst o Bohu, který vstupuje do lidského života, do mého, tvého života. 
To je zvěst, jak chápat smysl života. 
Je to kázání o Bohu živém, jednajícím. O Bohu, který vstupuje do lidských dějin, vysvobozuje z
hříchu a nabízí člověku pravou svobodu: aby uměl volit mezi dobrem a zlem. 
Je to zvěst o Bohu, který se v člověku Ježíši ztotožnil s lidskou bídou a otevřel lidstvu novou
budoucnost. 
Je to zvěst o Duchu svatém, Duchu lásky. Je to zvěst, že můj a tvůj život je určen vztahem k Bohu -
milujícímu protějšku, který mi odpouští, kterému mohu věřit.

Tak nějak bude znít v nových katechismech kapitolka o svaté Trojici. 
Ale sama podstata věci, ta zůstává stále táž a je stále stejně nezbytná: 
Lidé všech věků musí hledat - a čím je nás víc, tím usilovněji musíme hledat, - jak dojít k spolupráci
všech lidí dobré vůle na celém světě, aby společně usilovali zajistit pokoj bez násilí, aby společně



hledali, jak přemoci zlo dobrem. 
A tak prastaré trojiční učení křesťanů o funkci otcovství a synovství, o vztazích lásky mezi nimi,
nebude zastaralé ani ve světě našich dětí, ale bude pro ně ještě víc životní nezbytností než je dnes. 
Pojďme se tedy pohřížit do tajemství svátku Boží Trojice. Pojďme přemýšlet, jak člověk, obraz Boží,
má v sobě vztahy Boží Trojice obrážet a zpodobovat.

Přímluvy

Pojďme prosit Boha Otce, který pozval do svého království všechny, kdo uvěří v jeho Syna a dají se
vést jeho Duchem. Bože v Trojici jediný, prosíme tě:

Za věřící lidi celého světa - aby žili v radosti z Boží lásky.
Za kněze ve všech zemích světa - aby kázali slovo Boží srozumitelně.
Za mocné lidi ve vládách světa - aby se chránili pokušení pýchy a tvrdosti srdce.
Za nás, kteří jsme tu shromážděni - abychom žili v důvěře v Boha.
Za mladé lidi, kteří si hledají životního partnera - aby dobře hledali a dobře našli.
Za naše zemřelé - aby zažili velikost Božího milosrdenství.

O to tě, Bože, prosíme skrze Syna, v Ducha svatém, - vždyť tobě patří čest a sláva na věky.
  
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Slavnost Těla a Krve Páně, svátek Božího Těla, to je svým způsobem svátek velikonoční. Je to svátek
Poslední večeře o Zeleném čtvrtku. Ale tenkrát, v předvečer Velkého pátku, nebylo vhodné ovzduší k
rozvinutí jásavé radosti nad Ježíšovým darem. 
Dnes je čas, abychom uprostřed vonějící jarní přírody dali nově rozkvést své radosti, své naději a
lásce. 
Abychom mohli vyhlížet našeho Pána s pravou lítostí, litujme ještě svých hříchů a prosme za
odpuštění..

Uvedení do bohoslužby 
1. Ex 24,3-8 
První čtení popisuje prastarý obřad smlouvy mezi Bohem a člověkem. Krev obětních zvířat a i celý
rituál jsou jakýmsi předobrazem toho, co máme v Eucharistii. 
2. Žid 9,11-15 
Druhé čtení zdůrazňuje, že jediná oběť Velekněze Ježíše stačí a platí navěky. My se k ní smíme
připojovat. 
3. Mk 14,12-16.22-26 
Teď se v duchu připojme ke slavení první a jediné mše, kterou  slavil Pán Ježíš s apoštoly. 
  
 

ZÁVĚR ADORAČNÍHO DNE PŘI SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ



BOHATŠÍ ŽIVOT Z VÍRY V KRISTA

Končíme adorační den: Kristus je tu zvlášť přítomen, aby přijímal návštěvy, aby učil, uzdravoval
choré mysli i těla, aby uzdravoval ty, kteří se přijdou chytit jeho roucha. 
Takový den je teploměrem naší víry a lásky: měls touhu přijít sem? 
Když se apoštolové ocitli v přítomnosti Krista proměněného na hoře, byli uchváceni. I dnes jsou
takoví, kterým se nechce odtud, jako apoštolům. Ale i dnes tu byli i takoví, kteří se za pět minut
neměli co modlit, nezažili Proměnění. 
Přišel jeden farník: „Jsem asi nějak vadný, neumím a neumím delší chvíli rozjímat. Nutí mě to pořád
něco dělat, s modlitbou jsem raz dva hotový.“ - Je třeba mu vysvětlit, že není vadný, jen je jiný, jiné
nátury než druzí. 
Nejlíp je to vidět na vyprávění o návštěvě Ježíšově v Betanii: Byli tam tři sourozenci. Lazar seděl a
rozmlouval s Ježíšem. Marta sháněla, čím ho uctít. Maria ani nemluví, ani neběhá, jen okouzleně a
láskyplně hledí, zírá. Stačilo jí vědomí: Pán je tu a já na něj smím hledět. 
Tři sourozenci, a každý nám zobrazuje jiný typ zbožnosti: Lazar je spekulativní. Aby prožíval svou
víru, musí ji podepřít logikou, úvahou, argumenty. - Dovede se modlit slovy, má co říci Bohu i lidem
o své víře. - Slouží Bohu rozumem. 
Marta je agilní: na mudrování ji neužije, ale kde je co třeba udělat, posloužit, / udělá a ráda. Nemluví,
víc dělá. Slouží Bohu činem. 
A Maria je typ meditativní. Dovede se přiblížit Bohu nejkratší cestou - zkratkou, kterou je láska. K
uvěření nepotřebuje sílu argumentů, nepotřebuje cestu smyslů, spekulování. Nazírá bezprostředně.
Slouží Bohu srdcem. 
Tento typ křesťana toho při modlitbě moc nenamluví, protože umí to nejvzácnější: naslouchat Božímu
hlasu, vanutí Ducha svatého, dát se vést. To je cesta svatého Františka, svaté Terezie, největších
světců. 
Jakým způsobem máme jít ke Kristu my, já, ty? Tou nejvyšší, nazíravou, jen a jen tou? 
Pro každého z nás je nejschůdnější ta cesta k Bohu, ke které nás Bůh vybavil, jakou nám dal
přirozenost. Dělej jak umíš, jak ti to jde: chval Boha, jak moha, říkali staří. 
Jsi-li praktik, muž činu, nenuť se do kontemplativních forem, dlouhých rozjímání, ale nabídni Bohu
jako dárek z lásky své činy, své dílo. 
Jsi-li kontemplativního založení, nenuť se k napodobování praktiků` bylo by z toho leda trápení nad
nezdarem, místo radosti a předjímání nebe. 
Některé středověké školy tvrdily, že přirozenost musí člověk potlačovat, ničit, ale bylo to
nepochopení. Přirozenost je darována, stvořená Bohem, a my ji máme rozvíjet, ne ničit. 
Poděkujme tedy dnes svému Pánu za všechny milosti, které udělil těm, kteří ho přišli navštívit. 
Poděkujme mu i za to, že mu smíme sloužit, jak umíme. Že nechce abychom obraceli svou
přirozenost, ale že právě ji smíme učinit nástrojem služby. 
A kromě poděkování položme na obětní patenu i prosbu. Jednak za ty, kteří netouží po službě Kristu,
protože ho neznají. A pak také za nás, abychom jim svým jednáním jeho poznání usnadňovali.

Přímluvy

Pojďme prosit Ježíše Krista, který se nám dává jako pokrm života.

Dej církvi dostatek kněží, aby tvému lidu nescházel Chléb života, tvůj dar.
Dej státníkům, kteří řídí národy, dary tvého Ducha, aby vedli společnost k pokojnému soužití.
Dej nám, tvým věřícím, tvůj pohled, abychom v lidech kolem sebe viděli své bližní.



Dej, aby Eucharistie se stala zdrojem jednoty a základem svornosti naší farní rodiny i všech
křesťanů.

Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou
a radostí, vždyť ty chceš žít v nás a s námi na věky  věků.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE  2. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“ neděle v mezidobí. Ale každá
neděle nám hlásá, že jsme vykoupeni Ježíšovou smrtí, že i všední čas je časem naděje ve společenství
s Pánem. 
Dnešní Ježíšovo pozvání k následování platí i nám. 
Proto si připomeňme svou hříšnost a odpovězme v pokoře.

Uvedení do čtení 
1. 1 Sam 3,3b-10.19 
Chlapec Samuel byl - dnes bychom řekli - ministrantem v Jeruzalémském chrámu. Byl školák, jako
jste vy, mládeži. Bydlel při chrámu jako v internátě - u nich na vesnici vyšší škola nebyla. K
Samuleovi mluví Boží hlas - ale on to nepozná. Nepodobáme se i my přečasto Samuelovi tím, že Bůh
nás volá, ale my jeho hlasu nerozumíme? 
2. 1 Kor 6,13c-15a.17-20 
Mezi věřícími v Korintu se objevovaly extrémy, jako se objevují i dodnes mezi námi. Jedni vše
tělesné zavrhují jako cosi nízkého a špatného, druzí zase žijí jen pudově a smyslově. Svatý Pavel nás
učí správnému vztahu k tělu. 
3. Jan 1,35-42 
Je to jakási odvěká touha v člověku, potkat se s Bohem tváří v tvář. Kolik pohádek, kolik legend se o
tom vypravuje. Teď uslyšíme v evangeliu také o takovém setkání. - Pán Ježíš se poprvé setkává se
svými nejdůležitějšími učedníky. 
 

NÁSLEDOVÁNÍ V POSLUŠNOSTI

Třikrát tu dnes zazněla slova: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ 

http://www.fatym.com/


Kdo dobře poslouchal, snadno postřehl, že všechna tři čtení mají jednu základní myšlenku: Bůh volá
člověka k následování. 
Nejprve tu bylo povolání Samuelovo za proroka: tedy ke kněžství, k apoštolátu. Samuel pochopil a
zaujal správný postoj. Postoj poslušnosti: „Pane, tvůj služebník poslouchá.“ 
Ve druhém čtení vysvětluje sv. Pavel, jak to s následováním v poslušnosti míní. Je to poslušnost
celistvá, tělem i duší: „Kdo patří k Pánu, je s ním jednoho Ducha.“ Smýšlení Kristovo se má stát
smýšlením toho, kdo ho následuje. 
Také třetí čtení - evangelium - mluví o následování. V mužích, které volá Kristus, aby šli za ním, je
symbolizováno povolání celého lidstva, i mé i tvé. 
Toto naše povolání slyšíme znovu a znovu: v liturgii, ve svátostech církve. Bůh znovu a znovu
přichází ke každému člověku. Znovu a znovu se děje narození, křižování, zneuznání a věrné
následování Krista, jako tenkrát. My jsme na tom dokonce líp než Ježíšovi současníci. Máme        k
dobru zkušenosti lidstva za dvacet století. Neohlížejme se proto příliš teskně po starých časech,
zanechme utopistického vyhlížení do dalekého budoucna. Dívejme se raději pod nohy, kde právě
jdeme. Tento náš čas je pro nás čas spásy, čas osvědčení, čas vykoupení. 
Dnes slyšíme: pojďte za mnou a uvidíte, kde bydlím. 
V každé generaci je vždy dost takových, kteří slyší, pochopí a jdou za ním. Jedni jsou dobří chodci a
předběhnou ty pomalejší. Jsou-li však ti přednější, ti progresisté, jak se jim dnes říká, ducha Kristova,
pak neházejí kamení po opozdilcích, nezatracují je, ale ukazují na sobě lepší běžecký styl. Tak to
udělali vždy opravdoví reformátoři církve a svědci: Františkové, Dominikové, Ignácové. Jsou-li ti
vzadu - ti konzervativní - ducha Kristova, pak ani oni neodsuzují ty před sebou. To je smysl dnešního
slova Božího. 
Pán volá i nás, abychom ho následovali - celým tělem i duší. A zdá-li se nám, že se nám podařilo při
tom běhu předběhnout bližního zbožností, věděním, dokonalostí nebo čímkoliv, bojme se, abychom se
nestali povýšenými sektáři, kteří odsuzují a zavrhují ty za sebou. Hleďme jim        v duchu Kristově s
láskou a trpělivostí pomáhat kupředu. 
 

SLYŠELI A ŠLI

Jen si to dobře představte, co jsme tu slyšeli: čtyřikrát za noc Samuela volají. A on čtyřikrát ochotně
vyskočí, ochoten poslechnout. 
Jak to dopadá, když někdo volá tebe? Neříkám v noci, to bys leda něco zamručel a obrátil se na druhou
stranu. Ale co ve dne? Není to u vás, jako tuhle bylo v jedné  rodině? Maminka něco potřebuje a volá z
kuchyně: „Petře, pojď sem.“ - Nic - ticho. „Petřeé, pojď sem honem““ - Teprve za chvíli se ozve ve
dveřích bručení:  „Co je?“ - „Obuj si boty, skočíš do obchodu, honem!“ - Ticho. „Tak dělej!“ - „Ať jde
Jana.“ - „Jana šla do hodiny.“ - „Já nemám čas.“ bručí Petr. Co dál vykládat, teprve pohlavek
přesvědčil Petra, že má poslechnout, když ho matka volá. 
Ten Petřík byl takový vadný asi proto, že nevěděl jedno důležité: Když volá a když něco poroučí
maminka nebo tatínek, je to vlastně totéž, jako u Samuela! I v hlase rodičů volá Bůh! To Bůh svěřuje
rodičům dítě; to Bůh svěřil tvým rodičům i tebe, aby tě vychovali. Poslechnout rodiče, znamená
poslechnout Boha; neposlechnout rodiče, znamená odmítnout Boha! Vzpomeň si na to, když ti někdy
dojde zásoba ochotné poslušnosti - a hned ti bude snadnější poslechnout. 
A co my dospělí, co z toho plyne pro nás? Když hlas rodičů je pro děti hlasem Božím, jak uvážliví
musíme být v rozkazech; jaká spravedlnost, jemnost, dobrota, trpělivost má znít dětem v hlase rodičů!
Volá nás i dnes Bůh jako za časů Samuelových? Volá. 
Jak volá člověka Bůh? 



Ve Starém zákoně najdete někdy zbytky prastarých představ, že Bůh mluví hlasem silným jako bouře.
(Třeba když si vyprávěli, jak Bůh dal lidem Desatero na hoře Siónu.) 
Jenže opak je pravda. Bůh k nám mluví tiše, nenápadně. Nenutí, nehrozí, - jen nabízí, zve. Kdo nechce
poslouchat, může dělat, že nic neslyší, že ani žádný hlas Boží neexistuje, že ani žádný Bůh není. 
Slyšeli jsme o povolání Samuela - toho Pán Bůh udělal velkým prorokem, protože byl poslušen
Božího hlasu. 
Obraťme teď pozornost ke druhému volání Božímu. V evangeliu Pán Ježíš volal mladé muže a udělal
z nich své učedníky a apoštoly. 
Ti dva učedníci slyšeli, co jim Pán Ježíš řekl, a šli za ním. A tato ochota slyšet vyvolala úplnou
řetězovou reakci. Jako v atomovém reaktoru se přenáší reakce z atomu na atom a uvolňuje se tak
obrovské množství energie, tak i tu: Ondřej vyhledal bratra Šimona a přivedl ho za Ježíšem. Šimon
zase přivedl k němu Filipa; - ten dalšího, a ti další přivedli k Ježíšovi zase další. A ta řetězová reakce
trvá  už 2000 let. Jeden člověk druhému povídá, že našel laskavého Vykupitele, až se to od nás,
starších, dovídáte i vy, děti. Až vyrostete, povíte to zase vy svým dětem. 
A co je na počátku této řetězové reakce? Co je roznětkou,  která udržuje ten proces v chodu?
Poslušnost. Poslušnost slova Božího, poslušnost vůle Boží, ať už ji vy, malí, slyšíte z úst rodičů, anebo
my velcí ze stránek Písma při nedělní bohoslužbě. 
Jestli to vše dobře uvážíte a pochopíte, pak se dnes všichni postavíme po boku učedníků a budeme se
také ptát svátostného Ježíše při dnešním našem setkání: Pane, kde bydlíš? A uslyšíme též jeho
pozvání: Pojďte a uvidíte. A budeme tiše žasnout nad skromností jeho příbytku v bílém chlebu Hostie;
po smrti nad krásou jeho i našeho příbytku v nebi. 
Ať tedy teď při vyznání víry, které budeme společně říkat, vyznává zároveň i naše srdce pevnou
ochotu poslouchat Pána Boha. 
 

JAK TO ZAČALO

Vzácnou chvilku máme dnes při naslouchání evangeliu: Čtvrtý evangelista - Jan - nám vypravuje, jak
to všechno s hnutím kolem Ježíše začalo. 
Jak to s Ježíšem začalo? Velmi skromně, nenápadně. Brzo se sice za Ježíšem hrnou zástupy,  ale
Ježíšovi zřejmě jde především o jednotlivce. Jde mu o svědky. Těm věnuje svůj čas, s těmi hovoří. 
Jak že to vše začalo? Jan Křtitel upozorní své dva nejlepší učedníky, že kolem jde někdo, kdo ví víc,
než on. Já jsem připravovatel cesty - on je Cesta. Já jsem hlasatel pravdy - on je Pravda. Já jen volám
ke správnému životu - on je Život sám. On je Beránek Boží. 
A ti dva se vydají za Ježíšem. Začíná první pohyb za ním, začíná hnutí, které má obsáhnout celý svět. 
Ale tomu prvnímu hnutí za Ježíšem ještě něco předcházelo: předcházelo Boží hnutí. Boží pohyb - nám
vstříc. Začalo to vše vánočním pohybem Boha vstříc člověku: Ježíš jde okolo. Ježíš se ohlédne. Ježíš
ty dva osloví. Ježíš ty dva pozve. 
Takhle setkání s Ježíšem začíná. I s námi. I v dnešním světě. I my býváme nesmělí, nejistí, jako ti
první dva. „Mistře, kde bydlíš?“ - ptají se rozpačitě. - Naznačují tím vlastní otázku: „Můžeme přijít za
tebou? - Najdeš si pro nás čas?“ 
Jak vypadají naše otázky Ježíšovi? Možná, že znějí nějak takto: „Co mohu já udělat pro to, aby svět
kolem mne byl lepší? - Je tu někdo, kdo mne pochopí? Co je smyslem mého života? Jsou někde lidé,
parta lidí, společenství, kde budu přijat, kde mi bude dobře?“ 
Kdo se takto ptá, ptá se vlastně po Ježíšovi. A Ježíš mu už jde vstříc. Ježíš je mu už blízko. Může ho
potkat ve věřícím člověku, v kostele, na stránkách evangelia. 
Může ho potkat, může ho odmítnout. Jako Natanael, který nad Ježíšem ohrnul nos: „Co dobrého může



vzejít z takové díry, jako je Nazaret?“ - vytahoval se rodák ze stejně velké sousední dědiny Kány. 
Můžeš ho potkat, můžeš ho odmítnout, jako se i dnes děje neustále. 
Přišel na střední školu lékař provádět výuku o pohlavním životě mládeže. 
Dívenky se ptaly: „Vadí to, když se pomiluji s každým mládencem, který se vyskytne? Je pohlavní
promiskuita špatná?“ 
A lékař odpovídal: „To je způsob života psího, to jsou způsoby čubky, že podrží každému psu, který se
namane. Chceš-li žít jako člověk, musíš se chovat lidsky, ne zvířecky.“ 
Dívenky se ptaly: „Kdy vlastně máme začít se sexuálním životem, s pohlavním stykem?“ 
Lékař odpověděl: „To vám mohu říct přesně na den a hodinu: ve svatební noci. Začneš-li dřív, ztratíš
pel krásy a mládí, bude z tebe utahaná ženská. A sotva se naučíš, až se vdáš, v manželství, hezkému,
šťastnému a věrnému sexuálnímu životu.“ 
Dívenky byly vyděšeny radikálností těchto požadavků zkušeného lékaře, univerzitního profesora. 
Celý výsledek přednášky spěchala shodit profesorka, která na škole přežívá z dob soudružských:
„Toho pána nemůžete brát vážně, on je to věřící člověk!“ 
Ja, tak vidíte. Jak často jde Ježíš kolem nás. A jak snadné je Ježíše odmítnout. 
To je tedy otázka dnešního slova Božího na nás: 
 Přijímám já Ježíše, když jde kolem? 
 Jdu já za ním? 
 Jdu o něm povědět dál? 
Máme dnes o čem přemýšlet. Máme o čem s Pánem hovořit teď, při společném stolování.

Přímluvy

I nás volá dnes Pán Ježíš za své učedníky. Odpovězme prosbou o pomoc:

Otevři naše srdce tvému volání, abychom v každodenním životě slyšeli hlas svědomí.
Posilni věřící křesťany, aby nežili bázlivě a malomyslně, ale pokojně a radostně.
Těm, kteří jsou pronásledováni a posmíváni, dej sílu a statečnost, aby dokázali nesplácet zlem,
ale dobrem.
Naše farní společenství ať je dobrou rodinou tvých učedníků.
Naši zemřelí ať tě uvidí tváří v tvář.

Pane, tys řekl, že kde je mezi lidmi svornost a láska, tam jsi ty mezi námi. O to tě prosíme, jenž žiješ a
kraluješ na věky věků.

NEDĚLE  3. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nás burcuje k pohotovosti a k aktivitě: Čas je krátký, čas se naplnil - využívejte
dobře času! 
Jak a k čemu jsme využili hodiny a dny v uplynulém týdnu? Kolik času jsme v dosavadním životě
promarnili mrzoutěním, hádkami, lenošením? 
Prosme Boha za odpuštění.

Uvedení do čtení 



1. Jon 3,1-5.10 
První čtení je barvitým zobrazením, jak se člověk stále pokouší utíkat před Bohem. Kus biblického
Jonáše je v každém z nás. Ale Bůh přesvědčuje všechny Jonáše, jak marné a dětinské jsou ty útěky: jen
trápení si působí každý, kdo před Bohem utíká. 
2. 1 Kor 7,29-31 
Teď si poslechněme svatého Pavla. Vysvětluje, jaká je to škoda utrácet svůj život v jepičích
malichernostech každodenního života.  Lépe je držet se toho, co má hodnotu trvalou. 
3. Mk 1,14-20 
Evangelista Marek ukazuje, jak Pán Ježíš začal veřejně kázat a jak na to reagovali jeho učedníci. - Teď
bude Pán Ježíš kázat nám - jak se zachováme my? 
 

NENÍ JINÉ CESTY

Lev, liška a osel lovili společně. Ulovili jelena. Dobrák osel se nabídl, že kořist rozdělí. Udělal tři
poctivé hromádky, ale lev po něm skočil a stáhl mu kůži přes hlavu. Teď bylo na lišce, aby dělila
kořist. Liška shrnula všechny hromádky dohromady a přistrčila je před lva. 
„Kdo tě naučil tak dobře dělit?“ ptal se lev. - „Kmotr osel a jeho zkušenost,“ řekla liška a šla si hledat
obživu po liščím způsobu. 
Bajky o zvířatech se rodí z lidských zkušeností. I v téhle bajce poznáváme náš dnešní svět. Malí jsou v
něm dobří na to, aby pomáhali, nadháněli kořist mocným. Ale sotva chtějí něco pro sebe, sotva chtějí
žít trochu po svém, ať je to dnes v Jugoslávii nebo v Súdánu, hned je tu pracka větší a vezme jim
všechno - i tu poslední kůži na hlavě. 
Sotva se u nás uvolnilo trochu svobody a malí začali chutě pracovat a budovat kousek světa s lidskou
tváří, už se objevila hejna žraloků, kteří z těch menších rybek začnou stahovat kůži předražováním
zboží, krádežemi, loupežemi, podvody a násilím všeho druhu. 
Musí to tak na světě být pořád? Mnozí propadají pasivitě a ztrácejí zájem o všechno, protože si myslí,
že to jináč na světě nikdy nebude. 
Ale někteří se ohlížejí po lepší alternativě, po jiné cestě. A nalézají ji tam, kde ji ohlašuje Ježíš v
evangeliu: „Lidé, nabízí se vám lepší životní cesta, cesta Božího království. Změňte své názory,
změňte své kořistnické návyky lvů a šelem. Staňte se mými učedníky! Pojďte se mnou budovat Boží
království spravedlnosti, lásky a pokoje!“ 
Mnozí toto pozvání nepřijímají. Ne proto, že by se jim nelíbila představa světa bez válek, státu bez
kriminálů a zločinů, vesnic bez zlých a záludných lidí. 
Nepřijímají výzvu k budování Božího království na světě proto, že to považují za utopii, za fantazii, za
něco neproveditelného. 
Pán Ježíš netvrdil, že tahle jeho alternativa budování světa je snadná a pohodlná. Jeho samého tohle
hlásání stálo život - a svým následovníkům řekl, že i oni budou za svou snahu pronásledováni. 
A přesto se v každé generaci lidí znovu a znovu nacházejí Ježíšovi následovníci. Učitelé pokoje.
Takoví, kteří lepší svět nejen teoreticky hlásají, ale prakticky už žijí. Protože vědí, že pro lidstvo není
jiné cesty než cesta, kterou ukazuje Ježíš, když nám říká: 
„Celý svět najednou změnit nemůžeš. To jsem nedokázal ani já. - Ale můžeš přesto udělat mnoho.
Můžeš změnit sebe - na dobrého, pokojného, laskavého člověka, na křesťana. A to je už hodně. Můžeš
pomoci i někomu vedle tebe, aby se změnil k lepšímu. A tím vytvoříš zase větší kousek Božího
království, vytvoříš prostor k působení Ducha svatého. 
Já vím: Co vám tu teď povídám, to se lehčeji říká, než dělá. Lidé také raději vypichují spíš naše
nezdary v tomto úsilí, než to, co se nám daří. Ale to nic. Je to náš program na celý život, není to



chvilková huráakce. A je to i ta nejlepší politická činnost, co se na světě může dělat: svým
křesťanským smýšlením a jednáním šířit ve světě Boží království pokoje, spravedlnosti a lásky. Za
chvíli se budeme společně modlit: „Otče náš ... přijď království tvé.“ -  Snad si tedy dnes lépe
uvědomíme, oč v té prosbě vlastně prosíme. 
 

PŘÍBĚH O JONÁŠOVI

„Přiblížilo se Boží království,“ říká Pán Ježíš a povolává apoštoly, aby je šli v jeho jménu hlásat. A
apoštolové opouštějí otce, domovy a sítě - jisté zaměstnání, - a jdou lovit lidi. 
Jonáše také volá Bůh, aby šel hlásat pokání a Boží odpuštění velkoměstu Ninive, ale Jonáš jít nechce:
Asyrští Ninivané jsou národ pohanský, zlý, ukrutný - jen ať zahynou! 
A tak Jonáš začíná utíkat před Boží vůlí: dostane se na loď, ale Hospodin vzbudí bouři. Námořníci
vylosují právě Jonáše jako oběť ke smíření hněvu bohů, a hodí Jonáše přes palubu. 
Velká ryba donese Jonáše ke břehu a vyvrhne ho tam, kde se nalodil. A znovu je tu Boží hlas: Jonáši,
jdi kázat do Ninive! 
Jonáš tedy Boží příkaz poslechne, ale neochotně. Jeho kázání nemůže být kratší a sušší: ohlásí jen
hrozící trest, nic o záchraně. Přesto se Ninivané obrátí a napraví. Jonáš je však karikaturou proroka i
dál: zatím co Bůh se smilovává, Jonáš se zlobí. Neumí si představit, proč by se Bůh měl smilovat také
nad pohany. 
Ale Bůh si s ním dává práci, aby jej přesvědčil: Bůh chce zachránit všechny lidi. Bůh je Bohem i těch,
kteří nepatří mezi zbožné a věřící. 
Kdo si dáte dnes odpoledne čas, abyste si doma našli v bibli knihu o Jonášovi a začetli se do ní,
zjistíte, že je to jakási starobylá novela, povídka, která je nejen zajímavá, ale i poučná a moudrá. 
Napřed si při čtení budete říkat: tenhle Jonáš, to byl ale úzkoprsý egoista. Ale pak si začnete pomalu
uvědomovat, jak je i ve vás, v nás každém, kus Jonáše, jak ta situace platí i dnes. Jak daleko jsme
všichni od toho, abychom přáli i jiným, co dobrého přejeme sobě. 
Hned trojí životně důležité poučení si můžeme odnést z pozorného čtení knihy o Jonášovi: 
První zní: Před Bohem neutečeš. 
Jonáš se pokoušel utéct před povinností, která se mu nelíbila. A my se v duchu ptáme: Jaké útěky před
povinností jsou v mém životě? Útěky z pohodlnosti, ze špatné nálady, ze strachu? 
Až zase budeš mít chuť utéci od nějaké povinnosti, vzpomeň si na Jonáše: Před Bohem a jeho voláním
neutečeš! 
Druhé poučení získáš poznáním: Já jsem to zavinil! 
Teprv až Jonáš v zuřící bouři uznal, že on zavinil tu bouři, že on je viník, teprve pak se bouře uklidní a
věci spějí ke smírnému řešení. 
Až ty budeš zas jednou házet vinu za všechny potíže na druhé kolem sebe, podívej se honem na sebe:
najdi a doznej svou vinu a spoluvinu a užasneš, jak to přispěje k uklidnění bouří v manželství a všude. 
Třetí objev při čtení knihy o Jonášovi bude asi znít: Životní učení nemá konce, zmoudřování a
sebenapravování trvá až do smrti. 
Jonáš dostal důkladné poučení, přestál velkou životní krizi. Ale je nám jasné: to ho neuchrání před
dalšími omyly. - 
S námi je to také tak: i náš život je stálý proces růstu, vývoje k horšímu nebo k lepšímu - jak kdy a jak
kdo. 
Básník přirovnal lidský život k životu růže. 
Fyzik přirovnal lidský život k tekutině, která mění svůj tvar stále podle okolí - podle nádoby. stále se
pomalu mění - vyvíjí - od poupátka přes rozvitou květinu k zralému plodu. 



Albert Schweitzer napsal: „Náš život je stálé zrání, které nejde samo sebou. Sama sebou jde jen
hniloba.  Na zrání musíme stále, po celý život, usilovně pracovat. Musíme usilovat o stále větší
prostotu, pravdivost, vlídnost, trpělivost, soucitnost.“ 
Ja, kdybychom mohli to své obrácení a napravení zvládnout jedním rozhodnutím najednou - jako třeba
maturitní zkoušku - to by šlo snadno. 
Ale tak to není: každé ráno, s každým probuzením začínáme znovu svou životní zkoušku víry, naděje a
lásky. 
Zdá se ti to obtížné, zdlouhavé? Jiné cesty není. Bohu nikam neutečeš. Není jiné cesty, než uznat své
chyby a denně znovu s nimi zápolit. 
To je cesta spásy pro věřící i pohany: Uznat své chyby a denně s nimi zápolit. 
 

HRA S NADĚJÍ

Kdybych se vás teď zeptal, jestli jste už někdy potkali člověka, asi byste se na mne podívali udiveně.
„Samozřejmě, že ano, jak se můžeš ptát?“ - Ale ono to tak samozřejmé není. Člověka potkat nemůžeš,
to je jen teoretický pojem, pomysl. Potkat můžeš jen muže nebo ženu. 
Jsme dnes uprostřed světového týdne modliteb za jednotu křesťanů, a tak vám dávám podobnou
otázku: „Potkali jste už někdy někde křesťana ?“ - Také jste nemohli. Můžeme potkat jen katolíka,
evangelíka, pravoslavného. Křesťan jako takový neexistuje. Kristova křesťanská církev neexistuje.
Jsme rozdělení. 
Prvotní jednota svědků Kristova zmrtvýchvstání vydržela jen krátce. Ve Skutcích apoštolů o těch
prvních čteme, že byli jedno srdce a jedna duše. Že pohané, když je pozorovali, říkali si s obdivem:
„Pohleďte, jak se milují!“ 
Jak došlo k nejednotě? Jak došlo k rozdělení? To je dlouhá historie, která plní stovky stránek v
církevních dějinách. 
Snad by se ta cesta k rozdělení dala souborně nazvat „Od srdce k rozumu“. Od láskyplného vyznávání
Pána Ježíše ke spisování různých kréd, různých vyznání víry, různých spekulativních rozumových
formulací víry. 
Jakmile se lidé začali pokoušet původní prostou lásku k Pánu Ježíši vyjádřit filozofickou formulací,
teologickými dogmaty a definicemi, začalo neštěstí rozkolů. 
Spoluvinu při tom měly jazykové potíže: orientálci mluvili v jiných pojmech než logičtí Řekové,
právničtí Římané. 
Přidaly se rozdíly mentality jihu a severu: těžkopádný Germán myslí jinak, než syn slunného
Středomoří. 
A největší vinu mají politikové a vladaři, kteří  všech těch rozdílností využívali ve prospěch svých
mocenských záměrů. 
A tak mezi křesťany začaly narůstat hrozné hradby, které trvají dodnes: vyzdvihuje se to, co nás
rozdvojuje, místo abychom se dívali na to, co máme společného. 
Že takové naše chování odporuje vůli Pána Ježíše, je všeobecně známé. 
Pán Ježíš nikdy nad nikým nevynesl klatbu. Katolíci i pravoslavní mnohokrát. 
Pán Ježíš nikdy nikoho nevyhnal ze své společnosti. My katolíci i protestanti mnohokrát. 
Pán Ježíš sedal k jednomu stolu s dobrými i zlými a přitahoval k sobě i všelijaké pochybné existence. 
Naše rozdělení je proti vůli Pána Ježíše. 
Mají snahy o sjednocení nějaký výsledek? Bohudíky, mají. Katolická církev už veřejně prohlásila, že i
my, katolíci, jsme ubližovali ostatním křesťanům, a tak podnítili jejich odchod. 
Katolická církev už prohlásila, že dnešní nekatolíci nemají osobní vinu na rozkolu, ke kterému došlo v



dřívějších dobách. 
Katolická církev už prohlásila, že ty největší hodnoty víry se vyskytují i v jiných křesťanských
církvích, a že i my se máme od nich čemu učit, ne jen oni od nás. Máme společný Otčenáš, Apoštolské
vyznání víry, máme společný ekumenický překlad bible, máme společný křest. 
Co nám ještě schází? Přesto vše ještě mnoho: 
Za prvé sjednocení na rovině církevního vedení. Ochota k tomu byla už často veřejně dokumentována
objímáním papeže s hlavami jiných církví. Ale dál se nestalo nic. 
Za druhé nám schází ujednocení na rovině teologů. I zde čteme stále znovu ujištění, že na různých
komisích bylo dosaženo rozhodného pokroku. Ale dál se nestalo nic. 
Za třetí schází ujednocení na rovině nás dole, na rovině lidu Božího. Zde má dojít ke sjednocení
duchovnímu, ke sjednocení ve vzájemné lásce a přátelství. Jak máme k tomuto cíli blízko, to každý z
nás osobně teď povězme Pánu Ježíši, když tu s ním budeme společně stolovat. Budou to jen naše planá
slova? Bude to tak doopravdy?

Přímluvy

V mnoha příkladech nám Písmo dokládá, jak Bůh znovu a znovu volá člověka, aby se vydal na cestu
svým životem správným směrem. I my jsme dnes toto Boží volání slyšeli. Pojďme prosit o pomoc,
modleme se společně:

Abychom pochopili, k jaké životní cestě nás voláš.
Ať své vlohy a schopnosti nenecháme z lenosti zahálet.
Abychom se učili stále větší snášenlivosti a ohledu na druhé.
Abychom jasně poznali své chyby a denně s nimi bojovali.
Abychom se energicky bránili pokušení k závisti a žárlivosti.
Abychom uměli politovat ty, kdo námi pro naši víru pohrdají, a modlili se za jejich obrácení.

Bože, jsme na cestě do tvého království. Dej, ať ve zlých chvílích cítíme nad sebou tvou ochrannou
ruku, skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE  4. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nás chce upozornit, že mezi lidmi není vlastně nikdo opravdu nevěřící. Každý
člověk na něco nebo na někoho věří - buď věří v Boha, nebo věří na pověry. 
Na co věříš ty v rozhodných situacích života? Je to Bůh, na koho spoléháš? 
Prosme všichni za odpuštění naší malověrnosti.

Uvedení do čtení 
1. Dt 18,15-20 
Čtení ze Starého zákona nás varuje před vyzvídáním budoucnosti pomocí magických praktik. Když
jsem na rozpacích, co dělat, je tu slovo Boží, duch evangelií, jako ukazatel cesty. 
2. 1 Kor 7,32-35 
Ve druhém čtení pokračuje svatý Pavel v úvahách o manželství a o panenství. Poslechněme si jeho
hlas. 



3. Mk 1,21-28 
Obrazem vyhnání zlých duchů chce evangelista říci, že Ježíš má plnou moc od Boha. Kde učí Ježíš,
tam mizí zlo. 
 

BŮH MLUVÍ K ČLOVĚKU

Ústřední myšlenka dnešního slova Božího, jak jsme právě slyšeli, je: Bůh mluví. Mluví skrze proroky,
skrze Syna. Řekne si někdo: snad mluvil, ale teď mlčí. Mlčí ke všemu co se děje. Proto se rozvíjejí
úvahy o mrtvém a mlčícím Bohu. V knize Alberta Camuse: „Mor“ - říká lékař: „Bůh světu nevládne,
nestará se o něj, mlčí. Světu vládne smrt. Proto se nestarám o Boha v nebi, který mlčí ke všemu, a
raději se pouštím do boje se smrtí, která tu řádí a panuje.“ Ale Bůh nemlčí - mluví jen jinak, než my
čekáme - proto ho neslyšíme. Tak se dělo lidem už v dobách biblických: nepoznali ho. Nepoznali ho
učedníci cestou do Emauz. Nepoznali ho apoštolové na břehu jezera. Nepoznala ho ani Magdaléna.
Nepoznal ho celý izraelský národ, po tisíciletí k tomu připravovaný. 
Jejich představa o Bohu byla jasná a přesná, ale ztrnulá, neměnná. Bůh-Mesiáš přišel, ale byl jinačí - a
oni ho odmítli: copak je dobrého z Nazareta - z takové Lhoty? 
Kristovi současníci, kteří v něho uvěřili, museli být hazardéři. 
Museli se umět vzdát svých dosavadních názorů, jistot. 
Museli být ochotní změnit své smýšlení. Rozbilo to celý jejich dosavadní svět. 
Kdo se opravdu přiblíží ke Kristu, kdo v něho doopravdy uvěří, tomu se rozbije jeho celý dosavadní
myšlenkový svět. Ten už pak vidí všechno jinak. A zde často dochází k pohoršení, které pro
„stávající“ věřící představují konvertité. Když se jim podaří přiblížit se ke Kristu, když prožijí závan
té myšlenkové vichřice Ducha, která vše činí novým, obnoví to jejich život, jsou vnímaví pro nové
myšlenkové proudy v církvi, jsou progresivní. 
Narazí však zpravidla na kastu lidí, kteří věří v Boha už dávno, vlastně odjakživa, kteří znají celé
náboženství, kteří mají všechnu pravou a osvědčenou zbožnost jako zpachtovanou na doživotí. Objeví-
li se něco, co oni neznají - odmítnou to. 
Pavel byl takhle přesvědčen, že zná pravé náboženství, že je zná dokonale. Když se objevila novota,
křesťanství, začal je pronásledovat: tak jsme se to ve škole neučili! 
Teprve když potkal opravdu Boha, bylo to jako blesk z nebe: zjistil, že všechno je jinačí, než  jeho
dosavadní představa. 
Bůh nemlčí ani dnes. I dnes tě oslovil, vyzval. Je v tom riziko: Jestli ho opravdu uslyšíš, rozbije tvé
pohodlné představy, vymítne z tebe zlé duchy špatných návyků. 
To je začátek nové cesty lidstva. Začínáme nově tušit - zatím jen tušit: 
Bůh je! Je živý! Je větší, než jsme si dosud uměli představit! Až to pochopíme, změní a obnoví to náš
svět. Obnoví to i tebe. 
Nebojme se vydat na cestu do našeho Damašku. 
 

MLUVIL JAKO TEN, KTERÝ MÁ MOC

Představte si toto: Přijdete do kostela a místo mne tu stojí Pán Ježíš. Místo mne tu káže Pán Ježíš. Co
by se stalo? - Obrátili byste se všichni co tu jste, na horlivé křesťany? 
A kdyby tu Pán Ježíš udělal div: Třeba by tu někdo dostal epileptický záchvat, svalil se v křečích na
zem, pěnu u úst, - a Pán Ježíš by k němu přišel, dotkl se ho, oslovil - a nemocný by se v tu chvíli
uklidnil, postavil, uzdravil. 



Co myslíte - obrátil by se celý náš národ na horlivé učedníky Pána Ježíše? Asi ne. Já myslím, že by to
dopadlo zase asi tak, jako tenkrát, když Pán Ježíš vskutku osobně lidem kázal, když dělal divy lásky
mezi nemocnými a hříšníky. Jedni by křičeli: podvodník! Druzí by o tom chvíli mluvili a pak by
přišly jiné sensace - a vše by zůstalo jako dřív. 
Ale někteří by se zaradovali. Přijali by jeho učení a stali se křesťany. Stali by se jeho učedníky na celý
život. 
A to je i naše dnešní otázka. Co se stane se mnou, když vyslechnu evangelium, kázání, slovo Boží? Co
se se mnou děje neděli co neděli v kostele? Má Ježíšův hlas na mne nějaký vliv? Jaký je ten vliv?
Stačí jen na přijetí vnější „firmy“, že jdu do kostela, ale ponechám svůj život, smýšlení a jednání
pohanské - křesťanstvím neovlivněné? 
Na čem to závisí, jaký je užitek ze slova Božího? 
Ve čtení ze Skutků apoštolů jsme slyšeli, jak se svatý Pavel ptá skupiny křesťanů v Efezu, jestli přijali
Ducha svatého. Zřejmě mu připadali jako jacísi nedovaření, smutní křesťané. A když se ukáže, že se o
Ducha svatého dosud nezajímali, že ho neznají, natož aby ho měli, tu je svatý Pavel poučuje, mluví
jim o Duchu svatém, vzkládá ruce, předává jim ho. A oni Ducha Ježíšova přijímají. 
Jak se to projevilo, že ho vpravdě přijali? 
Svatý Lukáš říká, že „mluvili jazyky“ pod vlivem vnuknutí toho Ducha. 
Co to vlastně bylo, to mluvení jazyky - glossolalia se to řecky ve Skutcích nazývá - to už dnes přesně
nevíme. 
Víme jen, že to bylo něco spontánního, jásání, výkřiky radosti a chvály. Veliký a krásný zážitek. 
A právě to podstatné z tohoto daru Ducha svatého, ducha Ježíšova, v nás působí i dnes, když dobře
pochopíme hlas Ježíšův, třeba zde v kázání. Když slovo evangelia uslyšíme celým srdcem, když
cítíme: To je ono! To je přesně to, co jsem dnes potřeboval slyšet, toto je dnes řečeno právě pro mne -
pak naplní veliká radost také nás. 
 Už žalmista před tisíciletími tu radost domu Božího znal: 
  „Zaradoval jsem se, když mi pověděli, 
  že do domu Páně spolu půjdeme.“ 
A to je otázka i na nás zde: zda máme také radost, že se dostaneme sem, do kostela, radost z toho, že
tu jsme pohromadě, radost z toho, že můžeme slyšet slovo Pána Ježíše, že můžeme přijmout jeho
Ducha. 
Vždyť to, že tu dnes jsme, to není jen naše zásluha, že jsme sem chtěli přijít. Jsme tu také proto, že to
chtěl i Pán Bůh. Kdyby Bůh nechtěl, tak bychom tu nebyli, ani jeden. Něco by nám do toho vlezlo,
překážka. Nebo bychom byli škobrtli o zmrazek na silnici a leželi kdesi se  zlomenou nohou. Nebo
bychom se dnes ráno neprobudili. 
Není to nádherné pomyšlení, nádherný pocit, není to důvod k radosti, že náš Pán o nás stojí! O
každého, co tu jsme! 
I toho, kdo sem snad vkročil jen náhodou, jen ze zvědavosti, i toho sem vedl Boží Duch. I o toho Bůh
stojí. 
To je ten nejvlastnější důvod naší křesťanské radosti: Bůh o nás ví, Bůh o nás stojí, Bůh chce,
abychom žili v radosti jeho Ducha. Bůh nechce, abychom žili v otročení duchu zlému. 
Otročení zlému duchu. Děti, prosím vás, je vůbec něco takového možné? Existuje vůbec něco
takového, jako otročení zlému duchu? Existuje. 
Někteří možná už něco takového znáte. Poslouchejte: 
Ten Jirka, co vám o něm budu vypravovat, byl vlastně v jádru dobrý kluk, ale hrozný nešika. 
Nešika ve hře, nešika na hřišti, nešika všude, nikdo si s ním ani nechtěl hrát. A co nejhoršího, Jirka ani
neměl žádného kamaráda. Moc ho to mrzelo, že o něj kluci nestáli. 
Poznal to na něm jeden chlapec a tomu napadlo, že by toho mohl využít. A tak přišel za Jirkou, a že s



ním bude kamarádit: „Máš, Jirko, peníze? Pojď, koupíme si čokoládu! Pojď, půjdeme do kina.“ -
samozřejmě za Jirkovy peníze. A peníze co zbyly? „Já si vezmu peníze k sobě, aspoň je neztratíš.“ - a
už je Jirka samozřejmě neuviděl. A když hlesl slovíčko, hned slyšel: „No jsme přece kamarádi, ne?“ A
tak Jirka doma ukradl mamince peníze, aby měl pro „kamaráda“. Pak ho ten kamarád zaučil, jak se
krade v samoobsluze. Tak ten dareba, ten zloduch, Jirku ovládal. Jirka už neděl, co sám uznával za
správné, neuměl už se sám rozhodovat. Nedbal, co mu říkala maminka, on už jen dělal, co poroučel
ten dareba, ten zloduch kamarád. A pořád měl strach, kdy se na to přijde. 
Něco podobného bylo v dnešním evangeliu: ten nemocný, posedlý zlým duchem, také nemohl dělat,
co sám chtěl. Ovládal ho někdo jiný, zlý. Evangelium o tom říká, že byl ovládaný, posedlý zlým
duchem. 
A o to jde. Pán Bůh chce, aby lidé žili svobodně a radostně, hezky, beze strachu, aby se rozhodovali
samostatně. Proto lidem nabízí svého Ducha a ten osvobozuje lidi z otročení duchu zlému. Osvobozuje
k radosti. Dáme se osvobodit? Odpovězme každý ve svém srdci. 
A teď odpovězme společně vyznáním víry. 
 

PŘÍKLADNÁ MATKA

Svatý Pavel se v dnešním čtení zabývá potížemi, které má muž se ženou a žena s mužem v
manželském soužití. Připomíná to svátek Uvedení Páně do chrámu, což je prastarý liturgický svátek
našich rodin. 
Je to svátek rodin: tedy muž, žena, děti. Ale jako je osudem muže Josefa ve Svaté rodině, že udělá své
a dál zůstává v pozadí, tak tomu bývá ve všech rodinách: v popředí stojí madona, žena se svým
mateřstvím. 
Možná si teď někdo z vás, pozorných posluchačů, už pomyslel: Aha, - to si pan farář tímhle úvodem
připravuje půdu na zapění obdivné ódy na zdatnou manželku a vzornou matku: 
Na vzornou matku první A kategorie, 
která je svým dětem nejen maminkou, ale i důvěrnicí a kamarádkou v jedné osobě, 
která najde vždy to správné slovo v pravou chvíli, 
která nemá žádné nálady ani slabůstky, 
která má po ruce přesné vysvětlení pro vše ve vhodném tónu, 
která vždy bez říkání přišije knoflíky na mužovy košile, 
která nikdy nepřipálí či nepřesolí oběd, 
která ... udělejme už raději tři tečky za tou ódou. 
On by takový chvalozpěv šel asi stejně do prázdna. My tu mezi sebou tyhle čítankové jedna A sorty
sotva máme. My tu nejspíš máme takové ty normální maminky, řekněme sorta dvě A: 
- ty, co jim semtam přetečou nervy, 
- ty, co se jim semtam zvedne ruka k mámovskému pohlavku místo pedagogických výkladů lajdající
dcerce, 
- co jim semtam přeteče mléko, 
- co nedokážou zachovat přísnou tvář vůči hubatému synátorovi v pubertě, 
- takové ty maminky obyčejné, semtam nedůsledné, ale mající moc rády své děti i manžele. 
Jsou však opravdu tak docela obyčejné? 
Poslechněte si, jak to napsala příteli knězi jedna taková obyčejná maminka, „chovatelka“ jednoho
fousatého chlapa a tří  malých chlapečků: 
„Milý pane faráři, měl byste se za mne modlit, abych zvládla aspoň trochu, co se mi zdá k mému
mámovství nezbytné: 



- abych uměla dělat jako jednoruká: druhou ruku potřebuji k chytání nejmladšího synka, který právě
zvládl umění rejdění po zadečku a pořád se chystá odněkud nebo někam spadnout. 
- A pak bych také potřebovala, abych uměla koukat aspoň třema očima naráz, abych mohla jedno
zavřít nad neplechami staršího, druhým kontrolovala, na co se to kouká mladší  v televizi a třetím
mohla koukat na práci. 
- A také abych uměla být hluchá k randálu, co dělají ti tři a někdy i všichni čtyři moji kluci, ale přitom
abych zaslechla každý vzdech a ston z bolesti nebo strachu. 
- Dále potřebuji, abych neztratila sebejistotu, když své vlastní chyby začnu objevovat na svých
děckách. 
- A ještě, abych byla chytrá jako profesor a doktor teologie, abych uměla zodpovědět všechny dotazy
svých dětí, jako třebas tuhle, když jsem právě cedila vodu z brambor: Mami, může Pán Bůh chtít, aby
se samo zasklilo to okno v pokoji, co jsem rozbil? Mami a proč to nechce, když to může? 
- A toto také: abych byla géniem logiky a přesně rozeznala, kdy je čokoláda dárkem, kdy odměnou, a
kdy pedagogy zakázaným podplácením mé ratolesti. 
- A také potřebuji ... škoda, mám těch zcela nutných přání ještě celou řadu, ale papír stačí už jen k
srdečnému pozdravu a k ujištění: 
Otče, být maminkou je přesto všechno moc krásné. 
Ujišťuji vás, že jsem v hloubi své upachtěné dušičky moc a moc šťastná a denně za to Bohu děkuji.“ 
A tak, milí muži a kluci, pomodleme se dnes i my ze srdce za ženy mezi námi, za naše manželky,
babičky, sestry, a přejme sobě i jim, aby při všech starostech a denních trampotách neztratily humor a
hlubokou radost z toho, že jsou dárkyněmi života, lásky a krásy. - Umiňme si, že se budeme snažit,
abychom jim tu radost svými malichernostmi nekazili.

Přímluvy

Nyní pojďme prosit našeho Pána Ježíše o pomoc: 
Pomáhej své církvi, aby nesla světlo tvé lásky do všech končin světa. 
Veď národy k sobě, aby poznaly, co je jim ku pokoji. 
Všem ženám našeho farního společenství dej, aby svou ženskou a mateřskou službu bližním konaly
rády a v lásce. 
Rodičům dej zdraví,  trpělivost a laskavost, aby vychovávali děti s klidem a vlídností. 
My všichni ať se dobře připravujeme na stáří, aby si mladí mohli vážit naší moudrosti. 
Umírající ať prohlédnou do tvého světla věčného.

Bože, shlédni na naše prosby: ať se učíme žít ve světle evangelia našeho Pána Ježíše, který s tebou
kraluje na věky věků.

NEDĚLE 5. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužb 
Pravdu má hymnus „Te Deum“, když říká: „Když vše se v světě mění, Ty sám jsi bez proměny.“ -
Ano, vše na světě se stále mění. A člověk - ten se také mění, ale nerad, ztěžka. 
Bůh nás však změnit chce, k lepšímu nás chce změnit, protože nás má rád. 
I dnes jsme tu proto, abychom se změnili k lepšímu. Volejme o pomoc k Pánu Ježíši.



Uvedení do čten 
1. Job 7,1-4.6-7 
Slovo Boží se dnes zabývá všelidskou otázkou, proč je na světě tolik zla. Job je věčně platným
ztělesněním trpícího člověka. 
2. 1 Kor 9,16-19.22-23 
V listu korintským křesťanům se svatý Pavel svěřuje, jak se mu hlásání evangelia stalo smyslem
celého života. Naslouchejme s tichou otázkou, kolik z jeho nadšení pro službu Božímu království je i
v nás. 
3. Mk 1,29-39 
V evangeliu je dnes před námi Pán Ježíš jako pravý Spasitel, jako ten, který léčí lidskou chatrnost,
vymýtá z člověka zlo. I nám, i tobě chce pomoci od trápení. Záleží jen na nás, jestli si pomoci
necháme. 
 

POSEDLOST ZLÝM DUCHEM

Dvakrát se dnes v evangeliu mluví o vyhnání zlých duchů z člověka. Co to vlastně bylo, co to je, ta
posedlost zlým duchem? 
- Byl to neduh tělesný - nějaké epileptické záchvaty? 
- Byla to choroba duševní - nějaká hysterie? 
- Nebo to máme brát doslovně - že člověk může být ovládnut, posedlý, nějakým zlým duchem,
ďáblem? To bychom pak museli věřít, že existují nějací ďábelští duchové, strašidla. 
Co máme jako křesťané věřit, je obsaženo v našem Kredu - vyznání víry. A v Kredu stojí: „Věřím v
Boha Otce, věřím v Ježíše Krista Syna, věřím v Ducha svatého.“ Nestojí tam nikde: věřím v ďábla.
Nestojí tam nikde: věřím na strašidla. 
„Ale v bibli se o ďáblech a posedlosti mluví, a často“ - řekneš na to. Ano, mluví, a my se těch výrazů
nebojme také používat. 
Vyjadřují lidskou zkušenost, s kterou se v životě stále setkáváme: někteří lidé jsou ovládnutí, posedlí
zlem. Dělat zlo jim dělá radost. Dovedou vynaložit největší úsilí a rafinovanost na to, aby co nejvíc,
co nejcitelněji ublížili. V tom smyslu se o někom říká, že to je ďábel v lidské podobě. 
A jak se dostane člověk do služby tohoto ďábla - zla? Tím, že zlo prohlásí za dobro: ubližuje, boří,
trápí, ale prohlašuje, že jedná dobře, spravedlivě. 
Podle tohoto receptu to jde stále stejně, co člověk je člověkem: 
Nejnovější manželský rozvrat je jen miliontou obměnou historie, zapsané už v bibli o Adamovi a jeho
ženě: 
Když ji Adam uviděl poprvé, zahořel obdivem: To je kost z mé kosti, to je ta pravá, co ke mně patří. A
patřila: dokud nepřišel mezi ně ďábel - hřích. Ten zboří jednotu a Adam volá, jak dodnes mnozí
Adamové volají: to ona je vším vinna, má žena! 
Satanská posedlost to je, co rozděluje manžely, rodiče od dětí, přátele, spolupracovníky: Najednou tu
stojí proti sobě, prohlašují, že jen oni to myslí a dělají dobře, a proto se snaží za každou cenu prosadit
svou. Není už lásky, pokory, slušnosti, slouží se tu posedlosti, sobectví. 
Celé lidské dějiny prokazují stále tento satanský vliv pod škraboškou chtění většího dobra. 
Možná si říkáš, když mne dnes posloucháš: k čemu tohle kázání o tak ošklivých věcech? Není
důležitější věřit Bohu a nestarat se o satanské rejdy zla? Nebylo by lépe po únavném týdnu slyšet v
kostele raději něco povzbuzujícího, povznášejícího? 
Ale jen dobře poslouchej, vždyť o to mi právě jde. Povím ti to příkladem. 
Lupne večer v televizní obrazovce, vidíš jen světlý obdélník. Je tam jen světlo: nevidíš nic. Jindy



obrazovka zčerná, je tam jen tma, nevidíš také nic. Obraz vidíš jen tehdy, když je tam obojí, světlo i
tma: obraz je směs světla a tmy. 
Dobro vidíme jasně jen tehdy, když vidíme při díle i zlo. Dokud nerozpoznáme vliv ďábelského zla v
nás, dokud věříme, že zlo je dobro, nejsme schopni se od zla osvobodit. Všichni putujeme životem s
maskou počestnosti a ušlechtilosti, ale ve skutečnosti jsme plni zřícenin dobrých a neuskutečněných
úmyslů. Jsme plni nejistoty a zlých myšlenek. 
Ježíš věděl dobře, co je v člověku. „Vy, kteří jste zlí,“ - tak charakterisoval své posluchače a nás
všechny. Dovedl strhnout masku i zbožně pohoršeným lidem: kdo je sám bez hříchu, hoď první
kamenem. 
Nikdy nejsme blíž vykoupení, než když si uvědomíme, že je v nás plno zla a hříchů. To je jádro dnešní
radostné zvěsti: Teprve, když si uvědomíme, že jsme ti zlí, že jsme ti, co mají v sobě zlého ducha,
teprve tehdy pochopíme, co je to vykoupení a začneme po něm volat. 
A ještě tohle bychom měli umět rozlišit: Jaký je tedy rozdíl mezi hříšným člověkem a „posedlým“,
zlým člověkem? Hříšný to neskrývá, že je zlý, vynadá ti, rozčílí se - a pak se ti omluví, uzná svou
chybu. Zatímco ďábelský člověk je plný sladkosti. - „Já to myslím s tebou dobře,“ říká ti - a přitom tě
strká do maléru. Jago se tváří jako nejlepší Othellův přítel, když ho manipuluje k neštěstí a zkáze. 
Co dělat, když na takového ďábelského člověka narazíš? Polituj ho, a drž se od něj dál. Vykoupit,
zbavit posedlosti ďábelským zlem ho může jedině Ježíš Kristus. Proto se za posedlé zlem modlíme. 
A bojujeme tím houževnatěji se zlým pokušením v sobě, aby nás zlo také neovládlo, neposedlo, aby v
nás vládl Kristus. 
 

TCHYNĚ A MESIÁŠ

Důležitou osobou v dnešním evangeliu je Petrova tchyně. Slovo tchyně nemívá u mužů nejlepší zvuk,
protože tchyně starostlivě dohlížejí, aby jejich dcerám a vnoučkům nic nescházelo. Vždyť na ty
mužské je tak málo spolehnutí! 
Vezměte si třeba případ tohoto zeťáčka - rybáře Šimona. Nebyl to žádný žebrák. Měli lodici, měli síť.
To je už nějaký majetek, s tím se dá rodinu uživit. A co si ten Šimon nevymyslí: Nechá rybaření!
Loďka zahálí a on si běhá za nějakým potulným kazatelem z Nazareta. Dokonce i jméno si prý dal
nové - pan Skála si teď říká. Zlákal i své kamarády Jakuba a Jana. Ti opustili starého otce - a všichni
běhají za tím Ježíšem. A kdo bude živit rodinu, o to se nestará nikdo. Však mu to tchyně jaksepatří
vycinká, až se objeví doma. Načisto se z toho rozstonala. A zrovna když takhle marodí, přijde si pan
zeť domů jakoby nic a přivede s sebou celou toulavou partu i s tím Ježíšem. Beztak se za ní do horní
světnice ani nikdo nepodívá, kdopak dneska ještě vzpomene na starou ženskou. 
A najednou stojí před ní. Ne Šimon Petr - ten se drží raději od tchyně dál - ale ten Ježíš. 
A nevypadá jako bláznivý divoch, mile se na ni usmívá. 
A říká jí laskavá slova. 
A bere ji za ruku a zvedá ji z lůžka, a ono to jde. 
A tchyně vstává na nohy 
a je celá užaslá a celá naměkko - a to se jí stává málokdy. 
A dělá to, co dělají všechny ženy, když jsou překvapeny milou návštěvou - 
běží uchystat pohoštění a neví, čím by hosta obnášela. 
Co se to s ní stalo? 
Pán Ježíš se na ni podíval. Usmál se. Podal jí ruku. 
Známe tohle gesto všichni - třeba z přenosů fotbalovoých nebo hokejových zápasů. V zápalu hry
někdo povalí protihráče. Hned se k němu vrátí, podá mu ruku, pozvedne ho, omluvně se na něj usměje,



a všechno je zase v pořádku. 
Známe tohle gesto s malými dětmi. Rozběhnou se někam, hapají a zoufale pláčou. Ale přiběhne
maminka, podá ruku, pozvedne, usměje se, poví chlácholivé slovíčko a vše je zase v pořádku. 
Ano, podat někomu ruku, když je docela daun - jak je teď v módě říkat, když se všichni učíme
anglicky - podat ruku někomu, kdo je na dně, to je gesto uzdravující, to pomáhá. 
A je kolem nás snad vždy někdo takový, kdo je docela na dně. Komu můžeš podat pomocnou ruku,
přátelský úsměv. Kdo tím dostane novou sílu, postaví se znovu na nohy. Ale největší pomoc získá ten,
kdo se chytí za ruku Pána Ježíše. Ten umí uzdravit, jak se vypravuje v evangeliu, nejen neduhy
tělesné, ale i horší neduhy - neduhy našeho ducha, posedlost zlem. 
Někdo říká, že dnes už mezi námi neřádí démoni, že dnešní lidé už neznají posedlost zlým duchem,
ale tomu nevěřte. Kolik lidí je doslova posedlých myšlenkou na pomstu, posedlých vášní, posedlých
touhou po všelijakých drogách. 
„Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli do Petrova domu k Ježíšovi všechny nemocné a
posedlé. I uzdravil mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů.“ - konstatuje prostě evangelista
Marek. 
Kéž i my se umíme rozběhnout do Božího domu, když se nějaká nemoc či posedlost pokouší o nás.
Kéž umíme podat ruku padlým a přivést je k Pánu, aby je mohl uzdravit.

Přímluvy

Někdy se nám zdá, že nás starosti a nejistoty zlomí, přemohou. Bůh však naše trampoty zná, proto ho s
důvěrou prosme:

Probuď v nás sílu, abychom žili podle evangelia.
Uveď do mezinárodních vztahů víc spravedlnosti a pravdy.
Z lidí nemilosrdných, propadlých zlu, vyžeň zlé duchy.
Nemocným a trpícím dej sílu a víru k uzdravení těla i ducha.
Uzdrav rány, které působí lidská nevraživost.
Chraň děti z rozvrácených manželství.

Pane, stůj při nás, když nás děsí lidská zloba a zákeřnost. Pomáhej nám skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE  6. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Moderní věda a technika dává člověku pocit moci. Ale slovo Boží mluví dál, - i dnes - o člověku
malomocném. Zkuste si dnes uvědomit, co všechno činí člověka málo mocným: nejen choroba
tělesná, ale i choroba duševní - sobectví, které jej také vyhání ze společnosti ostatních. 
Proto začněme bohoslužbu tím, že se odřekneme všeho, co je v našem chování mrzoutského a
sobeckého, co zaviňuje malomocenství srdce a lidskou samotu.

Uvedení do čtení 
1. Lv 13,1-2,45-46 
Dnešní čtení ze starozákonní knihy Mojžíšovy ukazuje, jak se lidé před tisíciletími chránili před
nakažlivou nemocí. Z těchto očisťovacích předpisů se později vyvinuly předpisy o kultovní čistotě



vůbec. 
2. 1 Kor 10,31-11,1 
Teď si poslechneme, jak zaujatě obhajuje svatý Pavel potřebu společenství s lidmi a s Kristem. 
3. Mk 1,40-45 
Často čteme o „zázracích“ dnešní vědy a techniky. Ježíšovy zázraky jsou činy soucitné pomoci
bolavému člověku. Poslechněme si, jak se Boží moc projevuje v Boží dobrotě. 
 

JE NEMOC BOŽÍM TRESTEM ?

Děti, měli jste už někdo žloutenku? Nebo jinou nakažlivou nemoc? To vás odvezli na infekční
oddělení do nemocnice, kam za vámi nesměl nikdo na návštěvu - ani tatínek a maminka. 
Kdo jste takovou nakažlivou nemoc prodělali, jistě jste pozorně poslouchali první čtení z knihy
Mojžíšovy, - jak to dělali lidé při nakažlivých chorobách za starých časů. Nemocnice tenkrát nebyly,
uzavřené izolační oddělení neměli, - a tak ty nemocné zkrátka vyhnali z města nebo z vesnice ven do
pustiny. Nesměli se s nikým stýkat, aby někoho nenakazili. 
Ale to nebylo ještě to nejhorší, co se tenkrát s nemocnými dělalo. Horší bylo, že nemoc považovali za
Boží trest: „Ten člověk musel vyvádět nějaké špatnosti, musel moc hřešit, a Bůh ho potrestal nemocí.
Nemocný - to je zločinec, to je darebák - je Bohem poznamenaný.“ A tak ho vyloučili ze společnosti
slušných a zdravých lidí. 
Bylo to kruté, a my si myslíme: dobře, že žiju až teď, teď je to přece jen už lepší. 
Ale nepleťme se: tak moc se myšlení lidí zas nezměnilo od doby, kdy Izraelité si sepsali tyto předpisy
o nakažlivém malomocenství. Když vidíme, že u někoho náhle vypukla zlá choroba, napadá nás i
dnes: 
„To má z toho, že špatně žil. To ho Pán Bůh potrestal.“ - 
A když onemocníme sami? Každý kněz by vám mohl vyprávět, kolik nemocných mu klade
rozhořčenou otázku: „Co já jsem tak zlého udělal, že jsem takhle postižen? Copak jsem horší, než jiní
lidé? Proč jsem takhle trestán? Proč zrovna já tu ležím, proč ne druzí?“ Jen si vzpomeňte, jestli  vás
takové starozákonní otázky nenapadaly, když jste byli nemocní. 
Takové „starozákonní otázky“ - řekl jsem právě. Ale i ve Starém zákoně najdeme už lepší pochopení
smyslu nemoci. Zvlášť kniha o Jobovi prosazuje zcela jiný názor na nemocného. 
Vzpomínáte si na tu knihu? Když bohatý náčelník Job rázem zchudl, ztratil rodinu a onemocněl
malomocenstvím, shodli se jeho přátelé na obvyklém názoru, že to vše je Boží trest za jeho hříchy, za
špatný život. Ale Job to odmítá uznat: „Nejsem nijak zvlášť horší, hříšnější, než ostatní zdraví lidé -
možná jsem i o něco lepší, než mnozí z nich.“ A svatopisec dává za pravdu Jobovi: Tvé trápení není
Boží trest. Bůh je ti právě v tvém trápení blízko. Tvé trápení tě učí důvěřovat Bohu a spoléhat na
Boha. 
Evangelium dnešní neděle je jedním z nejpěknějších textů Nového zákona k otázce nemoci a trápení. 
Slyšíme tu, že žádný předpis, žádný zákaz nedokáže zabránit Pánu Ježíši, aby se k nemocnému
soucitně přiblížil. Žádné nebezpečí nákazy nezabrání, aby se ho s láskyplným soucitem dotkl,
pohladil. Ježíš se nemoci nebojí, Ježíš ji hojí a nemocného vrací do jeho domova, do jeho prostředí. 
Rozumíte tomu? Nemoc je zlá věc, nemoce by ani neměly být. Ježíš neposílá nemoc, ale pomáhá ke
zdraví. 
Dnešní evangelium nám oznamuje zprávu vpravdě radostnou: Když onemocníš, máš příležitost zažít
bezprostředně Boží blízkost a Boží lásku. Bůh tě chce uzdravit - jen k němu volej o pomoc s plnou
důvěrou, jako ten malomocný. 
Každý nemocný má tedy plné právo doufat, že ho Bůh uzdraví, že bude zase šťastně žít mezi svými:



buď v domově pozemském - nebo v domově nebeském. 
Nemá smysl lámat si v nemoci hlavu otázkou, proč zrovna já tu ležím a druzí jsou zdraví. 
Má smysl, aby nemocný se s plnou důvěrou upnul na Boha. Má smysl, aby zdraví jej nevyloučili ze
svého společenství, ale navštěvovali jej, věnovali se mu. 
A co vy, mládeži, děti? Malé děti na návštěvy do nemocnice nepouštějí, ale doma zajít za babičkou,
když leží, můžete. 
Ale já mám na mysli ještě něco jiného. Víte, oni zlí a špatní spolužáci a kamarádi, ti jsou také
nakažliví, infekční. Však znáte dobře, jak je špatnost nakažlivá: Jen někoho uvidíš, že něco špatného
dělá či říká, a už máš chuť udělat a říkat to také tak. Proto ti rodiče radí, aby ses se špatnými
nekamarádil. Nejprv se musejí uzdravit ze své nakažlivé špatnosti, aby mohli mezi lidi, aby mohli mít
dobré přátele. Pomáhej jim tím, že se k ničemu špatnému nenecháš navést. 
I mezi námi je dost „málo mocných“, dost nakažených buď tělesným neduhem, nebo i neduhem duše -
hříchem, špatným návykem. 
Pojďme proto teď všichni společně vstříc Kristu, který ve svátosti oltářní přichází mezi nás. Volejme
k němu společně o uzdravení. Ale abychom mohli být opravdu uzdraveni, vzbuďme a vyznejme
napřed svou víru. 
 

VŠECHNO DĚLEJTE TAK, ABY TO SLOUŽILO K BOŽÍ OSLAVĚ

„Všechno dělejte tak, aby to sloužilo k Boží oslavě!“ 
Povzbuzen touto výzvou v epištole svatého Pavla začal před třiceti lety horlit v kázání mladý kněz: 
„Správná bohoslužba není v tom, že by jeden - kněz - sloužil mši a ostatní jen pasivně přihlíželi.
Správná bohoslužba, to je společné dílo všech. Každý, kdo je v kostele, má činně pomáhat. Každý má
posloužit tím, co umí, k společnému dílu!“ 
Tohle o tom sloužení a pomáhání zámožní a sebevědomí farníci z Hané nechtěli slyšet. Hned po mši
na něj čekali a spustili: Velebné pane, vy ste k nám holt přišel z té horácké žebroty, kde lidi nic
nemajó. Hale my sme tu chvala Bohu zámožní dost, abesme si mohli zaplatit kostelníka a milistranty
a varhaníka, ha my habesme mohli mít v kostele pokoj. Dyš na tó bohosložbo teda takhle nestačíte,
připlaťte kostelníkovi a hoděléte na to sbírko. Me vám předáme, hale nás nechte na pokoju.“ 
A tak kněz musel příští neděli začít znovu vysvětlovat: 
„Když chceš něco oslavit, neslavíš sám. Oslavovat něco sám, co by to bylo za oslavu, to ani nejde.
Pozveš si přátele, kamarády, slavíte společně. Ten donese lahvinku, ten harmoniku, ten umí dobře
zpívat, ten umí vykládat legrační historky, každý přispěje něčím - a už slavíte. A o něco podobného
nám jde tady v kostele. Když tu máme oslavovat Pána Boha, a svatý Pavel říká, že právě to tu máme
dělat, - pak musíme také slavit společně. Každý má na tu slavnost přispět tím, co je, tím, co umí.“ 
Vy, zde v této farnosti, už to takhle dávno děláte: Mužská mládež ministruje, děvčata zpívají žalmy,
ženy uklidí a vyzdobí kostel, muži opraví, když je to potřeba, jiní z vás dělají lektory a předčítají
slovo Boží. 
Jen dvojí nám ještě schází. Náš společný zpěv není ještě opravdu společný, mnozí nezpívají, ostýchají
se. Naše společná, svátostná hostina není ještě společná - někteří ještě nejdou spolu s ostatními ke
stolu Páně, ostýchají se. 
Někteří z vás se ostýcháte zpívat, protože si říkáte: „Nejsem přece takový zpěvák, abych vyzpěvoval
na veřejnosti!“ - Ale i když nejsi sólista pro zpěv na kůru, máš dost hlasu, aby ses mohl přidat k
ostatním a vyzpěvovat si chutě s ostatními. Varhany už nějakou tu drobnou nerovnost překryjí. A je to
krása převeliká, když se přijde do kostela, kde chutě zpívají všichni. To pohne i studeným a i probudí
mrzouta. 



A tak tedy první povzbuzení je: a zpívejme společně chutě všichni. 
A druhé povzbuzení: Neostýchejte se jít ke stolu Páně. 
Představte si, jak by to bylo, kdyby některý z apoštolů při poslední večeři nechtěl od Pána Ježíše vzít
svatý pokrm, když říkal: vezměte a jezte! - Ale to se nestalo: Přijímali všichni. 
Představte si, jaké by to bylo, kdyby řekla polovička lidí, které Pán Ježíš chtěl nasytit na poušti: My
jíst nebudem. My nechcem! Ale to se tenkrát nestalo: Pán Ježíš je všechny pozval k jídlu, a oni k
tomuto svatému přijímání šli všichni. Evangelista to zvlášť zdůrazňuje. Říká:  „Všichni se najedli.“ 
Na nás tu také Pán Ježíš volá: Pojďte ke mně všichni, já vás občerstvím. Já se s vámi podělím o vaše
starosti. Já ponesu vaše břemena. 
Že si netroufáš, že se ostýcháš? Když nejsi jistý, poraď se s knězem, od toho tu je. Máš-li neklidné
svědomí, zajdi do zpovědnice a dej si svědomí do pořádku. 
Kdybychom tu nevytvořili živé společenství, kdyby tu z nás nevzniklo společenství lásky a vzájemné
služby, nebyli bychom viditelnou církví Kristovou. 
Ať je tedy naše nedělní bohoslužba radostnou slavností, ve které každý podle svých sil přispívá k Boží
oslavě a při níž každý u stolu Páně společně hoduje, přijímá pokrm síly pro tělo i duši. 
Pojďme se do tohoto živého společenství Božích přátel přihlásit společným vyznáním víry.

Přímluvy

Pán Ježíš přichází i k nám, křesťanům dvacátého století, jako náš zachránce. Chce nás uzdravit z
našich malomocenství. Proto ho společně prosme:

Vysvoboď nás z našeho duševního malomocenství - z otročení zlozvykům.
Dej, ať celý svět pochopí, v čem je rozdíl mezi pohanstvím a křesťanstvím.
Ať zde v chrámě oslavujeme radostným zpěvem Boží velikost a dobrotu.
Ať si v každodenní práci navzájem pomáháme a máme se rádi.
Ať se naše mládež dobře naučí rozeznávat, co je dobré a co je zlé.

Pane Ježíši, kde je tvůj Duch, tam je radost a láska. Zůstaň, Pane, stále s námi, jenž žiješ a kraluješ na
věky věků.

NEDĚLE  7. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Boží slovo dnešní neděle nám nabízí k pochopení a k obdivu, jak Bůh řeší problémy, které má s lidmi:
odpustí je. Nevzpomíná jich. 
I u nás lidí je odpouštění měřítkem opravdovosti našeho křesťanství. 
Začněme své dnešní úvahy hned prakticky: svých hříchů litujme, našim viníkům v srdci odpusťme.

Uvedení do čtení 
1. Iz 43,18-19.21-22.24b-25 
V prvním čtení těší prorok lid, který je v zajetí: Bůh jim jejich hříšnou minulost odpustí, ze zajetí je
vysvobodí. Pojďme naslouchat. Vždyť i my jsme Boží lid v zajetí, i nám platí příslib Páně. 
2. 2 Kor 1,18-22 
Také svatý Pavel nás v listu Korinťanům ujišťuje Boží věrností a pomocí slabému člověku. 



3. Mk 2,1-12 
Teď se zaposloucháme do krásného vyprávění o Ježíšově lásce k člověku, který je na pochybných
cestách, který je ochromen křečí vlastních hříchů. 
 

VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ

V evangeliu jsme slyšeli dramatické vyprávění: „Tak veliká byla důvěra lidí v Ježíšovu pomoc, že
rozeberou i střechu, aby k němu dopravili toho, kdo pomoci potřeboval. Pomoc, záchrana, uzdravení,
osvobození, to vše je tam, kde je Ježíš. 
Kolik problémů by se vyřešilo, kolik nervů dnešních lidí by se ušetřilo, kdyby i oni pochopili, že se
vyplatí tlačit se do těch dveří, kde Ježíš káže. 
Ale lidé naší doby se tlačí u jiných dveří, tam, kde zní píšťalky rozhodčích, kde zní hlasy populárních
zpěváků. Docela marné to také není. Tam na své problémy na dvě hodiny zapomenou. - Ale jejich
vyřešení tam bohužel nenajdou.

Odpuštění hříchů za časů Ježíšových 
A to byla právě věc, která elektrizovala současníky Ježíšovy: je to ten, který nás vyvede z omylů, z
vin. Hlásá odpuštění hříchů. On sám je odpuštění, on sám je cesta. 
Jak neslýchaně, neuvěřitelně to vše znělo tehdejším lidem, vidíme z toho, jak na to reagovali.
Farizeové zuří pohoršením: On se rouhá Bohu! Prostí lidé jsou bez sebe radostí: Něco takového jsme
ještě neslyšeli! On odpouští lidem hříchy!

Odpuštění hříchů dnes 
My, dnešní lidé, ovšem sotva upadneme do nadšení při naslouchání dnešnímu evangeliu. A stejně
klidně a nevzrušeně budem po kázání při kredu odříkávat, že věříme v hříchů odpuštění. A stejně
klidně a bez vzrušení odcházíme ze zpovědnice. 
Co způsobilo tuto naši studenokrevnost? Jednak nemáme živou představu Boha Otce, proto jsem otrlí
proti svým hříchům nelásky. Jednak to zavinila formalistická rutina našeho zpovídání, která
vyprázdnila všechen obsah té svátosti. Zůstala z ní jen slupka obřadu. 
Zpovídali jsme se často a špatně: odříkali jsme naučený seznam ze zpovědního zrcadla, hezky
chvatně, abychom nezdržovali. Kněz nás chvatně propustil s dvěma otčenáši pokání, - je tam tolik
čekajících. 
Kdepak jásavá radost: „Něco takového jsem ještě nezažil! Setkal jsem se s Boží láskou a otcovskou
dobrotou!“ Zbylo jen to povrchní uspokojení: „Tak, mám to zas na čásek za sebou, mám zas na chvíli
pokoj.“

„Přetrhl dlužní úpis...“ 
Mahátmá Gándhí píše ve svém životopise: „Bylo mi 15 let a dopustil jsem se krádeže. Měl jsem dluh
a tak jsem doma ukradl zlatý náramek, abych mohl dluh zaplatit. Brzo jsem pochopil, co jsem vyvedl,
ale když jsem stál před tatínkem, nedokázal jsem hanbou otevřít ústa, abych se přiznal. 
Tak jsem své doznání napsal. Když jsem ten papír dával tatínkovi, třásl jsem se po celém těle. Tatínek
to přečetl, zavřel na chvíli oči, - a potom papír přetrhl. „Už je dobře,“ řekl a obejmul mne. Od té doby
jsem věděl, jak velikého otce mám. - „ 
„Jdi v pokoji domů, už je s tebou všechno v pořádku.“ - to je Boží nabídka i nám, i dnes. Jako muž z
evangelia, který od Ježíše odcházel uzdravený na těle i na duchu, tak můžeme odcházet domů i my.
Snažme se se stejnou dychtivostí a vroucností přiblížit se srdcem k Ježíši: „Pane, věřím v odpuštění
hříchů. Přenechám ti své problémy, které mne sužují. Tys přetrhl můj dlužní úpis už na kříži. Mohu jít



s radostí domů.“

Přímluvy

Bůh zachovává náš život den co den, stále znovu. Máme mu za co děkovat. Můžeme se k němu s
důvěrou obracet se svými prosbami. I nyní ho prosíme:

Ať dnešní svět najde novou důvěru v budoucnost tím, že najde víru v tebe.
Ať z nás, tvé církve, vyzařuje do světa radost a pravda.
Dávej nám odvahu, abychom se nedali znechutit zklamáními a neúspěchy.
Uč nás radosti, abychom své denní práce konali s veselou myslí.
Ať máme stále na vědomí, že ať se s námi děje co chce, vždy jdeme vstříc životu, který smrtí
nekončí.

Bože, slyš a vyslyš prosby svého lidu, který v tebe důvěřuje, skrze Krista, našeho Pána.

NEDĚLE 8. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Kdybyste se začetli do dějin světa, budete mít brzy dojem, že je to neustálý boj všech proti všem. A
ani v naší přítomnosti se na tom moc nezměnilo. I my se stáváme často obětí lidské nevraživosti. 
Odpomoci tomu by znamenalo změnit člověka. Ale to člověk sám, bez Boží pomoci nesvede. A Bůh to
nedělá bez člověkovy spolupráce. Proto je to tak složitá a obtížná záležitost. 
Přihlasme se tedy ke spolupráci s Boží milostí a volejme vstříc Kristu, který přichází mezi nás: (3.
kaj. úkon).

Uvedení do čtení 
1. OZ 2,16b.17b.21-22 
Starý zákon často pripodobňuje vyvolený národ - a tím vlastně i nás - k nevěrné nevěstě, a Boha k
věrnému, trpělivému ženichovi. Poslouchejme, jak to říká prorok. 
2. 2 Kor 3,1b-6 
Svatý Pavel říká v druhém čtení, že ve Starém zákoně bylo vše jaksi zahaleno a skryto v literách
předpisů. My v Novém zákoně už máme žít v Duchu živého Boha, který píše svůj zákon do našeho
srdce. 
3. Mk 2,18-22 
Pán Ježíš nechce žádné flikování lidských neduhů, jemu jde o obnovu celého člověka, celého lidstva k
radostnému životu v lásce. Takhle to říká v dnešním úryvku Markova evangelia. 
 

ZBOŽNOST NEBO POBOŽNŮSTKÁŘSTVÍ

Přišel za knězem věřící člověk a stěžoval si: „Lidé o mně říkají, že jsem pobožnůstkář. Proč neříkají,
že jsem zbožný?“ Kněz mu odpověděl: „Pobožnůstkář je ten, kdo z vedlejších věcí dělá hlavní a hlavní
věci víry bere jako vedlejší.“ 
Tenhle rozhovor se dotýká jednoho velkého lidského pokušení: Nerozlišovat, co je hlavní. Upnout se



na cosi nepodstatného a z toho udělat střed všeho. Už naše babičky to dobře znaly. Říkaly o takových
lidech, že dělají z komára velblouda. 
Farizej v dnešním evangeliu se také stará: „Proč se tvoji učedníci nepostí?“ Moc věcí z toho, co Ježíš
kázal, mělo farizeům vrtat hlavou. Ale oni zůstávají stát zrovna nad postěním, jako by v tom bylo
jádro víry.

Nebezpečí povrchnosti 
Kolik přátelství, kolik hezkých vztahů mezi lidmi už se rozbilo o maličkost, z které někdo udělal to
nejdůležitější. 
Kolik velkých sociálních a náboženských hnutí ztroskotalo na mělčinách lidských malicherností. 
- Jako by podstata koncilní obnovy církve byla v tom, jestli se Tělo Páně smí podávat na ruku. 
- Jako by to nejhlavnější na Kristově kněžství bylo v tom, jestli kněz má na krku kolárek nebo šálku. 
- Jako by podstata kněžství byla ve víře na Turzovky a Medžugorje - a ne v životním stylu člověka. 
Pán Ježíš přišel lidem povědět a na sobě ukázat, jak je víra v Boha Otce radostná a osvobozující. A oni
se s ním hádají, jak se mají postit. 
Pán Ježíš přišel nám všem povědět, jak si hezky žít, teď a na věky. A mnohým z toho zůstala otázka,
kdy při mši stát, a kdy sedět. 
Dnešní evangelium nás vyzývá, abychom se vždycky znovu zastavovali a ptali: 
 Co je hlavní věcí v mém životě? 
 Co je hlavní věcí v mé víře?

Budeme překvapeni 
A budeme-li se ptát poctivě, uvažovat důkladně, budeme překvapeni: Výsledek uvažování bude
pokaždé v něčem nový. Hlubší, než jsme chápali dřív. Bude to stále nové víno: 
- Nové, hlubší  poznání Boha. Protože velikost Boží je větší, než člověk kdy stačí pochopit. 
- Bude to stále nové a hlubší pochopení sebe a života. Protože lidský život, lidská smrt není konečná
smrt, ale dvířka do Života absolutního. 
- Bude to stále nové a hlubší pochopení lásky. Protože láska, která je podstatou bytí Božího, je
nekonečně hlubší, než láska naše.

Cíl je v nekonečnu 
To je trojičný náznak směru našeho poznávání Boha, našeho prohlubování víry. Je to náznak, protože
slova začínají brzy selhávat. Lidská zkušenost tu už nestačí. Proto to budou poznatky vždy jen
částečné. 
  - Věřím v Boha, který je Hlubinou všeho bytí. 
  - Věřím v Boha, který je Životem všeho živého. 
  - Věřím v Boha, který je Pramenem veškeré lásky.

Bůh, v kterého věřím - jaký je? 
Věřím v Boha. Tak začíná naše Kredo, vyznání víry. Kdo je, jaký je ten Bůh, v kterého věřím? Víra,
která se takto stále znovu ptá po tom podstatném, nikdy není zastaralá, nemoderní. Je stejně
překvapivě nová dnes, jako byla před 2000 lety. A stejně jako tenkrát trhá staré měchy a chatrné šaty
našich včerejších představ a názorů. 
Ptal se mně tuhle kdosi: „Pane faráři, nemám jako katolík věřit, že andělé mají křídla?“ Řekl jsem mu:
„Pošťáci mají také ve znaku křídla, znak pohotové služby. - Už jsi někdy prohlížel záda pošťákovi
nebo listonošce, jak tam ta křídla mají složená?“

Pryč od nesnášenlivosti a pobožnůstkářství 



Nekazme si radost z poznávání věcí velkých - handrkováním o věcech vedlejších. Uchráníme se tak
nesnášenlivosti a dokážeme být tolerantní. 
Nenechme se připravit o duševní mládí, které chutě stále znovu hledá, co je podstatné. Uchráníme se
tak pobožnůstkářství a budeme umět být zbožní. 
 

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ !

Zní to dnes jako reklamní heslo, jak lapidárně nás slovo Boží chce vést na nové cesty: „Litera zabíjí,
ale Duch dává život!“ - volá svatý Pavel. - „Nové víno do nových měchů!“ - volá Pán Ježíš. 
Uvažujme tedy, jestli v nás není něco z onoho formalismu, který nedbá na ducha, ale drží se otrocky
litery. Jestli v nás není zahnízděno staromilské stařectví, které odmítá vše nezvyklé z lenosti učit se,
dále poznávat.

Nové víno do nových měchů! 
Když jsme před časem uvažovali o pověrách, varoval jsem, abychom různé události neoznačovali za
zázraky jenom proto, že jim nerozumíme. Tu se kdosi polekal, zda se tím nesmazává hranice
přirozena a nadpřirozena. Proto se k otázce víry vraťme ještě dnes. Podle zásady: „nové víno do
nových měchů“ se pokusme povědět si věčné pravdy Boží dnešním, novým způsobem. 
Co je tedy přirozené? - Příroda, tvorstvo, vše co vyšlo z tvůrčí ruky Boží. 
Co je nadpřirozené? To co je nad přírodou, nad stvořením, a to je Bůh a jeho láska, jeho milost. 
Co je naše víra v Boha: Je přirozená - nebo nadpřirozená? Je to čistě Boží dar? Platí, že Bůh je
poznatelný jen do té míry, do jaké se sám dá poznat? Donedávna to tak zastávali někteří protestanští
teologové a dívali se na rozumové důkazy existence Boží skepticky. 
Dnes je tento rozpor mezi katolíky a evangelíky v podstatě odstraněn: My, katolíci, už víme, že
některé důkazy nic nedokazují, evangelíci zase pochopili, že Bůh s námi nejedná po mnichovsku. Že
nerozhoduje o nás bez nás - tomu víru dám, tomu nedám. Že uvěření v Boha je výsledkem člověkova
úsilí a Božího daru. 
Člověk hledá, zápasí o poznání Boha, a Bůh se mu zjevuje, dává se mu poznat. 
Ano: Bůh se dává poznat těm, kteří ho hledají. A dodejme dál, že tohle hledání Boha, to nemůže někdo
udělat jednou provždy, aby pak další generace jen pokojně opakovaly to, co ti starší objevili a
pochopili. 
Každá nová generace musí vypěstovat, vydřít, vyrobit nové víno a dát je do nových, svých měchů.
Každá generace si musí znovu prošlapávat cestu k poznání Boha, cestu k víře. 
Nesmíme být proto nevrlí, když mladí neužívají našich navyklých, starých náboženských výrazů, -
když nechtějí opakovat katechismové definice, když usilují poznat Boha po svém. 
I takový veleduch, jako svatý Tomáš Akvinský, byl závislý na vědění a poznání své doby. Když se
např. zamýšlel, co je kde stálého, uvedl jako příklad neměnnosti nebeská tělesa, hvězdný svět. My
dnes víme, že jestli je něco moc měnlivé, ba přímo v bouřlivém vývoji, pak je to právě vesmír. 
Proto už neříkáme, že vesmír byl stvořen, ale že se dosud a neustále tvoří, že stvoření Boží je stálou
přítomností. 
Podobně je tomu v biologii. Donedávna platil za nejoblíbenější důkaz existence Boží vznik života.
Sama přírodověda nám tento důkaz přihrála do rukou, když říkala, že život tu vždycky nebyl a že život
může být zas jen ze živého. Z toho jsme vítězoslavně vyvozovali: život, který tu je, stvořil Bůh, jaksi
vlastnoručně. 
Dnes nám věda druhý předpoklad tohoto důkazu škrtla. Život je vlastnost hmoty na určitém stupni
vývoje komplexnosti, tak to vyjadřuje učený jezuita Teilharde Chardin shodně s učenými



přírodovědci. To snad Chardin už nevěří, že život je od Boha? Věří, ale představuje si to s pomocí
dnešních vědeckých poznatků lépe, hlouběji. 
Mezi vírou a vědou není rozpor - můžeme přijímat všechny moderní poznatky vědy, a přitom pevně
věřít v Boha. 
Když se tedy někdo bojí, že se starými pojmy, se starými měchy odkládáme i víru, upokojte ho: Jsou
to jen zastaralé, dnes už neplatné představy o víře, co odkládáme. 
Starou představu Boha Stvořitele symbolizoval biblický obraz hrnčíře, který svýma rukama bere hlínu
a hněte z ní tvary. Ale taková představa manufaktury, rukodělné práce, ta nám už dnes nevyhovuje. 
Dnešní představu Boha Stvořitele symbolizuje spíš představa inženýra, který rukama nikde
nezasahuje, jen sedí u řídícího panelu a sleduje chod továrny, aby vše probíhalo tak, jak on chce a
potřebuje. 
Tato představa Boha jako Inteligentní Energie není o nic horší než byly představy dřívější. 
Požadavky doby, poznatky přírodovědy, neodvádějí rozumného člověka od víry, naopak - naši víru
prohlubují a zintenzivňují. 
Věřit, to se týká mého a tvého života teď, v přítomném okamžiku. Věřit znamená překonat
malomyslnost, pochybnost a nejistotu. 
Věřit znamená zcela důvěřovat, že Bůh je teď tu, dost mocný, dost ochotný, aby tě nenechal ve štychu,
- že má vše v rukou, - že je ochoten udělat pro tebe i zázrak, kdyby toho bylo opravdu třeba. 
Věřit, to je veliká síla, - jedna z největších sil k pravému pokroku lidstva. 
Povstaňme tedy a vyjádřeme svou víru radostným vyznáním.

Přímluvy

Povstaňme a předložme Bohu ve společné modlitbě ovoce dnešního naslouchání slovu Božímu. 
Náš Otče nebeský, prosíme te:

Ať stále hledáme a pevně držíme, co je v křesťanství podstatné.
Ať jsme snášenliví ve věcech nepodstatných.
Ať usilujeme o pravou zbožnost a chráníme se malicherného pobožnůstkářství.
Ať vidíme kolem sebe, kde je třeba pomoci, a ochotně pomáháme.
Ať vytváříme kolem sebe pokojné a humorné prostředí.
Ať se v mladé generaci křesťanů najdou noví učedníci Ježíšovi, kandidáti kněžství.
Studenti bohosloví ať jsou otevřeni vedení Ducha svatého.

Bože, tvé stvoření světa není skončeno, stále ještě pokračuje. Ať se radostně podílíme na tvoření světa
lepšího, podle učení a příkladu Ježíše Krista, našeho Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE  9. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Za dob Pána Ježíše byl sváteční den v sobotu. A existovaly velmi přísné předpisy, co vše se v sobotou
smí a co se nesmí dělat. 
Dnes je svátečním dnem neděle. Dnes už se nehádáme, jako tehdá židé, kolik kroků se smí ujít, zda se
smí oběd uvařit nebo jen ohřát. 
My už to chápeme jednodušeji: Přestaň s celotýdenním chvatem. Přestaň pospíchat. Dej si pohov.
Nemusíš nic dělat. Dělej to, co tě baví, co tě těší. 
Vyslechněme si tedy dnes v klidu slovo Boží, připravme sobě i jiným pěknou sváteční pohodu. 
Pozdravme Pána soboty i Pána naší neděle.

Uvedení do čtení 
1. Dt 5,12-15 
Je to hezké pomyšlení, že Boží láska má starost o pěkné a lidské uspořádání našeho života. První čtení
nám připomíná, jak si den odpočinku zdůvodňovali Izraelité. 
2. 2 Kor 4,6-11 
Svatý Pavel píše Korinťanům, aby jim dodal odvahy. Život je stále ohrožen, ale kdo se drží Krista,
toho nic nezlomí. 
3. Mk 2,23-3,6 
Nám je dnes už těžko pochopitelná úpornost, s jakou židé lpěli na rituálních předpisech. Pána Ježíše se
něco natrápili, jak svědčí i dnešní evangelium. Nelpíme i my na malichernostech, kterými trápíme své
bližní? 
 

JE MANŽELSTVÍ HROBEM LÁSKY ?

Poklad víry a lásky máme v nádobě hliněné - slyšeli jsme v epištole. Býváme křehcí. A jaký poklad je
dobré manželství! 
   „Já se ti odevzdávám 
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   a přijímám tě za svou manželku. 
   Slibuji, že ti zachovám lásku a věrnost, 
   že tě nikdy neopustím, 
   že s tebou ponesu dobré i zlé 
   až do smrti.“ 
Takhle zní manželská přísaha při svátostném sňatku v kostele. Je to závazek náročný. Až příliš
náročný vypadá vzhledem k tolika manželstvím, která ztroskotají. 
Proč tak často ztroskotají? 
Zjednodušeně by se dalo říci: Proto, že ti dva jsou před sňatkem kritičtí příliš málo - a po sňatku příliš
moc. Proto, že před sňatkem jim nikdo neřekl, že láska je opravdové umění, a tomuto umění že se
musí učit, po celý život učit. 
S prvním rubem lásky - zamilovaností, - to jde ještě snadno. To je vzplanutí mohutné, ale slepé jak
vylíhlé kotě. Je bezstarostné jako každé mládě, o nic se nestará, na nic se neohlíží, jen si hraje. 
Jenže čas mláděte je jen kratičké údobí života. Nelze zůstat mládětem po celý život. I zamilovanost
musí dospět do dospělé lásky. K tomu dozrání má dojít ještě v době známosti. To proto, aby se ti dva
mohli rozejít, kdyby se ukázalo, že jeden nebo druhý není hlubšího vztahu schopen. 
Teprve až slepá koťata prohlédnou; 
- až začnou na partnerovi vidět i jeho chyby; 
- až jsou schopni klidně zvážit a vyzkoušet, jestli ty chyby budou po celý život únosné, protože jsou
převážené dobrými vlastnostmi partnera; 
- až se naučí lásce, která raději dává než bere; 
- která umí říkat děkuji; 
- která umí odpouštět; 
- která je trpělivá a umí dát druhému čas k takovému dozrávání; 
teprv pak je na místě stvrdit tento vztah veřejně, uzavřít manželství. 
Překážkou sňatku není jen duševní choroba nebo zdravotní vada. Překážkou sňatku je i osobní
nezralost, nedospělost. Kde to mladí nerespektují a místo aby pořádně zapracovali na své
sebevýchově, hrnou se honem do svatby - krutě na to doplatí. 
Manželství není hračka pro nezralé výrostky, pro nedospělé skoroslečny. Pro ty je to opravdu hrob
lásky. 
Tohle všechno není třeba vysvětlovat těm mladým, kteří v dobré rodinné pospolitosti vyrostli. Tam,
kde rodina stála nejen na lásce, ale i na víře a naději, na všech třech ctnostech vpravdě božských. Slyší
to tak snoubenci, které připravuje na manželství kněz. Slyší to tak znovu v kostele, kdo mají sňatek
svátostný: 
- Schopnost víry v partnera se zakládá na víře v Boha Stvořitele, který člověka učinil mužem a ženou. 
- Schopnost naděje se zakládá na důvěře, že partner se nechá vést dary Ducha svatého, že bude
dozrávat do stále větší duchaplnosti. 
- Schopnost lásky se zakládá na stálém kultivování něžnosti a jemnosti. Někoho milovat znamená
poskytnout mu plný úvěr, uvěřit mu, dát mu důvěru.

Uzavřít manželství, to je start do velké hry, která má svá pevná pravidla. Neznat je se nevyplácí.
Švindlovat se nevyplácí. Milenka se má stát manželkou, milenec mužem. 
Věno, které si mladlí přinesli do svého manželství z domova, to je to, co doma odkoukali, - zvyky,
které z domu převzali. Chtě-nechtě přejímá každý způsoby a chování svých rodičů, špatné i dobré.
Špatné je nutno hlídat a odstraňovat, dobré rozvíjet. 
Novomanželé jsou proto učni na manžele. Dokud spolu chodili, stačilo na překonání těžkostí přivírání
očí, slepá láska. Teď je potřeba přidat k lásce i rozum a vůli. 



Vyčítá-li po svatbě manželka mužovi, že ji už nemá dost rád, je to chování stejně dětinské jako vyčítat
mu, že nemá dost modré oči, říká doktor Plzák. 
Je třeba udělat mnohem víc než vyčítat, aby se manželství dobře vyvíjelo. Je třeba kultivovat
manželskou lásku, upeňovat víru v druhého, pevně stát v naději, že oboustranná snaha přinese kýžený
výsledek: pohodu domova pro manžele i pro děti. 
Že toto křesťanské šlechtitelské úsilí přináší výsledky, dotvrzují statistiky. Udávají, že mezi
nevěřícími se rozvádí každé druhé manželství; mezi vlažnými křesťany každé třetí. Mezi opravdu
věřícími křesťany se rozvádí až každý padesátý pár - pouhá dvě procenta. 
Kristus by svátost manželství neustanovil, kdyby to byl hrob lásky. Kristu je pro život v lásce. Kristus
je pro život v hojnosti. Pojďme se od něj učit žít.

Přímluvy

Kdo v Boha věří, ten se snaží zachovávat jeho přikázání, ten má právo od něj očekávat jen dobré. 
Prosme ho:

Za církev; aby její působení ve světě bylo věrohodné.
Za dnešní lidstvo; aby se učilo a naučilo lidsky žít.
Za lidi, kteří žijí ve strachu a bídě; aby i oni měli kus bezpečného místa na slunci.
Za nás, zde shromážděné; abychom upevnili svou víru, naději a lásku.
Za naše zemřelé, aby došli pokoje.

Nebeský Otče, slyš a vyslyš naše prosby, které ti předkládáme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE  10. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Helder Camara - známý jihoamerický biskup - řekl jednou na začátku nedělní bohoslužby: 
„Včera jsem se díval na akvárium. Ryby si tam spokojeně plavaly ve vodě. Napadlo mi při tom, že
právě tak my všichni jsme ponořeni v Bohu. - A to nejen zde v kostele, při modlitbě. Za chvíli, po mši,
vyjdete z kostela ven - ale z Boha nevystoupíte - v něm žijeme, dýcháme a jsme. Tím akváriem je celý
svět, celý kosmos.“ 
Kdybychom tuto myšlenku pochopili a každý pro sebe domyslili, moc by nám to v životě pomáhalo. 
Pokusme se obrátit mysl k Bohu s pokornou důvěrou.

Uvedení do čtení 
1. Gn 3,9-15 
Biblické vyprávění o prvním hříchu lidí je vyprávění o každém lidském hříchu: o cestě člověka od
nevinnosti k vině, od viny ke strachu, od strachu k agresivitě - k napadání druhého. 
2. 2 Kor 4,13-5,1 
Svatý Pavel neměl život ani lehký ani pohodlný - a přece: poslouchejme, kolik optimismu a důvěry si
dovedl uchovat. 
3. Mk 3,20-35 
Ve starozákonním čtení jsme slyšeli o manželské hádce mezi Adamem a Evou, v evangeliu slyšíme



neuvěřitelnou zprávu, že Pán Ježíš měl trampoty i s vlastní rodinou. 
 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA MANŽELSKÉHO KRACHU

„Světová premiera manželského krachu!“ Tak bychom mohli nazvat dnešní starozákonní čtení. Hned v
prvním manželství je to tak, jak to bývá dodnes: „To ona je vším vinna!“ ukazuje první manžel na
svou ženu. 
Je tu už zřetelná základní linie všech manželských hádek: jeden svádí vinu na druhého, nechtějí nést
trampoty společně, nechtějí společně vyjíst, co si spolu navařili. 
Tento první manželský krach měl už nespočetné reprízy - nesčetná opakování - a bude je mít stále.
Tohle drama z manželského jeviště nikdy nezmizí. 
Někde to tak dramaticky neberou, že by pohádání manželů hned muselo znamenat ztrátu manželského
ráje navždy. Říkají si, že manželství bez občasné hádky je jako polévka bez soli. 
Ještě dobře, když se kolem rozvaděné domácnosti dodržuje zásada diplomatů a politiků o
nevměšování do vnitřních záležitostí. Kde se do rodinného sporu vloží tchyně a tetičky a babičky, tam
se to spíš zhorší než zlepší. Manželé by se dávno už zase sami srovnali, ale příbuzní z toho dělají spor
obou rodin - a ten se už srovná přetěžko. 
Jaké léčení, jakou terapii předepsal Hospodin rozhádaným manželům Adamovi a Evě? - Vyhnal je z
ráje, kde žili v blahobytu - ven do pustiny, kde třeli bídu. Tam na hádání neměli čas, když se chtěli
uživit. 
Tohle by byla dobrá léčebná kúra pro mnohé rozhádané manžele: na měsíc je vyvést někam doprostřed
pustiny s barelem vody a bochníkem chleba. Adamovi a Evě tohle léčení zřejmě pomohlo: oba jsou v
kalendáři jako svatí na den 24. prosince. Jsou tam jako symbol rozvaděných manželů, kteří se dokázali
smířit, kteří se nerozvedli. 
Ono to na tom manželském bojišti vypadá různě. Někteří manželé dokážou z maličké příčiny udělat
hotovou katastrofu a lavinu zkázy. A jiní naopak dovedou velkou havárii ukončit tečkou a vysmát se
tomu. 
Rodiče mladého kaplana, novosvěcence, se přišli podívat, kde bude jejich syn začínat. A při rozhovoru
vypravovali starému panu faráři: „V našem manželství to také občas důkladně zaskřípalo. Ale moje
žena uměla vždycky na pravé místo kápnout ten pravý olej a bylo po skřípání. To jsem třeba jednou
přišel domů s rámem od bicyklu podpaží, kabát potrhaný, nohavici urvanou, tvář samý škrábanec.
Žena ustrnula: „Prosím tě, cos to dělal?“ - A já se doznal: „Ale, šla kolem taková kyprá blondýna - to
vůbec nešlo neohlédnout se za ní - a tak jsem vlít s kolem do křoví.“ Čekal jsem hromobití, ale
manželka jen trochu zrudla v obličeji a řekla: „Ty starý osle!“ A šla mi dát pusu a jiné šaty. Všechny
ostatní komentáře si nechala pro sebe - a já si to dodnes pamatuju. Někdy je mlčení výmluvnější a
působivější než vodopád řečí.“ 
V rodině Ježíšově také  nebyli ušetřeni rodinných malérů. A příčinou mrzutostí je právě on - Ježíš. 
Ježíš se podle jejich mínění chová pohoršlivě. Zbožní rabíni o něm dokonce tvrdí, že se spolčil s
ďáblem. Jiní říkají, že se pomátl. Rodina má o něho strach, že to s tou zbožností přehání a doplatí na
to. Mají strach i o sebe, o dobrou pověst celé rodiny. Co by lidé o nás řekli, že jsme nějací fanatici! A
tak se všichni vypraví, aby ho násilím odvlekli domů. Znemožní mu veřejné kázání, a on za čas na to
vše zapomene. Vrátí se k tesařině, jeho učedníci k rybářskému řemeslu a bude pokoj. 
A tak příbuzní stojí venku. Možná, že se nemohli dovnitř protlačit pro množství lidí. Možná, že
dovnitř ani nechtěli - vždyť tam seděl Ježíš společně s celníky, hříšníky, pohany - to není společnost
pro slušnou rodinu. -  A Ježíš ty hříšníky dokonce vyhlašuje za svou novou rodinu! 
Ježíš se nenechal znásilnit ani celou svou rodinou. Věděl, co je správné a držel se toho - i proti



vlastním bratřím, příbuzným. 
Díky tomu jsme dnes i my, i my co tu jsme, součástí Ježíšovy nové rodiny. My obyčejní hříšníci, co
nejsme andělé ani světci. Nás zve Pán i dnes ke společnému rodinnému stolu, nás nazývá svými bratry
a sestrami: „Každý, kdo plní vůli Boží, je mi bratrem a sestrou.“ 
A jaká je ta vůle Boží, kterou máme denně plnit, to víme: abychom byli na lidi kolem sebe hodní,
abychom nesváděli s Adamem vinu na druhé, ale abychom s maminkou toho kaplana pomáhali
provinilcům nést její následky. Zkrátka: Abychom žili jako opravdová Boží rodina. 
 

ZAKLÁDÁME FARNÍ RADU

Ve starozákonním čtení jsme si četli o manželské hádce mezi Adamem a Evou. V evangeliu jsme
slyšeli, že Pán Ježíš měl trampoty s vlastní rodinou. Někdy se zlým lidem podaří rozdmýchat hádky i
ve farní rodině. To pak místo spolupráce, místo společného úsilí o pokojnou dědinu, rostou rozbroje,
nic dobrého se nedaří uskutečnit. 
Poznal jsem zblízka několik takových nesvorných, rozhádaných farností, rozdvojených na dvě strany,
kde kněz nemohl nic pořídit. Ať navrhl co chtěl, jedna půle byla pro - a ta druhá půle byla proto proti. 
Jsem rád, že v naší farnosti se takové věci nevyskytují a děkuji za to denně Bohu. Jsem rád, že v naší
farnosti se vždy najdou ochotné ruce, když je potřeba něco udělat. Jsem rád, že naše farnost si umí
klidně udělat bohoslužbu sama, když já mám povinnost jinde, nebo když onemocním. 
Taková farnost, která umí stát na vlastních nohou, která umí žít a přežít i bez kněze, ta je a bude ve
velké výhodě proti farnostem, které jsou pasivní a nechávají starost o všechno na knězi samotném. 
Vzpomínám na pohřeb spolubratra, který náhle zemřel v poměrně velké farnosti. 
„Kohopak sem biskup dá, kde vezme kněze?“ - říkali jsme si při tom pohřbu. A  za týden stálo v
diecézním věstníku: „Ta farnost zůstává v péči farníků a kněží z okolí, jak který bude mít čas.“ 
Farnost  tedy zůstala bez kněze. A záleží na aktivitě lidí ve farnosti, jak dobu bez kněze přežije. - A
tak není divu, že nám naši biskupové přikazují: „Založte v každé farnosti farní radu.“  A náš biskup
nám píše: „Za život místní církevní obce, farnosti, nemá zodpovědnost jen místní farář, ale i všichni
farníci, kteří tu farnost tvoří. Všichni pracují na téže Boží vinici a mají všestranně spolupracovat
podle příkazu svatého Petra: „Každý ať druhým slouží tím darem milosti, který od Boha přijal“ (1.Petr
4,10).“ 
A náš biskup pokračuje: „Tyto rozdílné služby je třeba koordinovat vytvořením farní rady. Ta ať stojí
v čele všeho dění. 
Hlavním úkolem farní rady je být oporou knězi ve farnosti, a když kněze nemá, pečovat o chod farního
společenství i bez kněze. Farní rada má zajišťovat vše, co je třeba k prospěchu farnosti v oblasti
pastorační a hospodářské. Má být kvasem evangelia. Má povzbuzovat k dobrým aktivitám, má
informovat a organizovat všechno dění. Má zabezpečovat bohoslužbu v nepřítomnosti kněží, pečovat
o úklid, výzdobu a údržbu kostela, o okolí kostela. Má pomáhat při vedení dětí a mládeže. 
Ve farní radě mají být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy, povolání a věkové skupiny. 
Ve farní radě ať se vytvoří zájmové skupiny, které se starají o jednotlivé úkoly. Cílem není časté
schůzování, ale péče o život farnosti.“ A biskup končí výzvou kněžím: „Duchovní správci ať si jsou
vědomi, že Boží Duch vane, kde chce - a působí i skrze věřící. Proto má kněz vytvořit prostor pro
zdravou iniciativu věřících, má věřícím bedlivě naslouchat a přijmout jejich rady, když jsou lepší než
jeho vlastní  mínění. V duchu těchto pravidel založte farní radu.“ 
Taková je tedy vůle našeho biskupa. My tu základní jádro farní rady máme. To jsou kostelní hospodáři
a ti všichni, kdo při péči o chod farnosti ochotně pomáhají. Ale byli jste dosud jaksi jen pomocníky
faráře, vykonávali jste jeho pokyny. Teď se má vyvinout další stupeň: Vaše samostatná aktivní péče o



chod farního společenství, tak aby farnost mohla přežít i kdyby byla dočasně bez kněze. Tak, abychom
si v dobré pospolitosti navzájem pomáhali přečkat současné zmatené časy, kdy  se staré pořádky bortí
a nové ještě nevznikly. Tak, abychom dokázali usnadnit cestu do kostela lidem odcizeným. Tak, aby
naše děti mohly vyrůstat v dobrém prostředí. 
A tak vás, kdo máte dobrou vůli přiložit ruku k budování živého a  pěkného farního společenství,
všechny zvu: Přijďte dnes o dvou hodinách do farního sálu. Poradíme se tam, jak výzvu našeho
biskupa v našich podmínkách budeme moci uskutečnit. 
Nyní povstaňme a svěřme se Boží lásce se starostí o zdar našeho společenství a Božího království - ve
společné modlitbě:

Přímluvy

Pojďme prosit Boha, aby dílo, které podle svých sil chceme vykonávat, se s Boží pomocí - k radosti a
užitku nás všech - dařilo. 
Bože, prosíme tě o pomoc:

Aby mladí lidé uzavírali sňatky po dobré přípravě, v kostele, a tak si otevřeli cestu k založení
domova.
Aby rodiče dali své děti pokřtít, a tak jim otevřeli cestu k mravní výchově.
Aby všechny děti mohly chodit do vyučování náboženství, a tak se spřátelit s Pánem Ježíšem a
vzdělávat ve víře.
Aby se mládež cvičila v sebevýchově při přípravě na svátost dospělosti.
Abychom v našich rodinách žili ve svornosti a vzájemné spolupráci.
Aby v neděli šli všichni členové rodiny společně do kostela a ke stolu Páně.
Aby naši nemocní umírali zaopatřeni svátostí nemocných.

Bože, děkujeme ti, že nikdo z nás nemusí jít životem osaměle - že se můžeme podílet na aktivitě
farního společenství a sloužit tak civilizaci lásky v duchu evangelia Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE  11. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní biblické čtení je školou důvěry v Boha - a té je nám v nejistotách denního života stále moc
zapotřebí. 
Než se zaposloucháme do Božího slova, prosme pokorně Pána, aby nám odpustil naše malomyslnosti a
hříšnosti.

Uvedení do čtení 
1. Ez 17,22-24 
Při naslouchání starozákonního čtení si všimněte, jak je hlas proroka Ezechiela podobný
novozákonnímu Magnifikat: Bůh sesazuje mocné a povyšuje ponížené. 
2. 2 Kor 5,6-10 
S křesťany v Korintě to svatý Pavel  neměl lehké. Svědčí o tom jeho dva listy do Korinta.   Zvlášť
druhý list ukazuje, jak se apoštol stále znovu musel bránit proti pomluvám svých nepřátel. 



3. Mk 4, 26-34 
Evangelium nás krásným podobenstvím ujišťuje, že se budoucnosti bát  nemusíme: z malého semene
ve světě klíčí velká budoucnost Boží. 
 

JEN ZASÉVAT, NIC VÍC

Všechna dnešní čtení nás učí téže základní pravdě. Ovoce, výsledek našeho života, roste z dvojího: z
lidské práce a z Božího daru; z člověkova zasévání a z Boží péče o úrodu. 
Po celá staletí se vedly spory o tom, co je při tom první, zda první podnět je od Boha, nebo zda napřed
musí být lidské úsilí, kterému milost dá úspěch. Jméno mají ty spory po Pelagiovi. My už se takovým
věcem leda pousmějeme. Tamhle za městem je voňavá louka a les a jsem tu já, který tam půjdu
odpoledne na procházku - už sama existence je Boží dar, který předešel všechno mé jednání. 
K tomu, co dal Bůh, člověk přidává své. - Buď v souladu a v harmonii s tím Božím darem, pak je to
dobré a výsledek je dobro, řád, radost, pokoj. - Nebo natruc, napříč, a z toho napříč vznikne kříž,
trápení, to jsou zmatky, nejistota, zlo. 
Bůh člověka ve své lásce stále předchází - jako matka, která učí dítě chodit. Dělá za nás první krůček,
ale ten druhý krok už musí udělat člověk sám a ve směru Božího vedení, jinak upadne, ztroskotá. Bůh
pak dělá i všechny další kroky, nechá, aby ze semene povstala bohatá žeň, dobrá úroda. 
Bůh nás nespasí bez nás - my se nespasíme bez Boha - to je nezměnitelná spojitost. Člověk může být
člověkem jen jako spolupracovník Boží - rozsévač dobrého zrna. Odmítne-li Boží spolupráci, tj.
začne-li rozsévat zlo místo dobra, stává se zvířetem a vším, co tak dělá, spolupracuje jen na zkáze
lidskosti. 
Co se nám natvrdili liberálové předchozích dob, že člověk je už ze své přirozenosti vlastně dobrý, že
stačí jen naučit ho číst noviny a bude z něho inteligent a kladný typ. Jenže lidé bez Boha - a ne
negramotní hlupáci - vyvolali v našem století už dvě světové války, a to by měl být už dostatečný
experimentální důkaz pro všechny, že to bez Božího řádu lásky k dobrému nevede. 
Pravá velikost člověka je velikost spolupracovníka na díle Božího stvoření, pomáhat zasévat semena
dobra do půdy kolem sebe. To další, klíčení, růst, úrodu, to už působí Bůh sám. 
Porozuměl jsi,  jak útěšná je radostná zvěst dnešního evangelia do dnů našeho života? - Netrap se, že
nemůžeš udělat věci veliké, rozhodné; tvým úkolem je být stále právě jen tím rozsévačem Božím - nic
víc. Zasévat seménka dobra, drobná, nenápadná, která zapadnou, nejsou vidět. A proto býváme v
pokušení malomyslnosti, že vše, co děláme, je nadarmo, nanic. Ale není. To další, co se v semenech
děje, rašení, klíčení, Boží dílo, to je neviditelné - ale je to počátek úrody, která bude. A bude bohatá,
mnohonásobná. 
Buďme tedy dobré mysli. Buďme ochotni zasévat malinká zrnka dobra do půdy kolem sebe: zrnka
pokoje, důvěry v Boha, - zrnka trpělivosti i s protivným bližním, - zrnka vlídnosti a lásky, - zrnka
všeho dobrého, co vůbec udělat můžeme. 
O úrodu se už postará Hospodář, - na nás je jen zasévat. 
 

KDE JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

V čem je vypravěčské mistrovství Pána Ježíše? Co je posluchačům neznámé, Pán přirovnává k tomu,
co všichni znají: k setí semene, k hořčičnému zrnu. Když jsem si včera chystal kázání, říkal jsem si:
ouvej, tohle v našem prostředí nebude fungovat! Vždyť já semínka hořčice neznám a moji posluchači
také ne. Ale hospodyně se mi smála: všichni je znají, - vy také. Jsou to ty žluté malé kuličky, co jsou



ve sklenicích s kyselými okurkami. Jsou to zrníčka o málo větší, než jsou zrnka máku. A z těch
malinkých semínek, říká Pán Ježíš, vyrostou keříky, které dají ptactvu domov k hnízdění. 
Kolik jasných a srozumitelných informací o Božím království nám Pán Ježíš tímto přirovnáním
podává. 
Nejprve se tu říká, že ten ohlašovaný příchod Božího království není žádná bouřlivá a ničivá revoluce,
která by násilně zničila starý svět, staré pořádky. Že začíná téměř nepozorovatelně. Jako klíčení
semene v zemi. 
Potom se tu říká, že to Boží království nemáme vyhlížet kdesi v daleké budoucnosti, daleko od nás. Že
už zapouští kořeny, že už klíčí - zde, mezi námi, všude, kde mu lidé dopřejí kousek úrodné půdy tím,
že jsou na sebe hodní. Že si neubližují. Že si pomáhají. Ale že bez naší pomoci, bez zálivky naší
laskavostí a dobrotou, by rostlinka Božího království růst nemohla. 
Kde však semeno Boží lásky růst necháme, tam se to brzo pozná, projeví. Tam začne být dobře: 
- Tam se lidé začínají chovat k sobě navzájem lidštěji. 
- Tam lidé začnou k sobě mluvit upřímněji. 
- Tam lidé začínají být na sebe hodnější. 
- Tam se začnou problémy řešit s humorem, místo se zlostí. 
- Tam lidé jeden druhému naslouchají. 
- Tam se lidé dokáží navzájem povzbudit, potěšit. 
- Tam si lidé jeden druhému pomáhají.

Takové květy se objevují všude tam, kde se ujalo semeno Božího království. Ostrůvky se začnou
zelenat na místech, kde by to nikdo nečekal: 
- V rodině místo vzteklého křiku zazní smírné slovo, zavoní úsměv. 
- V práci a v politice se místo jeduplného prskání ozve žert. Zazní slovo „prosím“ a „děkuji“. 
Tak klíčí semínka Božího království. 
Pojďme je chutě zasévat. 
 

OPUSTIT OTCE A MATKU

Ještě tak začátkem našeho století prohlašoval při svatbě manžel ženě: „Stala ses mou manželkou, a
proto tě budu milovat.“ - Teď, koncem století, to platí naopak. Dnešní ženich říká: „Mám tě rád a
proto si tě beru za ženu!“ 
Dříve se bralo málo ohledu na vzájemné sympatie snoubenců. Lidé se neprovdávali proto, že se měli
rádi - byli oddáváni proto, že tak rozhodli  rodiče a příbuzní. Hospodářské úvahy přitom platily
především. A láska? Však oni si zvyknou, - říkalo se. A v rodinách šlechty a panovníků tomu bylo také
tak - tam rozhodovaly navíc ještě zájmy politické. 
Dnes tedy vede dva lidi do manželství vzájemná sympatie, láska. Od tohoto citu odvisí kvalita a trvání
manželství. Jenže city jsou proměnlivé a pomíjivé. Proto je dnešní manželství místem, kde se
odehrává tak mnoho různorodých věcí: Stabilita nebo rozpad; pohoda nebo rozvrat; komika nebo
tragédie. A přečasto bývá v jednom manželství od každého kousek. 
Tahle úvaha nám snad pomůže k hlubšímu uvědomění, jak vratká je stabilita manželství z lásky. Že by
to byl hotový div, kdyby manželství, opírající se pouze o zamilovanost, vydrželo v dobrém kvalitním
vztahu po celý život. 
Mladí lidé si musí být vědomi, že s tou stabilitou svého manželství musí zacházet velmi ohleduplně.
Že je třeba navíc používat všech opor, které Bůh Stvořitel dal lidem do manželství na pomoc. Aby to
nedopadlo třeba takhle: 



Dvě mladé rodiny s dětmi se navzájem navštěvují. Děti si společně hrají v kuchyni, dospělí se baví ve
světnici. Z kuchyně je slyšet křik a hluk stále větší, nakonec rány a práskání dveřmi. 
Dospělí vyběhnou: „Co se stalo?“ - „Nic, my si hrajeme na tatínka a maminku - a to se potichu hrát
nedá. Maminka křičí a pláče, tatínek řve a práská dveřmi...“ 
Není to jako výsměch, když na prvních stránkách bible čteme: „Není dobré, aby člověk byl sám.
Učiňme mu pomocnici jemu podobnou.“ (Gen 2,21) 
Není to výsměch lidským vztahům - je to moudrý záměr Boží. Ovšem jen když se člověk obeznámí i s
následujícími verši bible a řídí se podle nich. Stojí tam, že Stvořitel neučinil muži pomocnici z jeho
hlavy, aby mu vládla, - ne z nohy, aby po ní šlapal, aby jí pohrdal, - ale z jeho boku, aby mu byla
rovná, aby byla pod ochranou jeho paží a blízká jeho srdci. 
Zde je obrazně vyjádřeno vše, co je třeba vědět o správném vzájemném vztahu muže a ženy v
manželství - a jak je to třeba respektovat. 
A další verš bible stejně stručně a srozumitelně určuje vztah manželů k dalším lidem, ke svým
rodičům: 
„Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem.“ 
Tento verš se opakuje znovu v Novém zákoně - a to dokonce ještě třikrát! (Mt 19,5; Mk 10,7-8; Ef 
5,31). 
Co je tu tak důležitého, že se to tolikrát opakuje? 
Aby nové manželství, nová rodina, nový domov mohl vůbec vzniknout, musí ti dva svůj starý domov
opravdu opustit. 
Mladí mají tedy mít svůj vlastní samostatný byt. Dnešní nedostatek a drahota bytů to někdy nedovolí.
Mladí jsou rádi, když jim jedni nebo druzí rodiče pro začátek dají k disposici část svého bytu. Aby se
tím však neohrozila stabilita mladého manželství, je třeba důsledně zachovávat určité zásady: Za prvé
musí vzniknout dvě oddělené samostatné jednotky a domácí nesmí k mladým kdykoliv běhat jako dřív
- teď to není jejich byt! 
Za druhé: Rodiče nesmí mladým stále předhazovat, jak se musí uskrovňovat proto, že tam mladé
přijali. 
Za  třetí: Rodiče musí repektovat, že mladí mají právo žít  si ve svém po svém, samostatně. 
Sňatkem se mladí osamostatnili. Tatínek a maminka je mají opravdu propustit a svou pomoc -
bytovou či finanční - nevázat na žádné podmínky. 
„Vypadáš jaksi unaveně - zachází s tebou ten tvůj dobře?“ - „My se teď cítíme tak opuštěni, a ty se u
nás ani nezastavíš. Když jdeš z práce, honem se hrneš za tou svou!“ - „Cítím, že ta tvá zase spálila
večeři, pojď se najíst ke mně!“ 
Taková slova se tváří mateřsky, ale jsou plna jedu vraždícího nový svazek. 
Moudří rodiče dávají rady jen tenkrát, když jsou o ně požádáni - nejlépe v přítomnosti obou mladých. 
Opustit otce a matku znamená pro ženicha opustit i maminčinu kuchyni a přidržet se své manželky, i
když ta ještě neumí tak dobře vařit, jako uměla maminka. 
Opustit otce a matku znamená pro nevěstu přidržet se svého muže, i když zjistí, že zdaleka není tak
pořádkumilovný, jak byl tatínek. 
Láska podle bible je krásnější než zamilovanost podle filmů a románů. Svatý Pavel shrnul její podobu
do známých veršů (1 Kor 13,4-8): 
- Manželská láska je trpělivá a dobrosrdečná. 
- Druhému nezávidí, nevychloubá se před ním. 
- Nemyslí stále jen na sebe, není domýšlivá. 
- Nedá se vydráždit ke hněvu, nepočítá křivdy. 
- Nemá škodolibou radost, když se druhému přihodí něco zlého, ale raduje se když se mu daří. 
- Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří. 



- Opravdová láska nad nikým nezoufá, všechno vydrží. 
- Pravá láska nikdy nepřestává. 
Snadněji by probíhal záběh mladého manželství, kdyby mladí znali tyto verše zpaměti, aby si je mohli
v napjaté chvilce v duchu říkat. - Kdyby je měli ve světnici na stěně, aby si je mohli stále znovu
připamatovávat.

Přímluvy

Modleme se k Bohu Otci, který skrze Syna buduje mezi námi své království:

Za církev Ježíše Krista, - aby spoléhala na moudrost Boží víc, než na lidskou chytrost.
Za vlády všech zemí, - aby nedávaly přednost násilí před spravedlností.
Za nemocné členy  naší farní rodiny, - aby nikdo nezůstal osamělý a bez pomoci.
Za nás, zde shromážděné, - abychom ve zmatcích denních událostí neztratili důvěru v Boha.

Bože, jsme slabí a bez tvé pomoci bychom málo dokázali. Dej, ať se umíme přičinit, abychom si tvou
pomoc zasloužili - skrze Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE  12. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každý z nás už asi zažil pocit lidské bezmoci.. Když jsme těžce onemocněli, nebo když jsme museli
přihlížet trápení blízkého člověka. 
O lidské bezmoci a Boží moci jedná dnešní slovo Boží. Připravme se k slyšení vyznáním vlastní bídy
a hříšnosti.

Uvedení do čtení 
1. Job 38,1.8-11 
Biblickým obrazem bezmocného trpícího člověka je Job. - Job ve své bídě volá k Bohu - a Bůh mu
odpovídá. 
2. 2 Kor 5,14-17 
Také slova svatého Pavla jsou nám posilou  v pocitu bezmoci: Nejsme už sami, patříme Kristu, máme
už nový život pro celou věčnost. 
3. Mk 4,35-41 
Pán Ježíš nejen podobenství vypravoval, on  je také činil. To co nazýváme zázraky, to jsou znamení,
která se netýkají jen historické události, ale jsou i znamením pro náš život. 
  
  
PANE, JE TI JEDNO, ŽE HYNEME ?

My, vnitrozemští suchozemci, si těžko můžeme představit, co je to bouře na moři. A ti z  nás, kterým
se poštěstilo zúčastnit se zájezdu do Svaté země, a shlíželi jsme okouzleně na zrcadlově klidnou
hladinu Genezaretského jezera, ani my si neumíme představit, jak by na tak krásném a klidném jezeře
mohla vzniknout taková bouře, která by vyděsila i otrlé námořníky, jako byli apoštolové. Ajn Alláh,



oko Boží,  nazývají Arabové toto jezero. Co je příčinou náhlých bouří? Zvláštností tohoto jezera je, že
jeho hladina leží 200 metrů pod hladinou moře, má tedy patrně tropické počasí. Ale nad ním se tyčí
pohoří Libanon, jehož několikatisícimetrové vrcholy svítí věčným ledem. Tento klimatický rozdíl
působí, že když ledová vichřice z Libanonu dosáhne náhle na hladinu jezera, udělá z něj na chvíli
rozběsněný kotel. Taková bouře náhle přichází a náhle zas  odchází -  zas je klid po bouři, klid před
další bouří. 
Není tohle obrazem našeho života? I náš život probíhá mezi chvílemi klidu a nápory bouří. Mezi
chvilkami štěstí a dramaty neštěstí. Mezi pocitem jistoty a ohroženosti. I naše povaha se podobá
hladině toho jezera. Jsme klidní - dobráci od kosti, a najednou se v nás objeví propasti, kterých se naši
bližní zděsí. Cosi nás rozvzteká, že z nás je lidem kolem nanic. 
Co je v takových chvilkách vnějších i vnitřních bouří důležité? Abychom dělali to, co děláte vy, děti, 
když se vyděsíte. Voláte: Tatí, mamí. Abychom dělali, co učedníci v evangeliu při bouři na lodi:
Volali Ježíše. 
Naše století, zdá se, je stoletím bouří přečastých. Je stoletím úzkosti, jak je kdosi nazval. Slovo Boží
dnes připomíná, že Ježíš je stále ještě s námi, na lodičce našeho života. Dokážeme se nedat ochromit
malověrností a strachem? 
Dokážeme předat i lidem kolem sebe svou pevnou důvěru, že Pán je s námi v člunu našeho století, v
člunu našeho života? 
Není to nic snadného, uchovat si takovou pevnou, živou víru. I nám, kteří se považujeme za věřící, se
často zdá, že Pán Ježíš spí. Že Bůh nás neslyší -  jestli vůbec je tam kdesi nad námi, kdesi v
nekonečnu. 
Jestli si nedokážeme říkat s papežem Janem XXIII.: „Kdo pevně věří, ten se netřese“ - snažme se  ve
chvílích nejistoty aspoň volat s evangelistou Markem: „Pane, já chci věřit, pomoz mé  malověrnosti.“
Ať uvěřím, že i kdybych padl, padnu jen do rukou mého Spasitele. 
 

ČLOVĚK JOB PŘED NESMÍRNOSTÍ BOŽÍ

Dnes by se nám nad slovem Božím dobře rozjímalo o mocném Tvůrci nebes i země.  O původci
přírodních zákonů v jejich dokonalosti a moudrosti. O obrovských energiích dřímajících v každém
zrnku hmoty, v každé kapičce vody. 
Ale já bych chtěl vaši pozornost obrátit na knihu, ze které pochází dnešní první čtení, na knihu Job.
Mezi všemi knihami Starého zákona má kniha Job zvláštní místo. Uvádí totiž v pochybnost dosavadní
jednoduché představy Izraelitů o Boží spravedlnosti. 
Dosud to měli jednoduché: Kdo zachovává Boží přikázání, tomu se vede dobře, tomu se daří. Má
úspěchy, bohatne - ať je to jednotlivec nebo celý izraelský národ. Kdo Boží přikázání nezachovává,
toho Bůh trestá. Pravidlo znělo: Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. 
Teď tu mluví Job. Všechny náboženské příkazy zachovával od mládí, a svědomitě, - a přece upadl do
neštěstí: všechno ztratil, děti i majetek, zdraví i vážnost, lásku své ženy i důvěru přátel. „Čím jsem si
to zasloužil?“ ptá se Job. - „Musels hřešit, tajně a moc, když tě Bůh tak trestá,“ říkají přátelé. A
zastávají se Boha proti Jobovým výčitkám, v duchu školních věroučných pouček. 
Nakonec v knize odpovídá sám Bůh: Odmítá své zastánce - Jobovy přátele - a dává za pravdu žalobci
Jobovi. Dává mu za pravdu co do oprávněnosti jeho nářku, - ale zároveň mu i ukazuje, že u Boha je
vše  jinak, než si to člověk přestavuje: 
  „Kdes byl,  když jsem zakládal zemi? 
  Dosáhls na dno mořských hlubin? 
  Pochopils brány smrti? 



  Porozuměls vanutí větru, dešti a sněhu? 
  Víš, proč jsem stvořil nosorožce a pštrosa, 
  slavíka a slona, 
  krokodýla a holubici?“ 
Job si pomalu uvědomuje: „Vím, že můžeš všechno.“ 
Ale Job, a s ním i my, máme pochopit víc než všemoc Boha stvořitele.

Bůh člověka slyší 
Máme pochopit,  jak je to úžasné a krásné, že tato vesmírná tvůrčí Síla není neúprosná, chladná
energie,  lhostejný osud, ale Bůh živý, který ví o malém člověku Jobovi na tváři země, naslouchá jeho
volání, slyší je a reaguje na ně. Bůh nenechává člověka napospas strašné samotě a bezmoci tváří v tvář
nekonečným silám vesmíru: Když člověk volá, Bůh slyší a odpovídá. To je  velké poučení z knihy Job.

Bůh člověku odpovídá 
Druhé velké poučení je v tom, jak Bůh odpovídá. Není to automatický postih za každý nezdar, není to
sražení prémií za každou chybu. Není to ani svévolné rozdávání odměn podle dobrozdání Mocného, -
jak to člověk často zažije u svých nadřízených a vládců. Je to nabídnutá ruka k pomoci každému, a to
vždy lepším způsobem, než si my prosebníci vůbec dovedeme představit. Na tuto Boží pomoc se
člověk může spolehnout a má se spolehnout.

Bůh člověku pomáhá v Ježíši, Synu 
Bůh nenechává člověka na pospas strašné samotě a bezmoci tváří v tvář přírodním živlům, tváří v tvář
mocným a zlým lidem.  Bůh člověka slyší, Bůh člověku odpovídá, Bůh člověku pomáhá. Jak pomáhá? 
Drama Jobova života je nám srozumitelné, až když nářky Jobovy slyšíme z kříže, z úst trpícího Pána
Ježíše: „Bože můj,  Bože můj, proč jsi mne opustil?“ To je odpověď Otcova i na naše otázky, proč na
nás Bůh dopouští nemoc, smrt, trápení: „Ani vlastního Syna Bůh neušetřil.“ Poslal ho, aby prožil s
lidmi jejich trápení až po prožitek smrti. 
Ježíš prožívá náš častý pocit hluchého nebe, které zdánlivě neodpovídá na naše modlitby. Otec
dopustil, že nevinný Job trpěl. Dopustil, že nevinný Ježíš byl falešně obžalován, nevinný
nespravedlivě odsouzen, nevinný jako zločinec popraven. 
„Bože můj, proč jsi mne opustil?“ - Je to výkřik zoufalství, beznaděje? - Není! Je to modlitba. 
Bože můj - volá Ježíš. Ví, že má svého Otce. Je to výkřik syna v nejvyšší nouzi: Cítím se opuštěný, ale
přesto vím, že ty jsi, že jsi můj Bůh. 
Jak pomáhá Bůh v utrpení Synovi? Neuchrání ho od utrpení, neuchrání ho od smrti. Ježíš chtěl lidské
trápení poznat, chtěl zažít lidskou smrt. Přijal kříž a tak vstoupil do slávy Otcovy. 
To je odpověď všem trpícím Jobům světa. To je odpověď po smyslu trápení, které na nás doléhá. Bůh
tě, člověče, slyší, když k němu ve své nouzi voláš. Bůh ti na tvé volání odpovídá. Bůh ti pomáhá
lepším způsobem, než si můžeš představit. 
A tak je i kniha o trpícím Jobovi radostnou zvěstí pro všechny trpící: 
  Bůh je s námi. 
  Syn vzal naše břemena na sebe. 
  Duch svatý nás vede do slávy Otcovy. 
 

DESET VELKÝCH SVOBOD ČLOVĚKA

Jako Pán a zákonodárce přírody se nám dnes představuje Bůh ve starozákonním čtení. Vykazuje pevné
hranice moři, až kam smí jít, ne dál. 



A stejně suverénně jako přírodě, určuje zákon a meze člověku. V páté knize Mojžíšově čteme: 
„Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, nařízení a práva, která vám dnes ohlašuji. Učte se
jim a bedlivě je dodržujte. Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na Chorébu smlouvu. Tuto smlouvu
neuzavřel Hospodin jen s našimi otci, ale i s námi se všemi.“ (5 Mojž 5,1-3) 
A teď si poslechněte jiný citát, jestli i toto je řeč bible: 
„Svět je zkažená a špatná půda, na které jen zřídka vyroste květina dobrého člověka. A i ten je v jádru
nenapravitelně zkažený. Usilovat o zlepšení světa, o výchovu člověka, to je marná námaha.“ 
Snadno jste poznali, že tohle není citát z bible, ale výrok mrzutého člověka. V řeči bible je svět půda
dobrá, ale občas na ní vyroste i býlí. Člověk není v jádru nenapravitelně zkažený, člověk jen občas
zabloudí. Evangelia se nevyčerpávají kritizováním zlořádů, ale vedou nás k rozvíjení dobra - v nás i
kolem nás. 
Už v nejstarších knihách bible je zapsáno desataro základních pravidel dobrého člověčenství. Ale v
naší době upadla ta pravidla do nemilosti. Nevěřící je považovali za nemoderní, zastaralá, - věřící se
jimi cítili znevýhodněni: my věřící pořád něco nesmíme. 
A tak jsme v naší generaci zažili zas jeden pokus o život bez Desatera. Tak zažili, že se začíná znovu
hledat, podle čeho by se život měl orientovat, aby se dal žít. Když člověk okusil život bez Boha,
začíná se znovu zajímat, jaká že je ta vůle Boží, o které se mluví v Otčenáši, když se říká: Buď vůle
tvá. 
V bibli se vypravuje, že když tato vůle žít byla poprvé sepsána na kamenných deskách, Mojžíš ty
desky ve hněvu rozbil. Ale Hospodin je zase obnovil. A tahle událost se v dějinách lidstva stále znovu
opakuje. Člověk se znovu a znovu pokouší Boží desatero rozbít - a Hospodin je znovu a znovu vrývá
do lidských srdcí v podobě svědomí, do listin v podobě Chart lidských práv. 
Člověk se Desateru vzpouzí: Proto, že kterýsi prastarý patriarcha to tak vryl do kamenné desky - já
mám každou neděli vstávat a běhat do kostela? Mám vydržet se ženou a neutéci od rodiny, i když mi
tam jdou všichni na nervy? - Mám říci pravdu, i když by mi lež pomohla vykličkovat a svalit vinu na
jiného? A to vše mám dělat jen kvůli nějakému starému Židovi, který to desatero sepsal? 
„Kdepak, bratří,“ slyší vzpurník znovu a znovu odpověď církve - „ne kvůli nějakému starému Židovi.
To kvůli svému Stvořiteli, který to tak ustanovil, to kvůli sobě samému musíš Desatero respektovat,
abys mohl prožít svůj život lidsky a svobodně.“ 
Tohle Boží Desatero není svěrací kazajka omezení a zákazů - to je deset ukazatelů k životu ve
svobodě, v pravém člověčenství. 
K čemu jsou takové ukazatele potřebné? Jistě jste si všimli, že tělesně je člověk v mnohém méně
dokonalý než zvířata: Pták může létat, člověk jen chodí. Ryba může plavat ve vodě, člověk jen na
vodě. Srnka má lepší sluch než člověk. Orel má lepší zrak. Opice je pohyblivější. Zvíře přichází na
svět vybaveno řadou schopností, ale člověk se všemu musí pracně učit. 
Zvíře však nemá možnost volit svou životní cestu - je pudově naprogramované. Člověk má svobodu
volby, ale ta svoboda člověka není snadná. Proto mu dal Stvořitel na pomoc ukazatele cesty,
směrovky, které vedou ke svobodě: dal člověku Desatero Božích přikázání. 
Toto Desatero Božích přikázání se v bibli zachovalo v dvojí podobě, ale není mezi nimi podstatný
rozdíl. Obojí je zřejmě už rozšířené znění původních stručných příkazů. Rozdělení biblického textu do
deseti přikázání má v naší křesťanské tradici několik podob. My se držíme rozdělení podle svatého
Augustina ze 4. století. 
Dělí se na dvě desky. První deska obsahuje tři přikázání o vztahu člověka k Bohu. Druhá mluví o
vztahu k lidem. Ale obě desky jsou vždy pospolu: Bůh chce naši úctu, ale ne pro sebe. Když
předstupujeme před něj, obrací náš zrak na bližní. A naopak připomíná, že když jednáme s bližním,
máme co dělat i s ním, s Bohem. 
Biblický zápis Desatera známe ve zkrácené podobě školní katecheze. Doma si přečtěte biblické znění



ve 2. a 5. knize Mojžíšově. (2 Mojž 20,1-7; 5 Mojž 5,6-21) 
My si tu pokusíme naznačit smysl Desatera v dnešní řeči, jako

DESET VELKÝCH SVOBOD ČLOVĚKA: 
Já jsem Pán, tvůj Bůh. Ty, člověče, patříš ke mně. 
Když se mne budeš držet, bude tvůj život vypadat takto: 
1. Nebudeš mít jiné bohy. Nebudeš si mne zpodobňovat. 
   Já ti budu pomáhat, abys mohl žít bez bázně a ve svobodě. 
2. Budeš mít v úctě mé jméno. 
   Nemusíš mne nutit, abych ti pomohl. Já jsem Jahve, Bůh s tebou. 
3. Budeš zachovát den odpočinku. 
   Nemusíš se štvát stálou honbou za prací, za zábavou. Máš právo žít zdravě a klidně. 
4. Budeš ctít otce a matku. 
   Dáš-li se vést mou otcovskou láskou ve své rodině, budeš mít bezpečí domova. 
5. Nebudeš zabíjet. 
   Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno předstihnout, vyřídit. Já chci být 
   tvým ochráncem, můžeš žít beze strachu a v míru. 
6. Nebudeš cizoložit. 
   Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami pokoutní lásky připravil o schopnost lásky krásné a 
   věrné. Já chci být dárcem tvého štěstí v lásce opravdové. 
7. Nebudeš krást. 
   Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Co bys získal na majetku, ztratil bys na 
   klidné mysli. Poznáš, že větší radost je dávat než brát. 
8. Nebudeš lhát. 
   Nemusíš se zaplétat do lží, to dělá život nejistým. Já jsem Pravda a ty budeš také důvěry 
   hodný. 
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního. 
   Nenarušíš manželství druhých, nebudeš bořit domovy dětem. Já jsem svazek muže a ženy 
   ustanovil jako posvátný. Když to budeš respektovat, ušetříš mnohé trápení sobě i jiným. 
10. Nebudeš zavistivý ani chamtivý. 
   Nemusíš se užírat  závistí druhým. 
   Já ti dávám dobré dary. Uč se přát je i ostatním a naučíš se žít pokojně.

Vidíte, že Desatero je jen rámcovým zákonem - jeho přikázání nejdou do všech detailů. Vždy musíme
znovu zkoumat, jak platí v určité situaci. 
Nebylo by tedy lepší, kdyby se vymezilo přesně a konkrétně, až kam se v každé situaci smí a co se už
nesmí? Touto cestou se dal občanský zákoník - a vznikla nepřehledná spousta zákonů, výměrů a
nařízení, ve kterých se vyzná jen advokát - odborník. 
My zůstáváme při jednodušší cestě: Přijmi za řídící princip svého života Desatero Božích přikázání a
lásku dvou hlavních přikázání. To ti pomůže uchovat citlivé svědomí, to ti pomůže zorientovat se v
každé situaci, jak a co je správné. 
Této orientaci svědomí podle Desatera chceme věnovat soustavnou pozornost. Budeme hovořit o
svobodě Božích dětí, jak nás k ní vede Boží láska, projevená v Desateru.

Přímluvy

Bouře, která ohrožovala apoštoly ve vyprávění evangelia, je obrazem bouří, které ohrožují náš život i



celý náš svět. V tísni doby volejme k Bohu s důvěrou:

Bože, dej nám, svému lidu, důvěru v tvou všemohoucí Prozřetelnost.
Probuď svou církev z ospalosti a dej nám chápat znamení doby.
Žehnej upřímným snahám o pokoj ve světě.
Chraň úrodu našich polí a žehnej naší práci.
Překaz nástrahy, které chtějí mařit víru v srdcích naší mládeže.
Zachovej nám důvěru, že máš moc, abys zlé záměry obrátil v dobré.
Lidé osamělí ať potkají dobrého člověka.
Lidé, kterým se daří dobře, ať neonemocní tvrdostí srdce.

Bože, slyš a vyslyš naše prosby, které ti předkládáme skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE 13. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nás chce povzbudit k radosti ze života. K radosti z toho, že náš Bůh není bohem
mrtvých, ale že je původcem a udržovatelem, ochráncem života. 
Než se zaposloucháme do hlasu Písma svatého, očistěme svá srdce i mysl pokornou prosbou za
odpuštění hříchů.

Uvedení do čtení 
1. Mdr 1,13-15;2,23-24 
Poslouchejme, jakou sílu a optimismus, jakou víru v živého Boha nesou v sobě slova knihy Moudrosti.
2. 2 Kor 8,7.9.13-15 
Nejen Korinťanům, - i nám připomíná svatý Pavel v dnešním čtení, že máme pomáhat těm kolem
sebe, kteří na tom jsou hůř než my. 
3. Mk 5,21-24 
Naše životní plány jsou stále ohrožovány nepředvídanými událostmi, jako je nemoc, smrt. Dnešní
evangelium nám dává důvěru, že ani vůči nim nejsme bezmocní, když se přidržíme Pána Ježíše. 
  
  
BŮH JE BOHEM ŽIVÝCH

Dnešní liturgie se zabývá smrtí. Hodí se mluvit o takové dušičkové události teď, na začátku prázdnin? 
Jenže na hřbitově i v krematoriu je provoz každodenní, nejen o dušičkách. A ve skříni každého z nás
visí černý oblek a nevíme, kdy jej budeme potřebovat. 
Myslíš si asi: raději takové věci ani nepřipomínat, máme tak dost starostí. Dnešní liturgie nám však
nechce starost přidat, ale chce nás jí zbavit, jestli pochopíme radostnou zvěst: Bůh je Bohem živých -
Kristus smrt přemohl. Víra v něj dává život, který nepomíjí. 
Nebojme se tedy myslit na tento pohřební průvod bez konce, v němž všichni máme své místo: párkrát
za rakví, pak jednou v ní. 
Všichni jsme účastníky tohoto pohřebnictví, jaký však k němu zaujímáme postoj? Jsou jedni, kteří se
snaží smrt zakrýt věnci a stuhami. 



Ať má apoň krásný pohřeb! 
Rakev ať je dubová, o tisícovku lepší než obyčejná. 
Věnce, kytky, stuhy, hodně věnců - hodně pětistovek. 
A ještě závojíček kolem truhly - zase stovky. 
A ještě trumpety a ještě fanfáry, zase tisícovky. 
A ještě sóla na housle, a zpěvy, a zase fanfáry, hodně hluku, hodně řečí, hodně peněz, aspoň krásný
pohřeb, kdoví, čeho byl ušetřen, musíme tam všichni, kdoví, má to za sebou, krásný pohřeb, drahý
pohřeb... 
Toto je častý přístup ke smrti. 
Ale jeden člověk, ten v dnešním evangeliu, to dělal jinak: 
nedbal na krásný pohřeb, ale běžel za Ježíšem. Věřil, že Ježíš pomůže. 
A Ježíš dal celý krásný pohřeb stranou a řekl: ona jen spí. Nač to vše? 
Co pro nás má znamenat tato historie? Pán Ježíš tenkrát dcerušku Jajrovu probudil, ale ona za čas zase
umřela, a pak už Ježíš nezasáhl. Mnoho chlapců a děvčat umřelo v té době, a on je nevzkřísil. Od té
doby narostl počet plačících maminek a nešťastných otců do milionů. Jejich dítě Ježíš nevzkřísil - ani
všechny nemocné ženy Ježíš neuzdravil. Nás se to tedy netýká, je to hezké vyprávění, ale není to naše
událost! 
A přece jí může být! Představme si to takhle: jedeš v noci autem po silnici. Najednou ze tmy vystoupí
ve světle reflektoru tabule, ukazatel směru - a zas zmizí ve tmě. Ale my už víme, na čem jsme, víme,
kam ta temná cesta vede. 
Toto vzkříšení z mrtvých je takovým znamením pro nás. Říká: Na konci té temné cesty, které říkáme
umírání, je někdo, kdo ti daruje život, jestli umíš tuto směrovku přeslabikovat, jestli se ve víře svěříš
tomu směru. Pak uvidíš nad márami ruku Krista, křísíciho ze spánku smrti. 
Pak už nebudeš hledat útěchu ve stuhách a fanfárách, v parádním náhrobku, stačí dřevěný křížek, který
sice setlí s pamětníky, - ale tvé trvání bude zajištěno vírou, ne kamenem. 
Rozběhneš se totiž s otcem Jajrem za Ježíšem. 
Prosme dnes Boha, abychom to dokázali, až budeme stát u úmrtního lůžka někoho, kdo je nám milý. 
 

BŮH JE PŘÍTEL ŽIVOTA, NE SMRTI

Mnoha způsoby se snaží knihy Nového zákona upevnit naši víru v život za smrtí. Tento účel má i
vyprávění dnešního evangelia o vzkříšení dcerušky Jajrovy. Proč je to tak potřebné? My se s lidskou
smrtí setkáváme stále, ale se stvořitelskou silou Boží, která za tělesnou smrtí dává nový život, s tou se
v tomto životě nesetkáváme. O tom slyšíme jen na stránkách Písma svatého. Proto nám není snadné
uvěřit ve věčný život, spolehnout se na něj. 
Pojďme se tedy dnes pozorně podívat na to, co se tu říká o životě a smrti dcerky Jajrovy. Co tu Pán
říká o každém z nás. 
„Neboj se a věř!“ - říká Pán nejprve. 
Nenech se vyděsit bolavými událostmi lidské smrti. 
Nenech si vzít víru, že spojení s věčným Bohem, které vzniklo za našeho života, přetrvá i smrt. 
To je tedy to první, co se po nás žádá vzhledem ke smrti: důvěra v Boha. Víra je předpoklad divu
zmrtvýchvstání. Víra je podmínka přechodu do nového, věčného života. Věřit, to znamená počítat s
věčným Bohem i na prahu smrti. Uvěřit, že naši zemřelí jsou - a i my jednou budeme - ve světle
Božím, když jsme v Boha za svého života uvěřili. 
Co říká Pán Ježíš dál? 
„Dítě nezemřelo, ale spí.“ 



Pán vidí zemřelého tak, jak ho vidí Bůh. „Spánek“ - to je obrazné pojmenování tajuplného přechodu
mezi životem a smrtí. Léčivý spánek. 
Proto volá Pán Ježíš neuvěřitelná slova: 
„Dívenko, říkám ti, vstaň!“ 
Vstaň! Probuď se  ze smrti! Později Pán Ježíš právě toto prožije sám na sobě - o velikonočním úsvitu.
A teď už ve víře v oživující sílu Boží volá k životu dceru Jajrovu. 
Toto oživující slovo zní i našim zemřelým! Zazní jednou i nám a všem, kdo v Ježíše uvěří tak, že se
snaží žít podle jeho evangelia. 
„Dejte dívence jíst!“ 
Tímto příkazem vyprávění evangelia vrcholí a končí. Dívka se k všeobecnému úžasu probrala, ožila.
Po takovém výkonu bychom čekali nějaké Ježíšovo vyhlášení, vznešené prohlášení: „Tak vidíte, kdo
jsem já!“ Ale Pán Ježíš neoslavuje sebe. Střízlivě a klidně se stará o dívku: „Dejte jí najíst!“ 
Jídlo, najíst se, to je základní potřeba našeho života vezdejšího. A radostná hostina, to je biblický
obraz bytí v Božím království. Dejte dívence jíst, stará se o ni Pán. I o nás se stará. Dává nám jíst
pokrm eucharistický, abychom v jeho síle i my žili. Žili na věky. Tak to chce náš Pán. 
A toto je jádro, poselství víry dnešního evangelia: 
 Bůh je přítel života, ne smrti. 
 To poslední, co je před námi není smrt, ale život. 
Sestry a bratří, věříte tomu? Věříte tomu Ježíši, který o sobě prohlásil: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo
ve mne uvěří, neumře, bude žít na věky.“? 
Pojďme teď společně prosit se svatým Markem: 
 „Pane, já věřím! - Pomoz mé nedůvěře!“ 
 

MUŽ HLAVOU RODINY

„Bratří, vyznamenejte se v díle lásky!“ Tuto výzvu svatého Pavla vezmeme dnes jako výzvu všem
mužům, aby byli hlavou své rodiny. 
Minule jsme uvažovali o manželství z lásky nebo z rozumu. A usoudili jsme, že na tomhle - kupodivu
- zdar manželství tak příliš nezávisí. 
Že je rozhodující, zda v době zasnoubení mají oba pevnou vůli založit svazek trvalý. Zda jsou ochotni
a schopni opustit své rodiče, kamarády, partičky a přilnout ke svému manželskému partneru. 
Apoštol Pavel tento vztah manželů dovedl vyjádřit prostým a jasným způsobem. Řekl, že hlavou ženy
je muž, hlavou muže je Kristus (1 Kor 11,3). A jinde říká, že muži mají milovat své ženy, jako Kristus
si zamiloval církev (Ef 5,25). 
Tohle tvrzení, že muž má být hlavou ženy, to zní dnešní mladé generaci provokačně. Jakápak hlava?
Rovnost, ve všem rovnoprávnost, tak to přece má být! 
Autorka jedné samizdatové příručky „Malá škola lásky“ - její jméno neznám - k tomu píše: 
Současný mladík u nás nemá nejmenší ponětí, co znamená muž jako HLAVA. Od dětství se totiž
kolem vás, mládenci, točily samé ženy. Doma maminka, pak soušky v jeslích, ve školce, ve škole,
všude samé ženy. Snad na vojně jste potkali pár chlapů, - ale to moc nepomohlo, protože vojáci jsou
vojáci. Co bible míní, když snoubencům ukládá, aby byli HLAVOU rodiny, to musí tedy dnešní
mládenci nejprv objevit. 
Z biologie víte, že všechny orgány těla jsou důležité. I malíček na noze chybí, když o něj přijdeš. Ale
jsou v těle dvě centra, bez nichž není života, to je hlava a srdce. Tam se rodí myšlenky, strach, láska,
nápady, hříchy. Hlava ví o všem, co dělá tělo. Hlava souhlasí, varuje - nebo někdy přivře oči. 
Má-li být muž hlavou své ženy, pak se tím nemíní, že se stane despotou, který jen poroučí, přikazuje a



nechá se obskakovat. Naopak - tvá žena ať je součást tebe sama. Její radosti jsou tvé radosti, její
starosti jsou tvé starosti. Jako její hlava budeš všechny její potíže nejen vnímat, znát, ale i pracovat na
jejich odstranění. 
Vzorem tvé péče o ženu ti má být Kristus a jeho péče o církev. Podíváš-li se na církev v průběhu
staletí, zjistíš, že vždycky nebyla ideální chotí našeho Spasitele. V různých dobách a situacích se
projevovala všelijak - hádavě, apaticky, bojovně, líbezně, ziskuchtivě a někdy dokonce i zbaběle.
Kolikrát měl Pán Ježíš důvod k rozvodu. Ale Pán se nerozvádí. Vždy znovu jí dává důvěru, vždy
znovu se za ni obětuje, vždy znovu ji posvěcuje. 
I ty v prvním roce manželství poznáš na své ženě vlastnosti, chyby, které jsi v době známosti
neuviděl. Nezralí chlapečci se vyděsí a prchají od ženy domů k mamince. Jsi-li muž, budeš mít dál
svou ženu rád pro dobré vlastnosti, které sis na ní oblíbil, když jsi s ní začal chodit. Jsi-li muž, budeš
jí důvěřovat, že se svými chybami bude bojovat. Že se jich časem zbaví, když ty budeš při ní vždycky
věrně stát, na veřejnosti i v kruhu rodiny. 
Jsi-li muž a hlava rodiny, pak budeš při své ženě stejně neochvějně, jako Kristus při své církvi. Když v
této zkoušce neobstojíš a postavíš se za své příbuzné - maminku, sestry - proti své ženě, prohráls,
připravil ses o její důvěru. 
Ty sám jsi tak zasel do srdce své ženy nevraživost vůči tvým příbuzným - a to by nikdy nemělo být.
Neostýchej se dávat stále všem lidem a všude najevo, že tvá žena je ti opravdu tou nejprvnější. Uvidíš,
jak v takovém ovzduší důvěry bude tvá žena rozkvétat. 
Jako hlava rodiny se má muž projevit i v hospodaření s penězi. Říká se, že peníze hýbou světem,
mohly by rozhýbat i tvé manželství. Dohodu o hospodaření s penězi si mají udělat už hned snoubenci,
už když ti dva spolu chodí. Nevnesete-li do používání peněz řád, rozvrátí vás to. 
Ve většině domácností drží rodinnou pokladnu pevně v ruce žena. Mužům pak zbývá vykládat si
trapné vtipy, jak dělají po výplatě stojky. To je křesťanských manželů nedůstojné. Manželé se mají 
dohodnout a rozdělit si finanční staarosti, aby tuhle nepopulární zodpovědnost nenesla jen sama žena.
Mají si udělat obálky: Nájem, inkaso, domácnost, ošacení, daně, rezerva. Vládu nad tou nejtučnější
obálkou - domácnost - má mít žena, - a nikdo jí do jejího hospodaření nemá mluvit. Správu ostatních
obálek má mít hlava rodiny, muž. Tak je to  spravedlivé a obou důstojné. 
Ještě bych vám, mladí manželé, chtěl doporučit dva výborné pomocníky při usílí o zdar manželství.
Tím prvním je společná chvilka večerní modlitby. Zaveďte si ji. Když dokážete jeden před druhým,
oba spolu, předkládat radosti a starosti dne Pánu, pomůže vám to rozjasnit a unést všechny situace.
Boží láska bude s vámi, nebudete na nic sami. 
Druhým pomocníkem vašeho manželství je společenství, dobrá parta několika dalších párů věřících
manželů, kteří vykročili stejnou cestou. 
Scházejte se, vypomáhejte si skutkem, radou, ale hlavně humorem. Se smíchem si ověřujte své omyly
- ne pro posměch, ale pro radost z poučení. Ale je tu jedna důležitá věc. Ty, muži, svou ženu nikdy ve
společnosti  nezesměšňuj, nehaň. Nepomlouvej ji, že dosud nepronikla do tajemství, jak uvařit
houskový knedlík. Ty nevíš, jaká je to věda. Když se tvá žena ptá maminky, kolik mléka má dát na
zadělání, uslyší odpověď: „Tak akorát.“ Za pár let to i tvá žena utrefí - ale teď se jí nikdy neposmívej.
Když sama začne mluvit o kaši, která měla být původně knedlíkem, vem ji kolem ramen a prohlas, že
jsi přesto s jejím vařením spokojen. Podáš tak veřejný důkaz, že tvá láska k manželce nestojí na
knedlíku, že ji máš rád takovou, jaká je. 
A v takové chvíli tě žena přijme za svou hlavu a oporu a bude mít k tobě úctu. 
A když budete každou neděli sedět vedle sebe v kostele, spolu v pokoře odprošovat za své chyby a
nedostatky, spolu naslouchat slovu Božímu, spolu zvát Hosta Ježíše, aby jeho Duch byl ve vás a s
vámi, pak vám tento Boží duch pomůže překonat i situace, kdy se domovy nevěřících otřásají zlobou a
hříchem. Pak projdete i těžkými zkouškami bez úrazu. 



 

NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY !

Jak majestátní je obraz Boha Stvořitele v dnešním starozákonním čtení. 
Ale naše každodenní realita dnešního věřícího křesťana už tak majestátní není: 
Přijde paní do knihkupectví katolické charity a chce nějakou vhodnou knihu pro nemocného: „Něco
náboženského?“ - ptá se prodavač. - „Nene,“ říká paní, „tak zle mu zase není!“ 
Tahle anekdota dobře vystihuje, že pro mnohé lidi slovo náboženství má zvuk spíš strašlivý než
útěšný. 
Desatero Božích přikázání také nepatří mezi přitažlivé a radostné texty bible: Míváme pocit, že tyto
příkazy a zákazy chtějí omezovat naši svobodu. 
Ale stačí podívat se blíž na text Desatera, jak je zapsán v bibli a poznáme, že ta naše představa je
zkomolená. 
Izrael dostává Desatero na cestě z Egypta do zaslíbené země. Navzdory síle mocné veleříše Hospodin
vyvádí houf zubožených otroků na svobodu. Desatero, to je ruka osvoboditele, podaná osvobozeným.
Je to Magna charta svobody, svobody lidu Božího. Je to ukazatel cesty, který na různých rozcestích
ukazuje cestu správnou. Poslyšte, jakým slavnostním a radostným prohlášením Desatero v bibli
začíná: 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného
boha mimo mne.“ 
Vyhlášení Desatera začíná tedy radostným poselstvím o svobodě. Ale - Boží lid je dosud otroctvím
ohrožen. Egyptské „hrnce masa“ stále voní na poušti světa. Stále vzbuzují laskominy šťavnaté nabídky
hmotných odměn těm, kdo se dají do otrocké služby mocných světa. Prodat svobodu za hrnec masa, to
je stálé pokušení, které doprovází člověka na jeho cestě za svobodou svědomí. 
Mezi námi dosud jsou i modly. I dnes se uctívá „zlaté tele“, peníze, mamon. Je mezi námi bohyně
Venuše a její kult rozkoší jako jediný smysl a cíl života. Je mezi námi Fortuna, bohyně sázkařů. Žije
mezi námi kult mnoha bůžků a model. Proto i nám platí strohý příkaz: „Nebudeš mít jiného boha,
kromě mne!“ Jakým jen otrokem modly je lakomec! Jakým otrokem je sukničkář! Jaká pouta se
lámou tam, kde člověk pochopí, srdcem pochopí, osvobodivý smysl tohoto prostého příkazu. 
Vy starší si jistě ještě pamatujete, co jste se o prvním přikázání učili v katechismu: že máme věřit v
Pána Boha, že nemáme věřit v pověry, že se máme zbožně modlit. 
A co nám z toho v praktickém životě zůstalo? Občas se trochu pomodlíme, trochu věříme. A to je
jaksepatří málo. 
Jak tedy máme žít podle 1. přikázání? 
1. Jde tu o to, abychom před Bohem neuhýbali, ale abychom ho hledali. Abychom o něm přemýšleli a
ve svém životě s Bohem počítali a nežili jako praktičtí pohané. Abychom ve všech situacích a
událostech hledali Boží otcovskou ruku, která nás ochrání, Boží prst, který nám ukazuje smysl a cíl
našeho života. 
2. Víra v jednoho Boha nás sjednocuje do společenství věřících - do církve. Církev, to je dnešní lid
Boží, putující pouštěmi dnešního světa z egyptského otroctví do svobody Božího království. Jde tu o
to, abychom se naučili žít beze strachu z různých tajemných sil, mocí, strašidel a model. Abychom se
nebáli moci hvězd. Kdo se drží Boha, ten přijímá a žije každý den jako Boží dar, ten žije bez
otrockého strachu. 
3. Jde tu o to, abychom uměli Bohu denně děkovat za vše dobré. V důvěrné, láskyplné a děkovné
modlitbě je nejvyšší naplnění prvního přikázání. 
Bůh totiž v nás působí jen s naší pomocí. Je-li člověk zavřený, marně klepe vítr Ducha Božího na



dveře našich srdcí. Modlitbou se ty dveře otvírají, modlitbou se navazuje spojení, otvírá se cesta pro
proudy lásky, v srdci se zabydluje pokojná důvěra v Boha a radost Božího dítěte. 
A tohle máme každý zcela v moci: otevřít se Božímu duchu v modlitbě, nebo zůstat němou, zavřenou
škeblí. 
Z toho bychom mohli usoudit, že v 1. přikázání nám Bůh modlitbu přikazuje, ukládá jako povinnost.
Ale není tomu tak. Modlitba není povinnost člověka, ale jeho právo a výsada. Člověk se smí modlit.
Člověk smí předstoupit před Boha se svým slovem. Smí se před Boha postavit v mlčenlivé, tiché
adoraci beze slov. 
Najdou se lidé, kteří říkají: „Já do kostela nechodím - modlit se můžu všade.“ - Jenže je tu zkušenost,
že kdo přestane chodit do společenství věřících a modlících se lidí, do kostela, ten se brzo přestane
modlit vůbec. 
Najdou se lidé, kteří říkají: „Já se ústy nemodlím. Mou modlitbou je má práce.“ - Dobrá věc je, konat
práci jako modlitbu, s láskou, což o to, jenže nebude dlouho práce modlitbou tomu, kdo se nepomodlí
ráno a večer. Copak to je normální, nepozdravit se ráno s domácími, neusmát se na ně, neříct jim
slovíčko? Neříci si večer dobrou noc? Tak to dělají ti, co se nemají rádi, ti co spolu nemluví. A kdo
má rád Boha Otce - jak může vstávat, jak může lehat bez slovíčka pozdravení? Modlitba je živý projev
víry a lásky. Kde modlitba není - jaká víra, jaká láska? 
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného
boha kromě mne.“ 
Tak nás vede ke svobodě, tak nás zbavuje strachu z pověr a strašidel první přikázání. Máme se ve víře
vzdělávat a podle víry žít. A smíme se k Bohu obracet, smíme se k Bohu modlit. 
Poděkujme za to vše z upřímného srdce.

Přímluvy

Modleme se k Všemohoucímu, živému Bohu:

Za křesťanské církve: aby poznaly své poslání v dnešní době a ukazovaly lidstvu, jak žít víc a
lépe, po lidsku.
Za našeho svatého Otce a jeho spolupracovníky: aby byli plni důvěry v Boha a dodávali světu
naději.
Za vladaře národů: aby hledali smír a pokojné soužití národů.
Za nás křesťany: aby se naše práce dařila a nescházelo nám, co k životu potřebujeme.
Za naše zemřelé: aby žili ve světle Boží blízkosti.

Bože, veď svůj lid tísněmi života na cestu spásy a bezpečí skrze Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE  14. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Proč nás církev každou neděli zve, abychom znovu a znovu naslouchali slovu Božímu? 
Vy to dobře víte: potřebujeme stále naslouchat slovu Božímu, abychom upevňovali svou víru. Vždyť
většina lidských potíží, lidských hříchů, není důsledkem toho, že bychom se chtěli za každou cenu
stavět proti Bohu, ale z naší malověrnosti. 



Prosme proto nejprve za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Ez 2.2-5 
„Synu člověka, posílám tě k odpadlým pohanům.“ To je příkaz Ezechielovi v dnešním čtení. To je
příkaz i všem novokněžím. Ale je to  příkaz  i každému z nás, křesťanů: I nás Bůh posílá k odpadlým
pohanům. 
2. 2 Kor 12,7-10 
Velikán svatý Pavel se nám v dnešním čtení ukazuje ze své lidské stránky. Jako my si stěžujeme na
tělesné neduhy, tak se i Pavel svěřuje v dopise přátelům se svými zdravotními potížemi. Jenže
poslouchejme: Umíme nést své nemoci a slabosti jako on? 
3. Mk6,1-6 
Vyprávění dnešního evangelia je obrazem malodušnosti a závistivosti Ježíšových krajanů v Nazaretě.
Nebo je to obraz i naší generace? 
 

NAŠE PŘEDSUDKY

„Nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své rodině.“ 
Byla to asi všelidská zkušenost už tenkrát, když ji Pán Ježíš vyslovoval - a přes dálku tisíciletí to platí
i dnes, i mezi námi: Tatínek je vážený člověk všude, krom u svých dospívajících dětí a u vlastní
manželky. Za dospívajícím mládencem se už ohlížejí děvčata, ale doma je pořád Jiříček, pořád malý. 
Zle je, když tatínek se pro nedostatek povinné úcty mrzí. Zle je, když se mládenec pro toho „Jiříčka“
rozčiluje. 
Proč se tak zle vedlo Ježíšovi, když přišel domů? 
Proč domácí tak málo znají své nejbližší? 
Protože jsme zvyklí udělat si o lidech svou představu, své mínění - a nic víc pak už od nich ani
nečekáme, nic víc na nich neuvidíme. 
O prázdninách se setkáváme s mnoha neznámými tvářemi. Když jsem v mládí býval v nějaké
společnosti, bavil jsem se v duchu tím, že jsem hádal, kdo je za kterou tváří. „Ty vypadáš na úředníka,
ty jsi asi učitelka, ty jsi žena v domácnosti a ty, co máš tolik řečí, ty jsi nejspíš politička.“ A přečasto
se ukázalo, že mé úsudky byly špatné úsudky, že to byly předsudky. 
A byl to krásný zážitek, objevovat, kolik moudrosti se skrývá v nenápadné osobě, kolik hloupé
prázdnoty skrývala hezká tvářička. 
Ano, ve všední podobě objevujeme nejednou mimořádné hodnoty, v lidech obyčejných vlastnosti
neobyčejné - když nejsme příliš brzo hotovi se svým úsudkem. 
Ježíšovi krajané v Nazaretě byli s úsudkem hotoví hned: tohodle znám - žil tu jako malý kluk,
pracoval tu jako tesař, známe celou jeho rodinu - co od takového bychom mohli čekat. Jé, to kdyby se
zjevil Bůh, kdybychom se setkali s Mesiášem, to by byla nějak slavná, velkolepá událost, to by bylo
něco super! 
Copak takhle nesmýšlíme i my, dnešní křesťané? Stále se pídíme po mimořádných událostech,
zázracích, zjeveních, po něčem super. Autokary nabité poutníky dychtícími setkat se s Bohem, dnes
tam a zítra onde, křižují Evropu. 
Pochopíme jednou, že setkání s Bohem, uslyšení hlasu Božího Ducha,  neodvisí od určitého místa na
zeměkouli, ale že to závisí na mně, na tobě, na posluchači, na naší důvěře, víře, lásce, ochotě, s kterou
nasloucháme evangeliu? 
„A nemohl tam udělat žádný zázrak - divil se jejich nevěře.“ Kdo z nás tuhle větu evangelia dnes



opravdu uslyší a domyslí, přestane hledat velké divy Boží péče o člověka kdesi po světě. A pochopí,
že i Bůh je bezmocný tam, kde se člověk uzavírá do nedůvěry, zahořklosti, pochybovačnosti. 
Nejen u svých krajanů v Nazaretě to měl Ježíš těžké. Má to těžké i s námi - dnes si to máme nad slovy
jeho evangelia uvědomit. 
Bůh nám přichází vstříc i dnes, nenápadně, prostě. I dnes nám přichází vstříc v prostém člověku. 
Co jsme se načekali, až budeme mít vládu, kterou si sami zvolíme, až budeme mít biskupy svobodně
jmenované, nevnucované tajnou policií. 
Teď je máme - a co je stesků u nás i kolem nás, že to jsou lidé, normální lidé, nedostateční lidé,
chybující lidé. 
Ano, vše půjde lépe, když i v těch nedostatečných a chybujících lidech kolem nás přijmeme posla
Božího, kterému máme znovu a znovu dát svou důvěru, aby nakonec i o nás neplatil Matoušův výrok: 
„A Ježíš se divil jejich nevěře.“ 
 

KŘESŤANSTVÍ JE ŽIVOTNÍ STYL

„Synu člověka, posílám tě k odpadlým pohanům.“ -  To není jen příkaz proroku Ezechielovi, to je
situace každého kněze. Můžete se o tom přesvědčit, kdykoli se vydáte na zájezd po naší vlasti - a
můžete namířit kterýmkoli směrem, všude jsou kříže u silnic, Boží muka v polích, kapličky ve štítech
domů, kostely, katedrály plné umění a krásy. To vše svědčí, jak zbožné byly minulé generace. Ale
katedrály dnes zejí prázdnotou, leda že jimi procházejí turisté. 
Kostely zejí prázdnotou v bohatém řepařském kraji, prázdnotou na osídlenecké Šumavě, prázdnotou v
průmyslových severních Čechách. 
Proč se český národ odvrací od věci Ježíšovy? Proč mnozí považují za dobré, že naše země
nábožensky odumírá? Proč nevidí užitečnost náboženství, proč se jim jeví jako škodlivé? 
Jedinou čestnou odpovědí je: Sami jsme tomu spolu  vinni, my, křesťané. 
To my jsme udělali z Boha to, co není, - a naši pokroucenou představu pak svět nepřijal. 
To my jsme udělali z Boha automat: vhoď korunu, vypadne bonbon; vhoď modlitbičku a splní se  ti
přání. 
Takový automat - Boha - by svět ochotně přijal: kdekdo má své neduhy, které ho sužují. Kdekdo má
nesplnitelné přání. Jenže ono se ukázalo, že Bůh je špatný automat: je to s ním složitější, než vhoď a
vytáhni. Nechává Pavlovi jeho neduh a nabízí mu sílu, milost, aby ho unesl. 
Ježíš žádá po svých krajanech víru, a protože ji nemají, zůstávají bez jeho pomoci. 
Zde jsme u jádra dnešního evangelia: máme-li my - a s námi celý nevěřící svět - poznat útěšnou a
zachraňující sílu víry v Ježíše, musíme tuto víru v sobě vzbudit, nacvičit. V každé trampotě místo
planého naříkání, stěžování, fňukání a sebelitování, vzbuď v sobě velikou důvěru v Boha: Bože vím,
že tam, kde končí lidské možnosti, začíná silové pole pro tvé působení. Já si s tímhle nevím rady:
předávám to tobě, nechávám to tvé prozřetelnosti. A ani ti nebudu poroučet, jak to má dopadnout. Já ti
důvěřuji, chci ve všem žít podle tvé vůle. 
To už není pověrčivý Bůh-automat na modlitbičky, to je pak celý životní styl věřícího člověka, který
je výsledkem tohoto postoje: 
Člověk houževnatě pracující, protože Boží pomoc mohu čekat, až já sám vyčerpám své lidské
možnosti. 
Člověk kliďas, protože nemusí spoléhat jen na sebe a na lidi. Ví, že je součástí celého Božího vesmíru,
Božího řádu. 
Když si osvojíme takovou víru, bude náš život pokojnější. A takovou víru svět ochotně přijme. 
 



V ČEM JE SÍLA SLABÝCH

O krásné letní sobotě přilezla na okraj asfaltové silnice chupatá housenka. Chvilku se rozhlížela a pak
se pustila přímo napříč silnicí. Šel tudy člověk. Maličko a byl by ji zašlápl. Oba se zastavili, ale
housenka se brzo dala znovu do pohybu. Člověk nad ní stál a uvažoval: „To je hotová sebevražda, lézt
takovým pomalým tempem přes silnici. Kolik aut tu přejede, kolik lidí přejde, než bys přelezla. Tvá
naděje na přežití je nepatrná. Zůstaň si pěkně na té straně silnice, kde ses narodila.“ Člověk obrátil
větvičkou housenku od silnice a šel dál. 
„Na světě to mají dobré jen ti silní,“ říkal si. Těm slabým se vždycky vede zle, ať jsou to chlupaté
housenky nebo lidé. 
Silný se prosadí všude. Je to tak už mezi dětmi, při hraní. Je to tak mezi dospělými při práci. Silní a
mocní všude vynikají, malé a slabé sotva kdo vidí.“ Tak rozvažoval ten člověk na procházce. Ještě
když se vracel z procházky, vzpomněl si na housenku. A víte, kde ji našel? Na druhé straně silnice, jak
si klidně pochutnává na jakési bylině, která pro ni zřejmě byla ta pravá. 
„Dokázala to,“ říká si člověk. „Čím to je, že někdy slabý dokáže velké věci?“ 
Pánu Ježíši se dnes jeho krajané také divili: „Takový tesař z vesnice - kde se to v něm vzalo?“ 
To je i otázka Pavlova v dnešním čtení: Jak dokáže slabý člověk udělat něco velikého? Dokáže to
vůbec? 
V korintské křesťanské obci se zřejmě někteří křesťané začali nad Pavla vyvyšovat: oni jsou víc než
on, oni jsou větší, protože mají  zvláštní charismatické dary. Proto jsou větší apoštolé a lepší křesťané.
Pavel na to nejdřív odpovídá, že měl také charismatické dary. Ale potom nad tim vším mávne rukou.
To všechno moc neznamená. Nejde o to, kdo je větší. I slabý udělá veliké věci, když svou slabost
přenechá Kristu a jedná v důvěře v Boha. 
Tady jsme u otázky, která je důležitá pro každého z nás: V čem je síla pro nás, malé a slabé? Bylo by
to přece na světě smutné, kdyby opravdu platilo, že významní jsou jen ti mocní a silní, my slabí že
jsme bezvýznamní. Není to tak, říká svatý Pavel: Naše slabost nám může být i užitečná - chrání nás od
pýchy. Naše slabost není překážkou, abychom žili bohatý  a užitečný život. 
Pavel, aby dokázal, že to není jen pouhé mluvení, ale jeho osobní životní zkušenost, svěřuje se nám se
svými soukromými starostmi. 
Byl vážně nemocen. Měl obavu, že v takovém stavu už nebude moci pro království Boží nic dělat. A
tak prosil Boha, aby mu vrátil zdraví. Ale uslyšel Boží odpověď: „Právě v tvé slabosti se ukáže má
síla.“ 
Tahle věta by měla být napsaná na stěnách nemocnic: „V tvé slabosti se má ukázat Boží síla.“ Tuhle
větu bychom si měli my všichni, co často trpíme pocitem bezmoci a slabosti, vepsat hluboko do
paměti: V mé slabosti se má ukazovat Boží síla. 
Bohu nezáleží na tvém zdraví, na tvé tělesné síle, na tvé učenosti, na  tvé důležitosti: Bůh bere člověka
do svých služeb podle svých měřítek. 
I malá housenka má svou šanci. Ne ve své síle, ne v čipernosti - ale v plánu Boží prozřetelnosti, v
plánu Boží přírody. 
Každý člověk má také své místo v plánu Božím: „Stačí ti má milost“ - slyší Pavel v odpověď. Stačí,
že v tvém životě je přítomen Bůh, žes od něho neutekl nevěrou, že se necháš inspirovat Duchem
svatým. Milostí Boží jsme tím, čím jsme, ne pouze vlastními silami. Ani choroba nás nevykolejí z
naší činnosti, pokud jsme zakořeněni v Bohu, pokud v Boha důvěřujeme. 
A zde je nabídka pro nás všechny, nabídka dnešního slova Božího: 
Nemoce, trampoty, slabosti, bezmoci, potíže, to půjde s námi životem stále. Mnozí na to reagují
beznadějí, ztrátou radosti ze života. Ty, křesťane, ty se svatým Pavlem upni svou důvěru na Boha:
„Když poznávám svou slabost, právě tehdy jsem silný Boží silou“ - říká svatý Pavel v posledním verši



dnešního čtení. 
Edita Steinová, židovská karmelitánka, zavražděná německými nacisty za druhé světové války, byla
původně bojovná ateistka, zaujatá zvlášť tvrdě proti křesťanství. Když se jí ptali, co že  rozhodlo o její
konversi, řekla: „Měla jsem kolegyni, které náhle zemřel manžel brzo po svatbě. Měla jsem příležitost
pozorovat, jak ji víra v Boha posilovala k unesení toho trápení.“ 
Dva výroky z dnešního slova Božího ať jsou oporou i pro naši životní cestu: 
Bůh říká: „V tvé slabosti ať se ukazuje má síla.“ 
Svatý Pavel říká: „Když prožívám svou slabost, právě tehdy jsem silný Boží silou.“ 
 

NEBUDEŠ SI MNE ZPODOBŇOVAT !

Pán Ježíš se diví nevěře svých krajanů. Prorok nazývá  Izraelity odpadlíky, nevěrci, lidmi drzé tváře a
zatvrzelého srdce. - Jak vidí Pán Ježíš, jak vidí prorok Ezechiel víru naši? 
Dávní současníci proroka nebyli ateisté, oni v Boha věřili - jenom jejich představa o Bohu byla ve
stálém pokušení modlářství, v touze mít boha viditelného, modlu. Svědčí o tom další znění  prvního
přikázání. Po příkazu: „Nebudeš mít jiného Boha kromě mne,“ následuje dovětek: 
„Nezobrazuj si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, nebo ve vodách v
podzemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh
žárlivě milující.“ (5 Mojž 5,8-9) 
Tento příkaz mají někteří křesťané (pravoslavní, anglikáni) jako druhé přikázání desatera. U nás,
katolíků, zůstalo dozvukem prvního přikázání, ale ve zpovědních zracadlech po něm nenajdeme ani
stopy. 
Neuděláš si modlu! Zákaz směřoval původně do pohanského světa, kde se stavěly sochy model, kde se
věřilo, že božstvo je nejmocněji přítomno tam, kde stojí socha. Ale v zákaze zpodobňování nejde jen o
sochy model. Je to zákaz zpodobování i samého Hospodina. Každý obraz Boha, který si vytvoří
člověk, je omezením Hospodinovy velikosti. Bůh je větší, Bůh je jinačí.

Vývoj představ o Bohu 
„Je-li tvůj Bůh mrtev - vezmi si mého!“ 
Tak to nosili napsané na tričkách příslušníci kterési sekty na Západě. 
Tak nějak naivní byly i nejprvnější představy člověka, když začal tušit, že nějaký Stvořitel a Pán je.
Mysleli tenkrát, že každá rodina, rod, má svého boha, že je tolik bohů, kolik je kmenů a později
národů. Ještě v bibli jsou ozvěny těchto sporů, zda je mocnější Baal Filištínů, nebo Jahve Izraele.
Nebylo snadné pochopit, že je jen jeden Bůh, Pán celého světa, Stvořitel celého kosmu. 
My už víme, že je jeden Bůh. - Tak si to aspoň myslíme. 
Ale nepraví bohové nejsou tak mrtvi,  jak se zdá - ani v srdcích věřících lidí. Nepraví bohové byli
nejhoršími nepřáteli rodícího se křesťanství, a jsou  nejhoršími nepřáteli i křesťanství dnešního. 
Ten nejstarší nepravý bůh vznikl z člověkova strachu. Je to bůh magie. Měl mnoho jmen: Baal,
Moloch, ale vždy je týž: je to hrozivá, neurčitá, beztvará moc, kterou si musíš naklonit obřady,
obětmi, zaklínáním. Víra v takového boha je opravdovým opiem lidstva, jak řekl Marx. 
Pak jsou tu pohanští bohové jako Zeus, Dionýsos, Šiva a mnozí jiní, v nichž začalo svítat tušení o
velikosti Stvořitele. V jejich stínu se zrodila moudrost Platónova a Budhova, ale také bída, ponižování
a vykořisťování člověka v indickém kastovnictví. 
I dnes musíme stále znovu kriticky přezkoumávat nové představy o Bohu. V našem myšlení, v naší
představivosti začíná nebezpečí, že člověk opravdu zbožný bude celý život sloužit bohu, který je jeho
modlou, jeho výtvorem. 



Musíme se například osvobodit od falešné představy Boha všemohoucího. 
Ano, nazývá se tak v Kredu, ale všemohoucnost Boží není totožná s představou jakéhosi světového
superdiktátora, který svévolně může dělat všechno, a je proto za všechno dění na světě odpovědný.
Taková hrozná představa o Boží všemohoucnosti je kořenem moderního ateismu: jak věřit v Boha,
který může zabránit zlu a neudělá to? 
Ve svém Synu se nám Bůh představil ne jako všemocný Diktátor, který vládne silou, ale jako
bezmocné Dítě, které získává láskou. Jako ten, který se v pokušení na poušti výslovně vzdává použití
své moci a násilí. Jako ten, který nepoužívá násilí ani na kříži, když ho chtějí zabít. 
Musíme se osvobodit i od falešné představy boha mstitele, hlídače, který stále sleduje člověka, aby ho
mohl potrestat nemocemi, trápením, smrtí, peklem; - který křížem navštěvuje ty, které miluje. 
Musíme se osvobodit od představy boha, podobného duchu z Aladinovy lampy. Přivoláš ho
modlitbičkou, když ho potřebuješ, aby ti pomohl složit zkoušku, vyhrát spor či válku. 
Měli bychom tu ještě mluvit o mnoha falešných představách, např. o podobě boha sentimentálního,
sladkobolně kýčovitého pánbíčka. Měli bychom mluvit o modlách ateistů neboť modly Státu, Strany,
Lidu, Národa, Peněz, Sexu lze uctívat i bez víry v Boha. Náboženství tu nahrazuje Ideologie té či oné
strany. Naše generace zažila na své kůži hrůzy takové modloslužby. 
Kdo nenalezne pravého Boha, zbožští si cokoliv. Kdo se nenaučí modlit, povýší na meditaci snění
vyvolané drogou.

Biblické obrazy Boha 
Křesťan se může uchránit otroctví modloslužby, když naslouchá, co o Otci říká Syn. Ale všimněme si
dobře: Biblické obrazy Boha nás nevedou k poznání Boha, vedou nás k setkání s Ním, ke společenství 
s živým Bohem. 
Bůh bible má tvář Ježíšovu. Představme si ho obrazem milence. O moci a bezmoci milence vypovídá
nejlépe ona pohádka o mocném králi, kterého poslouchalo množství vojáků, poddaných, sluhů a
služebných. Ten král se zamiloval do pastýřky. Jako zamilovaný nemohl použít násilí, aby ho také
milovala. K čemu mu byla moc? Vždyť milovat lze jen ve svobodě. 
Tak to platí i mezi Bohem a člověkem. Evangelia nás uvádějí do vesmíru lásky. U každého člověka
riskuje Bůh odmítnutí: člověk se může Boží lásce uzavřít. Může kolem sebe stavět pekelné hradby
zloby, kterými se uzavírá před vanutím Ducha lásky. Proto je ve světě tolik zla, že tolik lidí se Bohu
brání, aby skrze ně působil. Proto pláče milující Ježíš nad milovanými Jeruzalémy světa. 
Když si tak uvážíme, ke kolika falešným představám může vést mluvení o Bohu, nedivíme se, že velcí
světci nabádali, abychom se místo mluvení o Bohu učili raději mlčení před Bohem. Abychom se k
Bohu bližili spíš srdcem, zážitkem, než rozumem. A zážitek děláme ne ve vědeckých laboratořích -
tam je místo pro experimenty - zážitky děláme ve svém životě. V pohlížení, v nazírání, tehdy, když
zažijeme dotek otcovské Boží lásky. Když uvidíme v jeslích či na kříži živého bratra Ježíše. Když se
otevřeme vanutí Boží inspirace, hlasu svědomí. 
V prvním přikázání nejde jen o to, abychom nevěřili pověrám, nezapalovali lampičky modlám. Jde i o
to, abychom stále korigovali své dětinské a falešné představy o Bohu. A především jde o to, abychom
uvěřili v jednoho Boha, Otce lidumilného a žili bez bázně a ve svobodě. Abychom přijali za učitele
svého života Ježíše Krista a drželi se jeho slova. Abychom se otevřeli Božímu Duchu a žili pokojně, v
pravdě a lásce Božích dětí.

Přímluvy

Pán Ježíš zažil také pocit bezmoci, jako jej známe my. Také jemu se často nedařilo, o co usiloval.
Proto jej prosme o pomoc s důvěrou, že nás chápe, že nám rozumí:



Za všechny, kterí se snaží hlásat kolem sebe křesťanství; - aby nepropadli malomyslnosti, ale
mysleli na podobenství o rozsévači.
Za lidi, kteří trpí pocitem slabost a bezmoci; - ať se učí důvěře v Boží Prozřetelnost.
Za všechny, kdo byli pokřtěni a křesťansky vychováváni; - aby si zachovali srdce otevřené pro
vanutí Ducha Božího.
Za všechny, kdo propadli dojmu, že křesťanství je zbytečné a nepotřebné; - aby našli člověka, na
němž by krásu křesťanské existence živě uviděli.
Za lidi, kteří neměli náboženské vyučování; - aby našli věřící přátele a kamarády.
Za nás všechny; - abychom se příliš nelitovali, když nejsme  uznávanými proroky ve svém
domově.
Za ty, kteří jsou dlouho nemocní; - ať se svatým Pavlem hledají sílu v Bohu.

Bože nekonečný, ty ses nám přiblížil v Ježíši Kristu. V něm poznáváme tebe, on je nám učitelem
života. Děkujeme ti za to a chválíme tě na věky věků.
  
 

NEDĚLE  15. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Blaise Pascal (čti Bléz Paskal) napsal: „Je nebezpečné, když se člověku zdůrazňuje, jak je podobný
zvířeti, aniž se mu zároveň ukáže jeho velikost. 
Ještě nebezpečnější je, když se mu ukazuje jeho velikost, aniž se mu ukáže jeho malost. 
Nejnebezpečnější však je, ponechat ho v nevědomosti o obojím.“ 
My se tu neděli co neděli scházíme, abychom v zrcadle slova Božího správně viděli svou velikost i
malost.

Uvedení do čtení 
1. Am 7,12-15 
Abychom porozuměli dnešnímu starozákonnímu čtení, připomeňme si, že Betel byla tenkrá oficielní
královská svatyně severní izraelské říše. Chrámoví, vládní kněží vyhánějí proroka, protože si je
dovolil kritizovat. - Jak se chovám já, když někdo kritizuje mne? Když si někdo dovolí mít jiné názory
než mám já? 
2. Ef 1.3-14 
Druhé čtení je ukázka,  jak se apoštol Pavel uměl modlit. Dokážeme i my při všech těžkostech zůstat
srdcem spojeni s Kristem? 
3. Mk 6,7-13 
V evangeliu dnes čteme, že Bůh stále posílá mezi nás své posly, že stále vzbuzuje proroky, lidi, kteří
mluví z vnuknutí Ducha svatého. Jde jen o to, jestli my ten Boží hlas v hlase bližního rozeznáme.. 
 

ABYCHOM USLYŠELI KÁZÁNÍ

Slyšet není vždy „uslyšet“. 
„Slyšeli jsme slovo Boží“ - říkáme si po každém předčítání a mohla by z toho časem vzniknout i
falešná jistota, že tím pádem jsme slovo Boží také určitě uslyšeli. Jenže slyšet a uslyšet není totéž. Být



v kostele, být na kázání, to ještě zdaleka neznamená, uslyšet slovo Boží. Svědčí o tom lidé, kteří sem
chodí, ale nemění se k lepšímu, zůstávají stále stejní. Kdo z nás, co chodíme do kostela, neroste do
krásy nebešťana, ten také dosvědčuje, že tu nic neuslyšel, i kdyby uměl opakovat slova evangelia či
kázání doslova. Opakuje slova, smysl mu unikl. 
Proč to takhle tak často dopadá? 
Příčina může být hned trojí: v biblickém textu samém, v kazateli nebo v samotném posluchači.

Evangelia jsou „kázání“. 
Potíže s porozuměním biblickému textu plynou z toho, že jsou to vlastně „kázání“, slovo k věřícím,
psané do situace věřících té doby, kdy bylo kázáno a psáno, ne tedy do doby  naší. 
Naše čtyři evangelia jsou toho dokladem. Byla napsána v různých dobách v časovém rozmezí asi
padesáti let. To je vysvětlení, proč se tam Ježíšovy výroky vyskytují v různé podobě, různě
pozměněné. Ne co do smyslu, ale co do vyjádření. Jak si mohli dovolit měnit Ježíšovy výroky? Nebylo
to falšování? Nic takového jim ani nenapadlo. Oni byli pevně přesvědčeni, že Ježíš Kristus je stále
živý uprostřed nich. Že to je on, kdo k nim stále mluví. Že to on jim vnuká vyjádření, které odpovídá
jejich současné situaci a potřebě, že on k nim dnes takto mluví. Také dnešní čtení evangelia svědčí o
tomto procesu. Je to jakási regule, směrnice pro misionáře, které vysílaly křesťanské obce do světa
hlásat Krista. Příkaz, aby si s sebou nebrali zásoby, rezervní šaty ani boty, ten se nemohl týkat doby,
kdy Pán Ježíš rozesílal své učedníky, ty první. Ti tenkrát u sebe ani nic neměli, co by si vzali s sebou.
Vždyť byli s Pánem Ježíšem, stále v pohybu z místa na místo, jak on se pohyboval. Nebyli by si měli
ty věci kde uložit, vždyť se nikde nezdržovali a způsob a cíl cesty neurčovali oni, ale Pán Ježíš. 
To už v době sepisování evangelia, tehda už zůstávali ti misionáři déle, po léta nebo trvale v
jednotlivých místech. Tehdy byly už na místě rady, které slyšíme v dnešním evangeliu jakoby přímo z
úst Pána Ježíše.

Překládat si slovo Boží 
Proč vám zde tohle vysvětluji, proč je to pro nás důležité? Protože i my si musíme, stejně jako už ty
první křesťanské generace, překládat slovo Boží do naší dnešní situace. 
Nestačí číst a poslouchat jen slovní text Písma. Slova jsou mrtvá slova, a kdo to nepochopí a vezme do
ruky knihu Písma, nic mu samo čtení nepoví, nebude mít z četby užitek. Je nutno připojit vlastní úsilí,
které jsme nazvali „překladatelské“. 
Ale není tu nebezpečí, že si člověk při takovém překládání do své situace slovo Boží podle svého
překroutí a špatně mu porozumí? To nebezpečí tu je, když to dělá jednotlivec podle svého. To už je
stará zkušenost s různými náboženskými sektami, že z bible si může každý vyčíst to, co sám chce. 
Proto slyšíme, že Pán Ježíš vysílal své učedníky po dvou, aby se navzájem doplňovali, chránili před
příliš subjektivním, osobním postojem. Proto vznikl učitelský úřad církve. 
Proto je také důležité pro nás, abychom si četli Písmo svaté společně v bohoslužebním shromáždění a
společně o něm uvažovali. 
Ale je to společenství něco platné, když mluví jen jeden, kněz, a ostatní mlčí a poslouchají? Jenže on
tu není jen kazatel a lid Boží, je tu i Ježíš uprostřed nás. Co slíbil, jistě i dělá: Kde jsou dva nebo tři ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A my máme právo stejně pevně věřit, jako ti křesťané
prvního století v dobách sepisování evangelií, že i v nás a skrze nás působí Duch svatý.

Hovořme s kazatelem 
A pak je tu ještě něco důležitého. Aby kazatel, tlumočník slova Božího, mohl svůj tlumočnický úkol
dobře plnit, potřebuje k tomu ne němé posluchače, ale lid slyšící a mluvící. Máte nám, kazatelům, bez
ostychu říkat, čemu jste nerozuměli, jestli vás kázání vede nebo mate. Co pomůže, když si posluchači



povědí mezi sebou, cestou z kostela nebo doma, že nerozuměli, špatně slyšeli, že jim to nic neřeklo, že
to bylo moc učené nebo moc neživotné, když to nepovědí knězi. Je to škoda pro ně i pro kazatele. I ve
vás, posluchačích, může působit Duch Boží, jako působil v rolníku Amosovi, jak jsme si četli dnes ve
Starém zákoně. 
A tak vám všem říkám, že si rád poslechnu každé upozornění, kritiku, to, co ve vás mé kázání
probudilo. Když kazatel ozvěnu svého úsilí neslyší, může se mu stát, že se na hony vzdálí od toho, čím
a jak žijí jeho posluchači, a potom mluví o věcech, které pro ně nějsou důležité, aspoň teď ne. A na to
je v dnešní době škoda času, toho vašeho i toho mého.

Hlas živého Ježíše 
Takové obtíže musíme tedy překonat, když chceme vskutku uslyšet slovo Boží s užitkem: Musíme se
snažit porozumět, v jaké situaci bylo kázáno tenkrát, když Písma svatá vznikala. Musíme si to přeložit
do naší situace, ve které žijeme dnes. Kdysi se taková pravidla týkala jen kněží, kazatelů, ale dnes, kdy
Písmo svaté čtou skupiny mladých křesťanů, rodiny, musíte o nich vědět i vy všichni. Posluchači
nesmějí dnes zůstat němí, ale mají mluvit o kázání s knězem. Kněz nesmí zůstat bez styku s těmi,
kterým káže. 
A nakonec se musíme všichni učit otevřít se Duchu svatému - jak kazatel, tak posluchači - a přijímat
slovo Boží jako hlas živého, mezi námi přítomného a působícího Pána Ježíše. Slíbil nám to a platí to
tak doslova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
 

VĚROHODNÁ VÍRA - VĚROHODNÍ VĚŘÍCÍ

„Nádhera v církvi brání, aby evangelium Kristovo bylo věrohodné chudým lidem.“ 
Když kardinál Léger uvedl na koncilu těmito slovy požadavek, aby byla zrušena nádhera papežského
ceremoniálu, biskupských rouch, šperků a titulů, po celém světě se ozval souhlas. A když se tento
kardinál po koncilu vzdal biskupského stolce a šel jako prostý misionář do stanice malomocných v
Africe, po celém světě se zvedl úžas. Kterýsi žurnalista napsal, že tento čin byl nejpřesvědčivějším
kázáním, které za svého života slyšel. 
Příčina, proč ubývá kněží a věřících, není v tom, že by křesťanská víra pozbyla věrohodnosti, ale spíše
v tom, že jsme se stali nevěrohodní my kněží i vy věřící - jako hlasatelé Krista. 
V dnešním evangeliu jsme slyšeli příkazy Kristovy, jak mají věrohodně kázat jeho učedníci, jak se
mají jejich slova shodovat s vystupováním. Kopírovat mechanicky tyto pokyny dnes nelze - byly dány
pro situaci prvnotní církve, ale následovat je v jejich duchu, to lze, to dělat máme. 
A jaký je duch těchto příkazů? Neberte s sebou peníze, zbytečná zavazadla, nevyhledávejte si lepší
byt. Je to duch chudoby, spolehnutí na Boha místo na peníze a zásoby. 
Máme toho ducha chudoby? V čem spočívá? Kardinál Léger mluví o škodlivosti vnější nádhery,
honosnosti, titulů. Kristus varuje, abychom nevláčeli s sebou životem zbytečné krámy, věci, bez
kterých se můžeme obejít. 
Bohatství se často ztotožňuje s vlastněním, ale vlastnění samo není z hlediska křesťanského podstatné,
to je jen otázka právní, ne mravní. Jsou lidé, kteří právně vlastní mnoho, ale žijí v duchu chudoby - a
jsou lidé, kteří právně vlastní málo, ale přece jsou boháči smýšlením a jednáním: žijí ve stálé
závislosti na těch, kteří vlastní víc; žijí ve stálém dychtění a štvaní, aby měli také to nebo ono, co má
jiný; lakotně hájí své vlastnictví a prohlašují, že druhým by se jejich vlastnictví mělo sebrat. Dychtí
po věcech ne pro službu, kterou mohou prokazovat, ale pro vlastnění samo. 
Takoví boháči bydlí, jak je rok dlouhý, v kuchyni, aby se jim neušlapaly koberce, neotřel umělý lak v
parádním pokoji. Boháči nevyjedou s vozem z garáže, když je mokro, ani kdyby bližní sebevíc



potřebovali někam zavést; slouží věcem, místo aby věci sloužily jim. 
Duch chudoby není v  tom, trápit se pokorně se starým vehiklem místo nového vozu, který by
spolehlivě sloužil. Není v tom, nepořídit si telefon, aby se neutrácelo za poplatky - a ztrácet čas
obíháním toho, co by vyřídil rychleji telefonní rozhovor. 
Bohatec se projevuje i ve vztahu k vlastním názorům. I ty jsou nedotknutelné. Není ochoten se jich
vzdát, dát se poučit; on ví své. Kázání ho zajímá jen natolik, zda odpovídá jeho názorům; co neví on,
odmítá jako brak. 
Člověk chudý duchem žije v povědomí, že z celé Pravdy „vlastní“ velmi málo;  žije stále v postoji
člověka, který stojí o almužnu nového poznání; uvažuje o tom, co slyšel a raduje se z nových pohledů
a poznatků. 
To je tedy radostná zvěst dnešního evangelia: 
buďme svobodní a chudí duchem. Nezbožňujme vlastnění, nechme věci sloužit. Nezbožňujme vlastní
vědění, ale přijímejme rádi jako dar nové poznatky, slovo Boží. 
Jen v duchu této chudoby budeme věrohodní svým bližním jako Kristovi svědci a hlasatelé. 
 

ŽENA SRDCEM RODINY

Muž je hlava rodiny - hlásali jsme si minule. Posměšná odpověď bývá - a žena je krkem, který tou
hlavou točí. 
Copak o to, trochu pohyblivý krk neškodí - co je po ztrnulé šíji. Ale přesto si vyhlašme zásadu jinou:
Muž ať je hlavou rodiny - a žena ať je jejím srdcem. Když jsme si naznačili, co je třeba k tomu, aby se
mládenec po oženění choval jako muž a hlava, je teď na místě hovořit k vám, ženy, o vaší roli srdce
vašeho domova. (Nechme se i tentokrát vést moudrou autorkou „Malé školy lásky“). 
Za časů našich babiček si i ta nejchudší nevěsta přinesla do manželství peřinu a širokou, pohodlnou
postel. Dnešní nevěsty se spíše starají o magnetofon, televizor a automatickou pračku. Ale manželské
lože zůstává i dnes základem dobrého soužití. 
Otázky sexuálního života patří spíš do výchovy zdravotní, ale i tu  dává moudrý apoštol Pavel
moudrou radu: Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas. Potom zase
buďte spolu...(1 Kor 7,4-5). Soulad sexuální je zázemím souladu duchovního, obojí spolu souvisí. 
Aby žena dobře plnila funkci srdce v manželství, má se o svého muže láskyplně zajímat. O jeho
názory, o jeho práci, o jeho záliby. Má mít pro něj slovo uznání a pochvaly za vše, co umí a udělá.
Muž dokáže veliké věci, vidí-li za sebou obdivný pohled své ženy. Tahle potřeba uznání a pochvaly
není chlapskou marnivostí, to je základní potřeba každého člověka, i té hlavy rodiny. 
Když se někdy dostanu do doslechu, kde ženy probírají své muže, jde mi mráz po zádech. Kolik
pohrdání a posměchu se odráží v jejich klevetění. Snad jsou jejich mužové opravdu tak neschopní, líní
a sobečtí - ale k čemu má být dobré tohle veřejné inzerování, že jste své vztahy nezvládly, místo
abyste hledaly, jak je zvládnout? 
K nejzávažnějším problémům provdané ženy patří počet dětí. Nemůžeme zavírat oči před faktem, že
mnoho rodin bydlí v panelákových bytech, uspořádaných jen o málo prostorněji, než jsou kotce pro
králíky. A to jsou ještě mnozí, kteří ani takový byt nemají. 
Bylo by absurdní žádat, aby v těchto podmínkách ženy přiváděly na svět každý rok další dítě. Vždyť
nejde jen o to, dítě zplodit, ale je také třeba je potom 18 let vychovávat. 
Přesto by ženy neměly být nuceny používat takových antikoncepčních prostředků, které ohrožují
jejich zdraví. Tím méně by měly být nuceny k umělému přerušení těhotenství. Muž má být rytířem
své ženy a nést spolu s ní i tyto starosti. Nenechávat vše jen na ženě a brát si ji bez ohledu na ni, kdy
se mu zachce. 



Poslechněte, jak o tom mluví ženáč jako vy, apoštol Petr: 
„Vy muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, protože jsou slabší než vy.
Prokazujte jim úctu, vždyť jsou spolu s vámi dárkyněmi života.“ (1 Petr 3,7) 
Teď se však, mladá manželko, podívej trochu do zrcadla, které ti nastavím. Slyšelas, že tvého muže
čekal v první době po svatbě perný úkol - stát se z hravého mládence chlapem, mužem, hlavou rodiny.
I tebe čekal úkol: aby sis vybrousila své dobré vlastnosti. Aby ses ubránila posvatební korozi svého
života. Pozorovalas jistě na jiných, co se po svatbě přečasto děje s milými, vlídnými a něžnými
dívenkami. Začnou být hádavé, domýšlivé, pyšné, pomlouvačné, závistivé, chamtivé. 
„Zatékání vody na střeše domu a svárlivá žena uvnitř domu je stejné trápení.“ - stojí v Knize Přísloví. 
Základním zlozvykem mladých paní je netrpělivost a spěch. Chtějí mít všechno - a hned: Proč ještě
nemáme auto jako Novákovi od vedle? 
Dřív než se mladá paní naučí hospodařit s penězi, usoudí, že muž málo vydělává a nutí ho, aby si
hledal jiné zaměstnání. Nosí svůj nos stále výš, a tak ani nepozoruje, že zatímco je k muži den ze dne
protivnější, mužova kolegyně v práci je mu den ze dne sympatičtější. 
Troufám si říct, že snad každá žena, která není bohabojná - to znamená nenechá se vést Duchem
svatým, - se časem stane takhle hroznou manželkou. 
A tak milé manželky, slyšte: Aby vaši manželé vedle vás dozráli v muže a hlavu rodiny, k tomu je
třeba vaší spolupráce a nápomoci. Svatý Pavel vám k tomu radí: „Ženy, podřizujte se svým mužům!“ 
Co to znamená, podřídit se muži? Znamená to, dovolit mu, aby on rozhodoval. On to na začátku
manželství asi moc neumí. Od dětství za něj rozhodovali jiní, stále ho někam strkala maminka,
babička, učitelka. Nechával klidně rozhodovat jiné - teď nechá tebe, svou ženu. A tobě se to zpočátku
líbí. Ale časem to z tebe udělá ženskou poroučivou a ženskou uštvanou: proč já se mám pořád sama o
všechno starat? 
A vedle uštvané ženy si klidně vegetuje manžel - trubec. Peníze, děti, potřeby, opravy? To je
domácnost, ženská starost! A jde si za svým koníčkem, za svou zábavou. 
Žena začne takového muže-trubce zesměšňovat a přestane si ho vážit. Nepochopí, že ona je na tom
stavu spoluvinna. Neměla kdesi na začátku manželství dost trpělivosti, aby počkala, až muži dojde, že
to prasklé prkénko na záchodě má koupit a vyměnit on sám. Místo povzbuzování vyslovením důvěry,
že je šikovný a jistě to zvládne - začala vyčítat a zesměšňovat - a pak šla a koupila prkénko sama. Z
milující a obdivující manželky se stala jízlivá osoba - a to je zlá prohra. 
Ty jsi křesťanka, ty to tak nedělej. Vycházej muži vstříc svou láskou a něhou. Chtěj být srdcem svého
domova a napomáhej muži, aby se naučil být jeho hlavou. 
Pak to bude předpoklad k vytvoření domova pro vás oba a pro vaše děti. 
 

NEBUDEŠ ZNEUŽÍVAT MÉHO JMÉNA

Prorok Amos stál proti falešným prorokům. Byli to královští, vládní propagandisté, ale vydávali se za
Boží proroky - kněze. 
Nedbali zákazu druhého přikázání: 
„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména
zneužíval.“ (5 Mojž 5,11) 
U starých Izraelitů se zneužitím jména Hospodinova mínily především zaklínací praktiky, jaké byly
obvyklé u národů kolem nich. Ti se pokoušeli donutit bohy zaklínacími rituály, aby splnili přání lidí.
Izraelita měl vědět, že Boha Izraele není třeba zaklínat a uprošovat, protože on je sám vždy pro
člověka, je přece Jahve - Bůh zde přítomný. 
Jaký význam má druhé přikázání pro nás dnes? Hřeší proti němu ten, kdo bere jméno Boží nadarmo,



kdo kleje, kdo nedodrží daný slib, kdo křivě přísahá. Tak jsme se to učili v katechismu. 
Braní jména Božího, svatých osob a věcí nadarmo se děje často nejen u nevěřících, ale i mezi námi,
kteří se považujeme za věřící křesťany. 
Jak k tomu mohlo dojít, že lidé - a navíc starší „věřící“ generace, - tak snadno proti druhému přikázání
Desatera hřeší? Kdesi v dávné minulosti byl zbožný zvyk vyjadřovat trvalý vztah k Bohu častým
zbožným vyslovováním jeho jména, a dnes z toho zbyla bezmyšlenkovitá vycpávka, prázdný zvuk:
„Ach Bože, ten čas letí!“ - „Ále, Bóže, copak na tom záleží!“ - „No, pozdrav pámbu, tys tomu dal!“ -
„Ježíši, to jsem ráda!“ - „Šmarjájosef, ať nehapáš!“ ! 
Co bylo kdysi svědectvím hluboké víry, je dnes bezduchým žvaněním, svědectvím malověrnosti a
neúcty k Bohu. 
Kdo to se svou vírou chce brát jen trochu doopravdy, ten takhle nemluví. A co si myslet o člověku,
který v neděli už cestou z kostela kleje, krucifixuje, himlhergotuje? Buď tím chce říct: „Lidi, já sice
do kostela jdu, ale neberte to vážně, já jsem  ve skutečnosti nevěrec.“ - A to je ošklivé. Nebo tím
vyjadřuje: „Lidi neberte vážně nic, co říkám. Já plácám, co mi slina na jazyk přinese.“ - A to je
ubožácké. 
Proto vás vyzývám, všechny, co mně nasloucháte: nechme my křesťané už jednou pohanům tohle
rouhání a braní jména Božího nadarmo! 
Pak je tu druhá podoba zneužívání jména Božího: lehkomyslné slibování a nedodržení, křivá přísaha.
V horském kázání po nás Pán Ježíš žádá jednoznačně: Ty, křesťane, ty nepřísahej! Nedělej slavnostní
sliby. Tvá řeč ať je ano, ano, - ne, ne. Jsi-li věrohodný, pravdivý, pak to stačí. 
Všelijaká ta ujišťování: „Na mou čest! Čestné slovo!“ - ta jsou známkou, že ten člověk zpravidla lže a
ví, že ho lidé mají za lháře; a tak se domáhá, aby mu aspoň tentokrát věřili. 
Pak je tu třetí podoba zneužití Božího jména - to když někdo příliš rychle vydává svou vůli za vůli
Boží. V každém člověku je jakýsi prapud k poroučivosti. Dělá nám dobře, když druzí musí tancovat,
jak my pískáme. A nejen vladaři vyhlašovali své války a zákony ve jménu Božím, i dnešní panovační
lidé rádi svou poroučlivost  podkládají vůlí Boží. Ta se ovšem vždy podivuhodně shoduje s tím, co
chtějí oni. To je ošklivá podoba braní jména Božího nadarmo ke zneužívání moci. Vždyť Bůh bible,
Otec Ježíše Krista, se nestaví na stranu mocných a panujících - diktátorů ve světě či rodině, ale staví
se po bok slabých a utlačovaných. Jak často hřešíme proti druhému přikázání, když se těm nad sebou
uctivě klaníme a ty pod sebou panovačně kopeme. 
Každý máme nad někým moc a máme ji užívat tak, jak to dělá Bůh: Být věrní i vůči nevěrným. Být
laskaví i vůči zlostníkovi. Brát ohled i na bezohledného. Usmívat se i na zamračeného. Být stále
ochoten ke smíru. Tak může jednat mocnější jen v síle moci Boží. 
Pro nás lidi se Bůh nazval jménem Jahve, což znamená: „Jsem ten, který je tu pro vás“. Pro nás lidi
přijal Boží Syn jméno Ježíš. A i toto jméno je celá věta: „Bůh je pomoc.“ Ano. Ve jménu Božím, s
pomocí Boží, můžeme zvládnout vše, - i smrt. 
Proto je dobře každý den i každý významnější čin začínat „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. 
Jak si dnešní úvahu zapamatujeme? 
1. Naše víra se projevuje také v tom, jak vyslovujeme Boží jméno. 
2. Nemusíme mnohým modlením Boha donucovat, aby nám pomohl. On je vždy při nás; - 
3. máme však svým dobrým životem jméno Boží ctít a oslavovat. 
 Dej, Bože, ať žijeme jako tvoji přátelé.

Přímluvy

Bůh nás posílá jako misionáře, jako zvěstovatele víry k našim bližním. Prosme ho:



Za všechny misionáře na osamělých stanicích v zámoří; aby se pevně drželi Krista jako Přítele.
Za křesťany všech vyznání; abychom nehledali sebe, ale jednotu v Kristu.
Za naše spoluobčany, kteří hlas Pána Ježíše neznají a neslyší; aby hledali pravdu a dobro - a
pochopili, že to vlastně hledají Boha.
Za mládež dnešního světa; aby poznali křesťanství jako nejkrásnější životní styl.
Za nás zde přítomné; abychom naslouchali evangeliu a kázání jako hlasu Pána Ježíše, který nás
vede našimi dny.

Bože, ty nás stále oslovuješ skrze posly své lásky. Ať nejsme hluší k tvému hlasu. Ať za ním jdeme s
radostí dětí Božích, v radosti malých bratří Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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Cestou do Emauz  - nedělní cyklus B - mezidobí (16.-20. neděle)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
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NEDĚLE  16. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Minulou neděli jsme byli při bohoslužbě tichými účastníky, jak Pán Ježíš rozesílal své učedníky. Dnes
s nimi můžeme prožít jejich návrat. Pán je vítá láskyplně: „Teď si trochu odpočiňte!“ I nás dnes Pán
Ježíš zve: Trochu si zde odpočiňte. 
I my jsme se sem vrátili po týdenní klopotě, i my teď můžeme našemu Pánu povědět, co bylo s námi v
minulém týdnu, na co se těšíme, nebo čeho se bojíme v týdnu příštím. 
Připravme se k tomuto oddechu důvěrnou prosbou za odpuštění všeho, co jsme vlastní vinou
nezvládli.

Uvedení do čtení 
1. Jer 23,1-6 
Už Starý zákon ohlašoval mesiáše jako krále spravedlivého, pastýře dobrého, - jak uslyšíme v dnešním
čtení. 
2. Ef 2,13-18 
Jsme Kristovi, patříme mu - a to není malá věc. Co to znamená, vysvětluje teď svatý Pavel. 
3. Mk 6,30-34 
Dva obrazy staví teď před nás evangelium: Ježíš, který vede apoštoly ze stresu do chvíle odpočinku - a
Ježíš, který má čas pro všechny, kdo ho potřebují. 
 

KŘESŤANSKÝ MEPROBAMAT

Odpočívat je umění 
Před chvilkou jsme si v evangeliu četli, jak „stále přicházelo tolik lidi, že ani neměli čas se najíst“.
Myslím, že většina z nás tu poznala i svou denní situaci. Také na nás se hrne práce rychleji, než
stačíme zvládnout. Proto platí dnešní výzva Pána Ježíše i nám: „Pojďte stranou, na klidné místo,
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trochu si odpočiňte!“ 
Jenže ty si hned říkáš: „Ja, kdyby to šlo. U mne to nejde.“ - Jenže, kdo si neumí odpočinout, ten vezme
klid i lidem kolem sebe: začne být nervózní, zmatkuje, honí druhé, je protivný. 
Buď umíš odpočívat nebo zmatkařit, jiná možnost asi není. Jenže znervóznit umí každý jaksi sám
sebou, bez učení, to je živočišné. Ale zklidnit se, to umí jen ten, kdo se tomu učí a naučí, to sám ze
sebe neumí nikdo. 
A to bych dnes chtěl: povzbudit vás, abyste se učili umění zklidnit se, odpočinout. Je to umění
křesťanského života, a vy přece křesťané jste. Mnozí z vás to jistě už umějí. Všichni jsme schopni se
tomu naučit.

Ztišení před Bohem 
Starodávný křesťanský název pro toto ztišení před Boží tváří je: modlitba, rozjímání, meditace. Jenže
mnoho lidí si pod meditací představuje jen jakousi mlhavou nečinnost mnichů v klášteřích. A
modlitba? To je jim odříkávání naučených modlitbiček ke cti Boží, co se každý den musí, ale na co se
stále zapomíná. 
A ona zatím meditace je rozepnutí křídel k nejbohatšímu životu, jakého je lidská bytost schopná. 
Jaká je tvá zkušenost s modlitbou? Začala jistě veršíky odříkávaných modliteb v dětských letech. Pak
jsi slyšel o modlitbě vlastními slovy a začal jsi to zkoušet. Ale člověk je se svými myšlenkami a
nápady tak trapně brzo u konce. Je to často tak ubohé. nudné a prázdné, co při modlitbě děláme.
Kdepak je zotavení, kdepak nádherná chvilka společenství s Pánem Ježíšem, kdepak načerpání klidu a
pokoje.

Ježíš učitelem: ostrůvky klidu 
Jakže to dělal Pán Ježíš s učedníky - a těmi jsme přece i my! Nejprv je vybízí: Pojďte stranou na
klidné místo. A tu je hned první překážka pro nás: jak najít klidnou chvilku, klidný koutek? 
Když žiješ v rodině křesťanské, tam by mělo platit právo každého člena rodiny na chvilky klidu, které
ostatní bez řečí respektují: když se na chvilku postavíš k oknu, sedneš si s knížkou, zadíváš  se na
obrázek na zdi, pustíš si gramodesku - a tak myslí poodejdeš od ostatních. 
Když žiješ mezi lidmi, před kterými musíš svůj duchovní život i modlitbu skrývat, kteří tvé ticho
nechtějí respektovat, nauč se vyhledávat a využívat klidných chvilek jinak: cestou do práce, při
mechanické práci, čekání ve frontě, při procházce za město. Když budeš hledat, určitě objeviš takové
ostrůvky klidu na pár minut i v seberušnějším prostředí, jako kuřák i v sebevětším pilnu najde chvilku
pro svou cigaretu.

Spolu s Ježíšem 
To je tedy první: chvilka klidu. A dál? Učedníci tam šli spolu s Ježíšem. 
Tvé ztišení se také má stát setkáním s Ježíšem - a tím modlitbou. Proto nezačni hned překotně chrlit
slova a slova, ale ztiš se a posaď se u nohou Ježíšových, jako Maria seděla u jeho nohou. Hledím na
Ježíše a on hledí na mne. Hledí pohledem, který vidí celé mé nitro, všechno v něm. On mě zná, ví vše.
Mohu mu jen naslouchat, mohu mu i odpovídat. Jsem rád, že jsem na chvilku tak blízko u něho. Pak
zas vyskočím a půjdu dál - s jeho hlasem v sluchu, s jeho pohledem v srdci, zklidnělý a spokojený.
Poslechněme si, jak básník Paul Claudel trávil tichou polední chvilku u Matky Boží.

Svatá Panna v poledne 
Poledne. Kostel otevřen. Na chvilku vcházím tam 
za Tebou, Maria, Matko Ježíšova, neskloněn k modlitbám 
dnes nemám, co bych moh povídat a oč bych prosil snad 



Jenom se na Tebe, Maria, přicházím podívat 
pohlédnout na Tebe a šťasten pocítit 
že jsem Tvůj syn a že tu mohu být 
Jen malý okamžik, kdy vše se zastaví 
Poledne 
Být s Tebou, Maria, na místě, kde jsi Ty 
na Tebe pohlížet, Rodičko Ježíšova 
Jen slunci dovolit, ať říká vroucná slova 
mlčet, jen srdcem zazpívat, co nelze pronésti 
jak pták, jenž písní promluví o slunci o štěstí 
 Ty krásná k slzám, Vladařko, Dívenko neposkvrněná 
 Ty líbeznosti milostná, Ty kráso beze jména 
Ty čistá paní panenská, Ty Matko Spasitele 
Pravda a věčná naděje ve Tvojím spala těle 
 Jsi Žena, něha nezměrná, kterou už nezná svět 
 Tvůj pohled navrací čistotu dětských let 
Protože vždycky chráníš nás a celou naši zemi 
protože hněvům bráníš, Ty paní s liliemi 
 protože ve dnech úděsných, kdy svět se strachem chví 
 jen Ty, jen Ty vždy prosíš o soucit s hříšníky 
protože zemi ubohé, v níž jsem se narodil 
Tvůj plášť byl štítem ochranným a před zkázou ji kryl 
 už proto, Maria, že jsi, že  j s i ,  ž e jsi 
 už proto, Matko Maria, skláním se v pokoře

Co si dnes zapamatujeme: 
Jako člověk vyskočí a protáhne tělo unavené dlouhým seděním, tak se chceme učit osvěžit mysl ve
chvilkách ztišení, meditace, modlitby během dne, ve chvilkách společenství s naším Pánem. Budeme
mu naslouchat, protože modlitba není jen hovor k Bohu, ale i naslouchání a odpovídání Pánu. 
 

JSME PASTÝŘI I OVEČKY

Bible ráda používá obraz pastýře a ovcí. V našich nedělních evangelních čteních se letos už podruhé
Pán Ježíš prohlašuje za dobrého pastýře (prvně o 4. velikonoční).

Obraz dobrého pastýře 
Jak má vlastně vypadat dobrý pastýř, dobrý rodič, dobrý nadřízený, dobrý vladař? 
Dobrý pastýř v sobě musí zosobňovat především dvě vlastnosti: musí být dobrý pán i dobrý přítel v
jedné osobě. 
Dobrý přítel, aby ovečky znaly a milovaly už i jeho hlas, aby šly za ním rády a bez donucování. 
Dobrý pán, aby měl u oveček patřičnou autoritu, aby uměl poručit, rozhodovat.

Dnes nic pro mne? 
Ale jen si teď vy, mládeži, neřekněte, že to tedy nemusíte dnes vůbec poslouchat, protože tohle
evagelium se zřejmě týká toho, co vy neděláte: jak poroučet, panovat, vládnout. Vy že jste v tom
podobenství leda jen ty ovce, co se jim říká stále jen totéž: netoulejte se, učte se, poslouchejte na
slovo. 



Jenže toto evagelium se vás týká také. Každý člověk vlastně po celý život žije v dvojí roli: v roli
pastýře, nadřízeného - a  v roli ovce, podřízeného. 
Každý, i vy, děti, máme pod sebou někoho, komu můžeme poručit. Každý máme nad sebou někoho,
koho musíme poslouchat. 
Dnes se pojďme učit umění pastýřskému: jak rozkazovat, vést jiné.

Pastýřská autorita 
Kdo je tedy dobrým pastýřem? Už tu to rozhodující slovo padlo: AUTORITA. Rozhodující je autorita.
Kdo ji nemá, nikdo za ním nejde, nikdo ho neposlouchá. 
Vzpomeňme na školu: Některé učitele jsme poslouchali na slovo, jiného vůbec ne, i kdyby se byl
ukřičel. Tuhle jsem viděl klubko dětí venku při hře. Všechny komandovala holčička, tenoučká a
drobná. Byla nejslabší silou, ale silná autoritou. 
Měli bychom si snad ještě rozlišit: - kdo sekýruje a kdo vládne autoritou. Ale to vy víte: Sekýrníka
nemá nikdo rád. Člověka s pravou autoritou mají rádi všichni, i když ho musí poslouchat. 
Čím se autorita posiluje, čím se kazí? 
Vy, mladí, budete za chvíli také tatínky a maminkami. Je tedy také pro vás důležité vědět, jak to dělat,
aby vás děti měly rády, aby vás poslechly, aby si od vás daly říci. 
Před nedávnem otiskly časopisy v mnoha zemích článek, který vypracoval kolektiv odborníků v
Americe, zneklidněné chováním mládeže v USA. 
Nazvali to sarkasticky:

Dvanáct rad, jak vychovat zločince 
1.  Dávejte dítěti odmalička všechno, co chce. Tak poroste v přesvědčení, že má právo na všechno na
světě. 
2.  Když dítě říká ošklivá slova, smějte se tomu. Bude si myslet, že správný chlapík tak mluví. 
3.  Nesnažte se o žádnou mravní a náboženskou výchovu. Říkejte, že až doroste, sám si 
     vybere, čemu chce věřit. Vybere si, až vám budou oči přecházet. 
4.  Nikdy mu nic nezakazujte. Až bude později zatčen pro krádež automobilu, bude přesvědčen, 
    že mu společnost ubližuje. 
5.  Uklízejte po něm pilně, co nechá povalovat. Tak v něm vychováte jistotu, že odpovědnost 
    za vše je jen na druhých. 
6.  Nechte ho číst, co jen chce. Příbor a talíř mu umejete, ale za duševní potravu mu tak 
    ponecháte kdejaké odpadky. 
7.  Hádejte se před dětmi. Vyroste v nich přesvědčení, že ony za nic nemohou, vším jsou vinni 
    ostatní kolem. 
8.  Dávejte mu peníze, kolik chce. Ať si je nemusí sám vydělávat. Přece chcete, aby vaše dítě 
    mělo lepší život než jste měli vy! Až mu jednou peníze budou scházet, půjde si je vzít 
    s pistolí v ruce. 
9.  Obskakujte je stále a plňte všechna jeho přání: v oblečení, hračkách, pohodlí. Vychováte 
    sobce, neschopného omezit se k vůli druhému. Zajistíte mu tak, že se jeho manželství brzo 
    rozpadne. 
10. Vždy ho proti všem obhajujte: Učitelé jsou proti němu zaujatí, spolužáci mu ubližují. Naučí 
    se nevidět a neuznat svou chybu. Postaráte se tak, že s ním nikdo nevydrží na pracovišti 
    ani v domácnosti. 
11. Až z vašeho dítěte bude ničema, honem začněte rozhlašovat, že si v  ničem odmalička nedal říci. 
12. Připravte se na bolavý a těžký život: vaše děti se vám o něj spolehlivě postarají!



A teď si ještě povězme alespoň to stěžejní a zásadní, jak dělat správně, abychom byli dobrými pastýři
těm kolem sebe. Aby na nás dali, aby nás poslechli. Má to čtyři části, jako stůl čtyři nohy: 
Za prvé: Nemluv moc, neporoučej moc. Kdo mluví moc, toho nikdo neslyší. Kdo poroučí moc, toho
nikdo neposlouchá. Poroučej co nejméně a jen to, co opravdu musí být. 
Za druhé: Když už poručíš, trvej na rozkazu  a kontroluj jeho plnění a splnění. 
 Nepřipusť smlouvání, handrkování. 
Za třetí: Dbej na jednotu rozkazu. Co jeden rodič zakáže, nesmí druhý dovolit. 
Za čtvrté: Po splnění rozkazu nezapomeň vždy pochválit. 
Jestli autoritu nemáš, jestli tě nikdo nechce poslouchat, nerozčiluj se na děti a na své okolí, ale ptej se
raději: Co já dělám špatně? Kde jednám proti vzoru dobrého pastýře? Nekomanduju zbytečně,
nevylévám si špatné nálady? Poraď se! 
Máme tedy dnes v nedělním volnu a pohodě prázdninového dne o čem uvažovat: 
 Jsem dobrou ovečkou svého pastýře Ježíše? 
 Jsem dobrým pastýřem těm, co jsou slabší než já, těm, kteří jsou na mne odkázáni? 
To dvanáctero zásad záporných a čtvero kladných sis sotva stačil zapamatovat. Jsou u vchodu na
vývěsce. Nestálo by ti za to, opsat si je a doma v klidu promyslit? 
Pojďme se přihlásit k Dobrému Pastýři Ježíši za jeho žáky a učně. 
 

JSME VELMI ZAMĚSTNANÍ

Učedníci se vrátili z misijní cesty. Bylo to únavné, ale na to nemyslí: měli úspěch, jsou plni horlivosti,
plánů na další práci. Cítí se důležití: teď nemohou zahálet, promeškat čas. 
A co Pán? Tu odpověď nečekali: jste unaveni - pojďte si odpočinout. Tato slova platí dnes i nám. 
I my jsme příliš zaměstnaní lidé, nepostradatelní. Honí nás jiní - to by konec konců nic zlého nebylo,
tak to bylo vždycky. Ale my se honíme ještě víc sami, a to už zlé je. 
Říkávala jedna paní: „Já si nedovedu představit, jak by to u nás vypadalo, kdybych já nemohla.
Manžel, děcka, všichni jsou nesamostatní, nic si neumějí udělat. To by byla katastrofa. Kdepak na
zájezd, kdepak odejít z domu na dovolenou, kdepak na exercicie.“ A když z té své důležitosti
onemocněla, nikdo doma nechodil bez košile a nikdo neumřel hlady. 
Nepostradatelní lidé se uštvou - nejen tělesně, i duševně. Nemají čas na pomodlení, zamyšlení, nemají
čas slyšet odpověď na otázky, které se jim hromadí. 
Vánek rozčeří jen zcela tichou hladinu vody. Tak i vanutí Ducha zachytí jen ten člověk, který se zcela
utiší, uklidní. Vůči člověku nabitému stálou aktivitou je Bůh bezmocný. 
Poslechněme tedy dnes výzvy našeho Pána: „Pojďte někam stranou na osamělé místo a trochu si
odpočiňte.“ - Udělejte si pořádnou zahálecí dovolenou. Přinuťte se k tomu. Nevymýšlejte si hromadu
věcí, které musíte o dovolené udělat a zařídit. Nic nemusíte. 
Dokážete-li to, pak se k vám Bůh bude moci přiblížit víc než jindy. Poznáte, že Boha není třeba tak
usilovně hledat. On hledá nás. Boha není třeba dobývat: on sám se daruje těm, kteří se mu otevřou,
zastaví své pobíhání, ztiší se a zaslechnou jeho hlas. Slova naší odpovědi, tiché modlitby, pak rostou a
vstupují na rty samy, není třeba pracně je shledávat. 
Ani v denním životě nelze od sebe oddělit horlivou práci a chvíle klidu k modlitbě a posílení. Nelze
říci: na rozjímání a modlení mají čas v klášteře. Já jsem ve světě, tedy v práci. Každý ať dělá své. V
klášteře ať se modlí, my venku budem pracovat. 
Činnost bez modlitby je motor běžící naprázdno. 
Máme Pána, který má se svými služebníky soucit. Ukládá nejen práci, zve i k odpočinku, zve i na
hostinu ke svému stolu. Buďme tomu rádi, a poděkujme mu za to při dnešní chvilce tichého setkání v



liturgii. 
 

NEDĚLE AŤ JE TI DNEM ODPOČINKU !

„Pojďte a trochu si odpočiňte!“ říká Pán Ježíš apoštolům. Ve třetím přikázání Desatera stojí: „Šest dní
budeš pracovat a dělat  všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.“ (5 Mojž 5,13.14.15) 
Tetička přišla na návštěvu a ptá se malého školáka: Co máš ve škole nejraději? A odpověď zní:
„Přestávku!“ - My se  tomu smějeme, ale v podstatě jsme stejného mínění - také se těšíme na konec
týdne, na přestávku v každodenním musu. 
Bůh, který nám dal šest dnů k práci, dal nám i den odpočinku. Šest dní máme pracovat, sedmý den
odpočívat, světit, říká bible. A zpovědní zrcadlo při třetím přikázání říká, že hřeší, kdo v neděli bez
potřeby pracuje, kdo v neděli nejde na mši svatou, kdo se v kostele chová neuctivě. 
Toto prastaré ustanovení odpovídá kupodivu přesně i silám dnešního člověka. Byly už pokusy ateistů
zavést pracovní týden desetidenní - tzv. dekády - ale nešlo to. Člověk je už tak stvořen, že jeho energie
potřebuje obnovit v sedmidenním cyklu.

Sedmý den odpočívej 
Máme tedy slavit den sváteční odpočíváním. Na první pohled to vypadá, že nic není lehčího, než tohle
plnit, oddechnout si v neděli. Ale co je lidí, kteří to nedokážou. Neděle je dnes součástí víkendu. Jsou
dva dny volna - a páteční podvečer k tomu - , ale kolik si toho naplánují přičinliví lidé, co vše musí
stihnout doma, na zahradě, na záhumence, na fušce, na výletě, na návštěvě, na zábavě. Četl jsem tuhle
vtip: „Ten víkend by jednoho uštval“ - stěžuje si pán cestou do práce. - „To jsem rád, že už je
pondělí.“ 
Práce se může stát drogou, vyvolat chorobnou závislost. A výsledek! Stres, nervozita. V
nejmajetnějších rodinách je nejvíc sebevražd. 
Svádí se to často na neklidný čas, na uspěchanou dobu, ve které žijeme. Ale tak to není. Slunce
vychází stále stejně, čas plyne v klidné stálosti jako před miliony let. Čas není neklidný, neklidný je
člověk. Co jsou to za nervy, abys stihl všechno, co sis na víkend naplánoval. A tak se nám Boží dar
oddechového dne mění v dostihy. 
„Co to na nás přišlo, že jsme všichni tak neklidní?“ - ptal se kdosi. Zase omyl: všichni neklidní
nejsme. Jsou mezi námi lidé klidní, a je jich dost. Jenže je není tak vidět. Nejsou tak nápadní, jak ti, co
se stále honí. 
Jsou mezi námi lidé, z kterých klid voní. Nejsou pasivní, dělají dost, ale v souladu s danou situací, bez
hluku, bez nervozity. Umějí zabrat v práci, umějí si vychutnat chvilky klidu, pohody, zábavy.
Pochopili správně, že třetím přikázáním Bůh láskyplně říká: 
„Já, tvůj Pán a Bůh, ti přikazuji, abys dodržovat den odpočinku. Nemusíš se uštvat, ani neustálou
prací, ani ustavičnou honbou za zábavou, ani strachem, že někde něco zmeškáš. To vše ti bere radost
ze života, který jsem ti dal, abys jej žil pokojně a šťastně.“

Šest dní budeš pracovat 
Nebuď otrokem práce, ale pracuj svědomitě! Třetí přikázání žádá nejen abychom ve svátek
odpočívali, ale žádá také, abychom šest dní pracovali. 
Práce má být člověku radostnou účastí na Božím díle tvoření, dotváření světa. Proto nikdy neměly
vznikat takové způsoby práce, které z člověka dělají živý stroj. Jen na nás, křesťanech, abychom ze
všech sil pomáhali dnešnímu úsilí o humanizaci, polidštění práce.



Jak prožít neděli 
Prožít hezky neděli, to je umění. Od toho, jak se nám daří v neděli, závisí stav našich nervů, růst lásky
a domácí pohody. 
  Uč se proto v neděli dokonale uvolnit: Nepřeplň si ji vším možným, co musíš tuto neděli udělat. Celý
týden musíš, den ze dne musíš - i to, co se ti nechce. V neděli nemusíš. Dělej, co tě těší - krom toho,
co ti káže služební povinnost (veřejné služby nebo láska (maminka uvaří). 
 Nezáleží na počasí. Když bude hezky, hurá do přírody. Když bude škaredě, čeká zajímavá knížka, klid
pro koníčka, popřemýšlení o sobě. 
Vybude chvíle na členy rodiny, k popovídání, trošce legrace, ke hře. 
Tvé zklidnění vytvoří prostor pro radostnou, neuspěchanou nedělní bohoslužbu, pro svěcení dne Páně.
Ale o tom až příští neděli. 
Závěrem si poslechněte několik vět z deníku obnovitele katolického Junáka ve Francii, Guy de
Larigauda: 
 „Musíme se znovu učit nicnedělání. Ne takové zahálce, při níž člověk s prázdným srdcem a prázdnou
hlavou bloumá a neví kam. Ale takové klidné nečinnosti, při níž člověk uvidí na zemi u nohy krásu v
broučkovi či sedmikrásce. Když zase uslyšíš tiché vanutí větru ve větvích stromu, pípnutí ptáčka na
větvi. Když začneš vnímat, jak země dýchá a mluví. Klid, v němž promlouvají hlasy minulých setkání
a zážitků. Kdy se začnou rodit plány tvých zítřejších kroků a činů. Kdy o tom všem důvěrně
rozmlouváš s Bohem.“ 
 Když si takhle při nedělní procházce vysníš, jak hezký má být nastávající týden v souladu s Boží
láskou, bude ti snadnější ten týden opravdu pěkně prožít. 
 A tak vám přeju pěknou dnešní neděli a pěkné všechny neděle vašeho života.

Přímluvy

Nejen ti lidé, co o nich vypravuje dnešní evangelium, i my jsme často jako ovce bloudící bez pastýře,
upachtění a unavení pracovníci. Pánu Ježíši bylo líto zástupů tenkrát, je mu líto nás i dnes. Proto
prosme s velikou důvěrou:

Pastýřům tvé církve dej ducha Dobrého pastýře - pravou autoritu vycházející z úcty a lásky.
Dej všem národům vladaře mírumilovné a moudré.
Dej lidem přepracovaným a nervozním, aby našli klid v setkání s tvou láskou v modlitbě, s tvou
krásou v přírodě.
Těm kteří mají pocit, že prohrávají a že jsou v životě neúspěšní, dej zažít jistotu, že ty je máš rád.
Stůj při nás v našich starostech a problémech.
Dej nemocným důvěru k překonání nemoci a k přečkání zlých chvil.
Všem, kteří v tomto týdnu zemřou, dej smrt kající a odevzdanou.

Pane, i když věci nejdou a nepůjdou podle našeho přání, chceme myslet na to, že nás máš rád, že stojíš
na naší straně, že jsi při nás. Za to ti děkujeme dnes a navěky.

NEDĚLE  17. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Na našich polích dozrává obilí, a slovo Boží mluví dnes také o chlebu, o pokrmu pro hladovějící. Div



rozmnožení chleba se na našich polích každoročně opakuje. I na nás chce dnes Pán Ježíš obnovit div
nasycení, i nám všem nabízí pokrm věčného života. 
Připravme se k svaté hostině. Očisťme se upřímným odřeknutím všeho zlého a vůlí k napravení
špatných návyků.

Uvedení do čtení 
1. 2 Král 4,42-44 
Už ve Starém zákoně najdeme vyprávění o nasycení hladových divem Božím. Je to připomenutí, že
Stvořitel je svým nablízku, že je při nich ve všech jejich situacích. 
2. Ef 4,1-6 
Teď nám svatý Pavel představí náš ideální obraz, - jací bychom měli být. Na nás je, abychom si to
srovnali s tím, jací ve skutečnosti jsme, a vyvodili z toho důsledky. 
3. Jan 6,1-15 
Dnešní evangelium mluví také, jako čtení  starozákonní, o zázračném nasycení. 
Je to předobraz konečného naplnění potřeb člověka v Bohu, - nasycení všech ze stolu Slova Božího a
chleba eucharistického. 
 

BŮH SE ZJEVUJE V CHLEBU, O KTERÝ SE PODĚLÍŠ

Vyprávění o zázračném nasycení hladových se v bibli objevuje několikrát, od nejstarších vrstev
Starého zákona přes proroky až po evangelia. 
Hned ve druhé knize Mojžíšově se mluví o maně, chlebu z nebe, kterým zachraňuje Hospodin Mojžíše
a jeho lidi před hladem na poušti. 
Podobné vyprávění, jak Bůh sytí a zachraňuje ty, kdo mu zůstanou věrní, jsme dnes slyšeli v prvním
čtení. 
Co to bylo za dobu, v které žil prorok Elizeus? 
Byla to doba rozpadu izraelského království. Izraelité měli ještě svého krále a svou vládu - ale byly to
jen loutky, poslušné cizinců. Jejich král odpadl od víry v Hospodina a jeho dvořané s ním. Klaněli se
modlám cizinců. Ba i mnozí kněží začali vyznávat státní víru v Baala. Ti co zůstali věrni Hospodinu,
jak kněží tak lid, byli pronásledováni, vězněni, vyhnání do pustin. 
Také prorok Elizeus byl vyhnán z Jeruzaléma a žil v pustině v horách . Kolem něho se tam
shromažďovali lidé, kteří nechtěli kolaborovat s pohanskou vládou krále Achaza a královny Jezabely. 
Taková byla historická situace té doby. Do ní je vsazeno vyprávění, jak Bůh neopustí ty, kteří mu
zůstanou věrni. 
Přišel rok neúrody. Všude je nedostatek, a jak teprv v horách. Elizeus se svými hladoví. Čekají na žně,
až bude nové obilí. A konečně je to tak daleko - přichází rolník z údolí a nese proroku Božímu dar
prvotin: deset chlebů z prvních požatých snopů. 
Deset chlebů - to je deset placek, na kameni upečených. Dodnes tak v Orientě pečou chleba. Deset
placek, to je tak pro Elizea a jeho domácnost. Ale Elizeus říká: „Rozdělte to všem!“ A hle, všichni se
nasytí a ještě zbude. 
Snad nejkrásněji vyjádřil hlavní myšlenku tohoto vyprávění Léon Bloy, který napsal: „Bůh se zjevuje
se svou všemocí v chlebu, o který se podělíš s druhými - s hladovějícími.“ 
Vyplývá z toho i tato pravda: 
Kdo zůstanou věrni Hospodinu, ti stojí pod jeho ochranou. Moc se neprojevuje jen mimořádnými dary
- to je výjimka. Divem moci Boží je každá nová úroda, celá příroda, její řád - jak zdůrazňoval už svatý
Augustin. 



V mešní liturgii se říká, že náš chléb je dar Boží štědrosti a také plod lidské práce. Bůh dává své dary
tomu, kdo se o ně zaslouží svou prací a kdo se o ně podílí s druhými. 
Stejná myšlenka je i ve vyprávění evangelia: Kdo z mála dává, dvakrát dává, protože Bůh přidává. 
Vám, děti, co máte rádi pohádky, možná při naslouchání evangelia napadla představa Pána Ježíše jako
Velkého kouzelníka, který vytahoval z koše chleby jako kouzelník na jevišti vytahuje z klobouku stále
další šátky. 
Byl Pán Ježíš kouzelník? 
Vy víte, že nebyl, a že se tomu bránil, když ho za kouzelníka považovali. - Když někde chtěli, aby jim
předvedl kouzlo, odešel pryč. 
Jak to tedy při rozmnožení chlebů vlastně bylo? 
Na to vám musím odpovědět: To já nevím. Nebyl jsem tam tenkrát. A nebyl tam při tom tenkrát ani
svatý Marek, který o tom první psal. Evangelista jen zapsal, co se o tom několik desetiletí později
vypravovalo. 
Ale proč je to tedy zapsáno v evangeliu? - Protože evangelistům nešlo a nejde o to, co se tam přesně
přihodilo, co se tam dělo. 
Jim šlo spíš o to, co se tím vypravováním míní, co se tím vysvětluje: 
- Máme při naslouchání pochopit, že Ježíš nám svými činy a slovy ukazuje, jak dobře to Bůh Otec s
námi myslí. Jak bohatě nás Bůh stále obdarovává. 
- Máme si s radostí uvědomit, že Bůh nám chce zachránit život nejen na chvíli, nejen na čas, ale
navěky. 
- Máme se učit vidět a rozpoznávat velké divy Boží lásky nejen v mimořádných událostech, ale ve
všem každodenním, v každém okamžiku, který prožíváme. 
- Máme v tom vyprávění uslyšet výzvu Ježíšovu: „Dejte i vy lidem jíst“ -  a vztáhnout ji na sebe: Já,
ty, každý z nás se máme ochotně podílet o to, co máme. 
Je to ale proveditelné? Dá se to tak dělat? 
Povězme příklad z dnešního života: Přijdou tě navštívit z nenadání dva kamarádi. Předem se
neohlásili, je poledne. Maminka s nimi nepočítala, vařila jen pro domácí. Co teď? Má poslat hosty na
ulici? To neudělá. Pozve je ke stolu a a řekne: „Rozdělíme se všichni o to, co máme.“ A kupodivu -
možná jste to už sami zakusili: nikdo neodchází od stolu hladov, nějak bylo dost pro všechny. 
O co tedy jde v dnešním evangeliu? 
Za prvé, že Bůh pomáhá těm, kdo mu zůstanou věrni - to bylo jádro vyprávění ze Starého zákona. 
Za druhé, že tam, kde se lidé dělí o to, co mají, Bůh požehná, aby měli všichni dost. 
A za třetí - že naše nedělní eucharistická hostina je také pokrmem Boží lásky, která se rozdává a sytí
všechny. 
 

KŘESŤANSKÁ KOEXISTENCE

Z rádia, z televize slýcháme, v novinách čteme slovo: mírová  k o e x i s t e n c e . 
Svatý Pavel psal v dnešní epištole také o koexistenci. Je to slovo latinské, ale od té doby, co se latina
na školách neučí, s tím větší oblibou ji zřejmě kdekdo používá. Koexistence je pokojné soužití. 
Tak jak se vám děti, letos o prázdninách koexistuje s rodiči? 
Jak se vám, babičky, koexistuje s vnoučaty? 
Jak se vám, muži, koexistuje s manželkami a tchýněmi? 
Odpověď by nezřídka asi zněla: Jdou mi na nervy, už je nesnáším! Čím více jsou si lidé blíž, čím víc
žijí pohromadě, tím víc si jdou na nervy. 
Je to stará zkušenost: V těsném soužití v bytě, na pracovišti nám jdou víc na nervy cizí chybičky, než



vlastní velké chyby. 
Stačí k tomu docela malé chybičky. Svatá Terezie Ježíšova píše ve svém životopise o  tom, jak ji
dráždilo k nesnesení jen to, jak spolubydlící sestra na cele chrastila růžencem, který měla u pasu. Po
vstupu do kláštera, kde sestry žijí blízko pospolu, musela se pracně učit snášenlivosti. 
Těmito potížemi se rozpadají i rodiny. V jednom městě je sídliště, žije tam 700 rodin, převážně
mladých. Říkají tomu sídliště Rozvodov. Tušíte proč asi. Těsné sídliště, těsné byty. 
Jak se té nervozitě z přílišné blízkosti, z malého bytu, bránit? Především je třeba pěstovat si vědomě
trochu odstupu, dopřát si víc vzdálenosti. Jak to myslím? 
Když nemůže mít v bytě každý svůj vlastní pokoj, měl by mít každý aspoň svůj vlastní kout, židli,
svou chráněnou oblast. Poličku, kam mu nikdo neleze, své místo ve skříni, v prádelníku, svou
knihovničku. Kdo si zaleze do svého, dá tím najevo: Teď chci mít klid, není mi dobře, o něčem
mudruji, chci být sám. A ostatní to bez komentáře respektují. 
Když žena dopřeje muži jeho koníčka bez štiplavých poznámek, když muž dopřeje ženě kamarádku, s
kterou si může popovídat, oba na tom vydělají a po tom vzdálení jsou si blíž a je to blízkost vítaná. 
Druhou radu, jak vyjít mezi sebou, dává svatý Pavel: „Víc sebevlády, víc trpělivosti,“ říká. 
Když je někdo klidný, to nemusí vždy být kliďas už od narození, to se dá vypěstovat. 
Měli jsme v semináři spolužáka, pruďasa z Moravského Slovácka. Maminka mu bránila, aby šel do
semináře, že vztekloun knězem být nemůže, ale on, že to zkusí. 
Impuls, který mu pomohl k vítězství nad svou povahou, byl jeden večerní výklad spirituála.
Vypravoval o kterémsi egyptském poustevníkovi z prvních křesťanských století, z kláštera dnes už
dávno pískem zasypaného. Ale historka ze života v něm ještě žije. Dostal se tam novic prudké povahy.
Každou chvíli jej něco podráždilo, vzplanul hněvem a už se hrnuly tirády rozčilených řečí. A opat
začal léčit. Všem bratřím v klášteře nařídil, aby novice všemi způsoby dráždili - a novici nařídil, že
nesmí ani slovo odpovědět. 
A tak to šlo. Když se novice bratří při večerním odpočinku ptali: „Bratře, vzplanuls?“ - on odpověděl:
„Vzplanul, ale nepromluvil.“ Pro nás seminaristy, adepty duchovního života se tato věta stala
okřídlenou, citátem, protože nás bylo víc, co jsme byli prudké povahy. 
Snad i někomu z vás dnes pomůže příklad egyptského mnicha a jeho věta: Vzplanul, ale nepromluvil,
- abychom se naučili panovat sobě, snést se sám se sebou. 
Když se totiž někdo nesnese s druhými, bývá to zpravidla proto, že se nesnese sám se sebou - a třebas
o tom ani neví. Jen ten, kdo se snese sám se sebou, kdo se nezlobí sám na sebe, ten dokáže žít pokojně
i s druhými a nezlobí se pořád na ně pro kdejaké prkotiny. Ten dokáže koexistovat s celým světem. 
V pohádkách se mírnost ztotožňuje zpravidla se stářím. Vystupují tam moudré babičky, moudří
dědečkové. Dnes to, zdá se, neplatí už ani o tom stáří. Jen se ptejte mladých, co uslyšíte: Moudré
stáří? Náš děda je paličatý a umíněný, věčně na něco brblá - a nejhůř, že je vševědoucí: všechno ví
nejlíp, a od nikoho si nedá říci. 
Co se to změnilo? Nic se nezměnilo. Za starých časů byli také zlí dědkové, ale byli semtam také
moudří a hodní. Na ty zlé se s úlevou zapomnělo, sotva umřeli, ale na ty hodné se dlouho a rádo
vzpomíná. Tak je to i dnes. I dnes je moudré stáří. Možná je ho víc, než si ti mladí kolem teď
uvědomují. Někdy se to ukáže až po smrti. 
To je tedy náš úkol: Žít v míru se sebou i s druhými. Učit se tomu už teď, abychom prožívali moudré
stáří: Abychom uměli žít v mírové koexistenci. 
 

OD SNŮ K DOBRODRUŽSTVÍ VŠEDNÍHO DNE

„Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Snášejte se v lásce! Zachovávejte jednotu!



Buďte spojeni poutem pokoje!“ - Krásně to říká svatý Pavel, je to jako šité na manžele. Ze začátku to
krásně mezi nimi začíná, ale jde to tak vydržet napořád? 
Taková to byla velká láska - vypravuje polská spisovatelka Calmerová. - 
On byl úžasný. Oba měli společné záliby, zájmy. Toho a žádného jiného! A za měsíc po svatbě už
plakala: „On se přetvařoval! On to hrál! Je jiný - je sobec!“ 
„Ona byla perfektní“ říká on. „Zamiloval jsem se do ní šíleně.“ Po svatbě příšerné rozčarování: „Ona
myslí jen na sebe!“ 
Teď na sebe před rozvodovým soudem oba chrlí výčitky. Ne, nebudou to znovu zkoušet - už ani
hodinu spolu! - A dítě že je na cestě? - To je mi jedno - spolu už ani hodinu! 
Proč to často tak dopadá? Oba vlastně nevědí, co činí, když se berou. 
Oba vstupují do manželství s určitými návyky z domu. Teď se mají přizpůsobovat. Ne - ať se
přizpůsobí ona - proč já! 
Oba vyslechli rady zkušených borců v manželských otázkách: „Ty se ženíš: No jestli nevezmeš tu
svou od samého začátku pevnou rukou, zle s tebou. Každá ženská chce z muže udělat svého sluhu, aby
s ním mohla po libosti orat. Musíš začít energicky!“ - A manželka slyší totéž: „Ty se vdáváš? Běda ti,
jestli toho svého nebudeš od samého začátku držet zkrátka. Chlapi chtějí mít z ženy jen poslušnou
služku všech jejich choutek. Nesmíš se dát zotročit!“ 
A tak, jsou-li ti dva mladí dost hloupí, aby na takové rady dali, začne jejich společný život snahou
vnutit druhému vlastní hledisko na všechno, místo aby se učili, kdy je dobré ustoupit, kdy se
přizpůsobit. V čem bude rozhodovat žena - např. domácnost, vedení dětí, a jemu zůstane jen hlas
poradní, - a co bude mít na starosti on. 
Čemu všemu se musí manželé v prvním roce manželství naučit! 
Například si musí vyvinout vlastní řeč, vlastní slovník. 
Když spolu chodili, mluvili moc. Ale brzo žena pozoruje, že muž mluví stále méně, ba často nic.
Znepokojí se. On už mne snad přestává mít rád, nebaví ho mluvit se mnou. Nikdo jí neřekl, že
normální muž je na mluvení líný. Vypovídal se, když usilovat získat ji. Teď ji má. Nač ještě vést řeči.
Vše je v pořádku a muž si občas spokojeně zafuní a to je vše. Tohle má žena vědět: Když ten můj nic
neříká, říká tím, že je zcela spokojen se vším, i se mnou. 
Ovšem žena když mlčí, tak ta mlčí naschvál, zlostně, vzdorovitě. Když je normální žena spokojena,
tak šveholí. Šveholení je krásné české slovo o povídání jen tak, aby řeč nestála, aby se žena cítila
hezky. Muž to má vědět a občas ji zabrouknout své nojó, ahele, takvidíš. 
Druhou záběhovou obtíží pro muže je, že jeho žena čeká, že on uhodne, co si ona přeje. A když ne, je
rozmrzelá. Žena prožívá své štěstí jen tehdy, když jí to někdo říká, když o tom s někým může mluvit.
Když to nejde, je mrzutá. 
Muž by tohle měl vědět a věnovat ženě více pozornosti. A žena - ta by nikdy neměla mužovu
pozornost vynucovat. 
Tohle napětí vzniká pravidelně, když se manžel vrací z práce a žena je s dítětem celý den doma. On
celý den pracoval a mluvil a teď chce mlčet a mít klid. Ona byla celý den sama a teď chce mluvit a
bavit se. 
Při jedné besedě s manžely prohlásila mladá paní: „Otče, tohle jsme u nás vyřešili.“ - „A jak,“ zajímá
se kněz. - Jednoduše. Můj muž jezdí do práce autem, a když se vrátí, zůstane půl hodiny sedět na ulici
ve voze!“ A nejen kněz, i ostatní si v duchu představovali, do jaké kulometné palby vstoupí ten muž,
když musí půl hodiny sbírat odvahu, aby vkročil do dveří svého domova. 
To jiná žena dala k lepšímu moudřejší řešení: „Já, když ten můj přijde z práce, tak ho nacpu jak
piliňáky, nechám ho půl hodiny oddáchnout, a pak je použitelný ke všemu.“ 
Moudrá žena vezme na vědomí, že je to už nátura normálního muže, že toho moc nenamluví - a
nepokouší se jej polepšovat. 



Moudrý muž vezme na vědomí, že je to už nátura každé normální ženy, že ráda šveholí. 
Ženy se často snaží  předvádět svou důležitost tím, že neúmorně uklízejí, pečují. Upečují se, a potom
předhazují svému muži svou mrtvolu: co já jsem všechno pro tebe, pro rodinu udělala. Raději by měla
zůstat živá, veselá, vlídná, laskavá, něžná. Takovou ji potřebuje její rodina. 
Křesťanské slovo asketismu se překládá často nešikovným slovem umrtvování. Ale tím není míněno,
že bychom měli umrtvovat sebe, že by muž či žena se měli třeba udřít pro svou rodinu. Sebe nemáte
umrtvovat, vy máte žít a rozkvétat. Umrtvovat máte své špatné vlastnosti, své špatné sklony.
Umrtvovat máte svou pýchu, žárlivost, zlobivost, abyste dokázali žít i všední dny rodinného života
pěkně a radostně. 
Dobrý partnerský vztah potřebuje čas k dozrávání - jako dobré sýry. Nedá se to uhnat žádným
rychloprocesem. 
Přišel kdosi za knězem: „Mohl byste mi poradit, jak se naučit intenzívně milovat Boha?“ - „Ovšem,
mohu ti poradit. Uč se být něžnější ke své manželce, ta je ti přece viditelným obrazem Božím!“ 
Ja, učit se milovat navzájem stále něžněji, tělem i srdcem, to chce čas k pozvolnému narůstání důvěry,
věrnosti, pravdivosti. 
Svatá Terezie z Avily napsala na sklonku života, že potřebovala 47 let než dozrála natolik, aby se
nechala vést Duchem  Boží lásky. 
A tak, milí manželé, nevěste hlavy, jestli vám vše ještě neklape dokonale. Dejte si navzájem čas k
duchovnímu dozrávání, k vytvoření domova, kde muž je hlavou a žena srdcem. 
 

NEDĚLE JE DNEM PÁNĚ

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Hospodin požehnal den odpočinku a oddělil jej jako
svatý.“ (Ex 20,8.11) 
Tak stojí ve 2. knize Mojžíšově. 
Maminka budí v neděli ráno své dva syny: „Honem vstávejte, abyste nepřišli pozdě do kostela!“ - A
pak slyší do kuchyně, jak se ten mladší při oblékání gatí lituje: „Člověče, být katolíkem, to je pořádná
dřina. Každou neděli vstávat, nikdy se pořádně nedospat. Já nevím, jestli budu chodit do kostela, až
budu velký.“ 
Myslím, že podobné pokušení se ozve občas v každém z nás: Spát v neděli, dokud se sám neprobudím.
Potom pohodlně posedět u sváteční snídaně. Pak si vyjet do přírody bez špatného svědomí, že jsem
zameškal kostel. 
Mnoho lidí se tomuto pokušení poddává. V kostele je v neděli neuvidíš, jak je rok dlouhý, až leda sem
přijdou nohama napřed - při svém funusu. Mají krásné výmluvy - třeba tu, že lidé, co do kostela chodí,
nejsou o nic lepší. Že jejich bohoslužbou je jejich práce. že se mohou stejně pomodlit v přírodě jako v
kostele. 
A také se ti lidé ptají: Je to dnes, po koncilu, vůbec ještě povinnost, jít v neděli do kostela? 
Jenže kdo se ptá po povinnosti, zda musí jít na nedělní mši, u toho není v pořádku sám základ jeho
víry. Kdo chce ctít Boha prací, ale ne bohoslužbou, ten ho brzo nebude ctít nijak. Kdo se chce
pomodlit jen v přírodě, ale ne v kostele, ten se brzo přestane modlit vůbec. Kdo jezdí do hor, ale
vynechává při tom horu Kalvárii, ten brzo ztratí ze zřetele Cestu, kterou je Ježíš. 
Co na té nedělní bohoslužbě v kostele je, že po celý týden dává smysl naší veškeré práci venku? 
Staří Izraelité nazývali chrámovou bohoslužbu „radování před Hospodinem“ (Dt 12,12.18). Sabat byl
pro ně dnem radosti: člověk smí přerušit práci a radovat se ve společenství s lidmi a s Bohem. 
V době Ježíšově se tento původní radostný charakter soboty ztrácel za mnoha předpisy zákoníků.
Proto se Pán Ježíš postavil proti tomuto formalismu a hlásal původní smysl: sobota je tu pro člověka! 



První křesťané dali svátečnímu dni krásný název: dies Dominica - den Páně. Byl to zpočátku státně
pracovní den, ale to jim nevadilo, aby se po práci shromažďovali ke slavení a radovali se,  že toho dne
Pán vstal z hrobu a přemohl smrt, že toho dne sestoupil Duch svatý na apoštoly. Bratrská láska je
vedla, aby se scházeli do společenství. Láska k Pánu Ježíši je vedla k naslouchání jeho slovu, ke
slavení eucharistie. 
Kdyby se jich byl někdo ptal, jestli jsou povinni jít v neděli do kostela, byli by udiveně odpověděli:
Kdo tu myslí na povinnost? My bychom bez nedělní bohoslužby ani nemohli žít! Nedělní eucharistie,
to je přece nesmírný dar, dar vykupitelské lásky Ježíšovy! Kde jinde bychom získali sílu k dobrému
životu pro celý týden, k budování spravedlivějšího světa, než je ten dnešní. Kde jinde bychom prožili
radostné vědomí, že nejsme osamělí, že jsme rodina Božích dětí. 
Účast na nedělní bohoslužbě byla pro první křesťanskou generaci věc velice důležitá. Bylo to jejich
poznávací znamení - legitimace. 
Jak je tomu u nás, dnešních křesťanů? 
Z té prvotní důležitosti zbyl některým jen pocit musu - předpisu. A co se musí, do toho se nechce a
hledají se výmluvy. Ale jsou stále tací, kteří na nedělní bohoslužbu nehledí jako na závažný předpis,
ale jako na nezbytnou potřebu svého života, na chvíli radostné pospolitosti. 
Rádi se přidružují ke kroužku učedníků, shromážděných kolem Pána a Mistra, aby jim ani slovo
neušlo. Vědí, že v liturgii Kristus ještě stále ohlašuje své radostné poselství. Rádi se s apoštoly
sdružují kolem eucharistického stolu k Večeři, kterou s námi slaví Kristus. 
A když pro nemoc nebo pro pracovní povinnost do kostela nemůžou, to se pak aspoň v duchu k farní
bohoslužbě připojují, svou oběť kladou v duchu na obětní misku s ostatními, doma si večer zazpívají
mešní píseň a pomeditují nad evangeliem. 
I dnes, i mezi námi, jsou křesťané, kteří jdou do kostela ne z musu, ale rádi, kteří své děti učí
radostnému slavení neděle, protože vědí, že i dnes platí moudrost našich předků: Jaká je tvá neděle,
taková bude i tvá poslední chvíle.

Přímluvy

Jak je dobré, že zde můžeme stát v duchu před Bohem. Jak je dobré, že vidí naše potřeby. Volejme k
němu s důvěrou:

Ať lidstvo rozděluje dary přírody všem spravedlivě.
Vládcům národů  dej hlavu moudrou a srdce lidské při rozhodování o osudech světa.
Žehnej zemědělcům, kteří na polích pěstují, co potřebujeme k obživě.
Dej, ať se nehoníme za majetkem a ceníme si víc bohatství ducha.
Dej nám dobré zdraví a dobrou chuť k jídlu.
Vzbuď v nás touhu a hlad po chlebu nebeském.

Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš vše, co potřebujeme k životu. Děkujeme ti za to, že nám otvíráš
i bránu života věčného, skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

NEDĚLE  18. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co potřebuje člověk k životu?  Skývu chleba, dobré slovo, lásku druhého. 



Ježíš nabízí člověku vše, co k životu potřebuje. Proto přišel na svět. Proto se i dnes chce setkat s námi.
Připravme se na toto setkání. Litujme svých hříchů, prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Ex 16,2-4.12-15 
Náš život se někdy podobá izraelskému putování pouští. Nechápeme, proč musíme jít po tak obtížných
a osamělých cestách. Teď uslyšíme, že se nikdy nemusíme cítit osaměli. Že pro věřícího stále platí:
Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. 
2. Ef 4,17.20-24 
Svatý Pavel v nás chce dnes probudit sebevědomí, že nejsme nějací ubožáci, že máme právo žít jako
noví lidé, jako křesťané. 
3. Jan 6,24-35 
V evangeliu nám Pán Ježíš říká, abychom se nehonili jen za pomíjivou chlebařinou, ale hledali i pravý
chléb, pravé hodnoty života. 
 

BŮH NÁS NENECHÁ OSAMĚLÉ

Před několika lety natáčel mladý český režisér v Orlických horách dokumentární film, jak žijí staré,
osamělé ženy. Babičky vyprávěly o svém životě, prožívaném často v osamění, daleko od dětí
usazených ve městech. 
Film byl pozoruhodným dokumentem, jak rozdílný je to život. Ne rozdíl v sociálních podmínkách -
každá ta babička měla svou chaloupku nebo světničku, každá stejně čekala na pár stovek důchodu. 
Ten rozdíl byl jinde - ve způsobu života v těchto podmínkách. Některé měly stále pro co žít, měly
stále co dělat. Vidíme je s náručí dříví, s pletením, s knížkou v ruce, usebrané klečet před
svatostánkem, horlivě zpívat při mši, nebo s růžencem ve světnici, s úsměvem moudrého stáří na
zápraží domku. 
Ale jsou v tom filmu i jiné stařenky. Žijí ve stejných podmínkách, často v téže obci, ale plné nářku,
plné výčitek. Ta přišla před léty o krávu, a nikdo ji nedal náhradu. Jiná naříká, že má dlouhou chvíli.
Proč se starým lidem nepřidělují televizory zadarmo, jí je smutno. A tak sedí u okna a užírá se závistí
všem, kteří chodí okolo a jsou mladí a vesele se smějí. Kritizuje, závidí, naříká, to je celá náplň toho
ubohého života. 
Ve všech třech čteních Písma jsme dnes slyšeli, že tak rozdílná náplň života se objevuje mezi lidmi už
po několik tisíciletí. Stejně dnes jako za časů Mojžíšových, Pavlových, Kristových. A ve všech dobách
je velkou tragédií, když člověk nenajde smysl života v každé situaci. 
Izraelité na poušti věděli, že je Bůh vede do nové vlasti, že jdou z otroctví do svobody. Předpokládali
bychom, že se budou těšit, že tato naděje jim pomůže přenést se přes dočasné obtíže cesty. Ale oni
reptají proti svým vůdcům i proti Bohu. „Kéž bychom raději zůstali v Egyptě, kde jsme sedávali nad
hrnci masa.“ 
Neříká nám svědomí, že i my někdy vše měříme podle hrnců masa, které nám to vynese? 
A jak žili asi Efezané, když jim Pavel musel psát: „Zapřísahám vás, abyste nežili jako pohani!“ - Do
téhož Efezu adresoval i svatý Jan (ve Zjevení) své výtky: „Vydržel jsi mnoho pro mé jméno. Ale mám
proti tobě, že jsi upustil od své první lásky...“ Po počáteční horlivosti se Efezané zřejmě opět
přizpůsobovali pohanskému životu. 
Neříká nám svědomí, že tato slova jsou adresována i nám? „Vydržels, zkusil jsi už hodně pro mé
jméno, ale upustil jsi od své první horlivosti?“ 
Nakonec v evangeliích mluví sám Ježíš: Hledáte mne, protože jste se najedli. Hledáte tedy jídlo, ne



mne. Ale já jsem chléb života, mne hledejte. Kdo najde mne, nebude hladovět, nebude žíznit. 
Pravdivost těchto slov potvrzuje nejen ten film, ale i to, co denně můžeme pozorovat kolem sebe, co
sami prožíváme na sobě. 
Kdo poznal radost z Boží blízkosti, z živé a hluboké víry, tomu přestane být problémem, jestli má v
peněžence víc nebo míň než soused. Umí žít šťastněji než ten, kdo má vše, ale nemá Boha. Od okolí
příliš mnoho nečeká, proto jím není zklamán. Důvěřuje, že Bůh se o své věrné postará. 
Prosme dnes Boha, aby v nás oživil prvotní víru a horlivost: když tu budeme mít, pak to ostatní nám
bude přidáno. 
 

VIDĚT A VNÍMAT

Je to zlá situace, když kazatel, řečník, má mluvit k lidem a nemá jim co říct. 
Teď jsme v evangeliu slyšeli o jiné zlé situaci. Pán Ježíš lidem kolem sebe měl co říct - ale lidi to
nezajímalo. Ježíš mluví o chlebu z nebe, o pokrmu duše - ale oni se za ním ženou jen pro pokrm pro
svá břicha. Ten aby jim Pán zase rozdával  - a zadarmo! - jen to je zajímá. 
Je to zlý stav člověka, tahle duchovní hluchota, stav lidí, kteří zbystří sluch, jen když se mluví o
penězích. 
Je to zlý stav člověka, tahle duchovní otupělost, stav lidí, kteří zbystří zrak, jen když jde o zisk. 
Umění pozorného pozorování všeho kolem sebe, tomu se člověk musí učit. Odmala. Od maminky. Od
kamarádů. 
Je to např. hezká a užitečná hra pro členy rodiny, pro dobrou partu kamarádů, když si po návratu z
vycházky sednou a říkají, co kde cestou zajímavého a pěkného viděli a slyšeli. To si pak každý může
ověřit, zda chodí životem s klapkami na očích, či zda je vidoucí jako básník. 
Jeden z těch vidoucích prohlásil: „Zázraky, to je to, co se děje na světě nejčastěji - jen je musíme vidět
a vnímat.“ 
Dnešní první čtení mluví o zážitku Izraele na poušti. Poušť - to je místo, kde nic není. Od obzoru k
obzoru, kam až dohlédneš - nic. Zažil jsi už také takový pocit nicoty kolem sebe? Asi ano. Každý
známe své pouště, pocity ztracenosti, bezmocnosti. 
A jako Izraelitům, tak i nám každému posílá Bůh na tu naši poušť manu, pokrm života pro nás. Máš
pro to dost vnímavé oko, abys ji uviděl? Máš dost citlivý sluch, abys Boží nabídku uslyšel, vnímal? 
Možná si teď někdo z vás myslí: ale patří tohle sem do kostela - tyhle úvahy o našich pouštích
všedních dnů? Sem snad spíš patří úvahy o náboženských extázích, o zbožných meditacích, o vytržení
mysli - než řeči o chvílích únavy, deprese a pouštní prázdnoty. 
Na takovou otázku ti víra odpoví bez rozpaků: sem patří vše. Nejen sváteční chvilky, celý náš život.
Rozdělování našeho života na profánní a sakrální, na věci všední a věci posvátné, na přirozené a
nadpřirozené - to je rozdělování jen teoretické, umělé. Náš život je jen jeden. I naše pouště, naše
všední dny i naše chvíle sváteční, to je jeden život Božích dětí. 
I chléb náš vezdejší, plod práce lidských rukou, se stává manou, chlebem pro ty, kdo umějí vidět,
slyšet, vnímat. 
V tom je veliká výhoda vás, kdo umíte přijít v neděli do kostela. Zde se bystří zrak, abychom uviděli
chléb - jako dar z nebe. Abychom uviděli a rozeznali za věcmi světa posvátná znamení Boží lásky a
péče o své tvory - např. sedmero svátostí. 
Veliká je bída slepých na cestách pouští života. Nepatříme i my tak trochu mezi ty slepé? Nepatříme
snad mezi ty, ke kterým Ježíš přes věky časů stále varovně volá: 
  Já jsem Světlo, ale vy mne nevidíte. 
  Já jsem Cesta, ale vy po ní nejdete. 



  Já jsem Pravda, ale vy ji nehledáte. 
  Já jsem Slovo života, ale vy mu nenasloucháte. 
  Já jsem Chléb vašeho života, ale vy jej nejíte. 
I dnes tu máme možnost uslyšet Boží hlas za slovem lidským. I dnes tu máme možnost uvidět Ježíše v
nebeské maně eucharistického chleba. 
Máme tu možnost učit se vidět a slyšet. Dnes - a kdykoliv, když přijdeme na bohoslužbu. 
O zavedení křesťanské víry ve staré Rusi se vypravuje, že kyjevský velkokníže Vladimír, než se roku
989 nechal pokřtít, poslal do Byzance delegaci svých bojarů, aby se tam informovali o křesťanské
víře. Delegace se vrátila a měla podat knížeti zprávu. Ale bojaři mlčeli. Konečně jeden promluvil: „Z
toho, co nám tam říkali, jsme nepochopili nic. Ale když nás přivedli do svých chrámů na bohoslužby,
připadali jsme si tam jako v nebi.“ 
Kéž i my se umíme tak účastnit na nedělních bohoslužbách, že nám tu bude také jak na kraji v nebi. Že
se tu budeme učit hlouběji vidět divy Boží lásky ve všedních dnech našeho života. Že se tu budeme
učit stále vnímavěji naslouchat hlasu Ježíšova evangelia. Že se tu budeme učit krásnému křesťanství
od Marie, Ježíšovy matky, pomocnice křesťanů. 
Povstaňme ke společné modlitbě. 
 

BUDEŠ CTÍT OTCE A MATKU  !

„Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj
Bůh.“ (5Mojž 5,16) 
To je přesné znění 4. přikázání, jak je zapsáno v 5. knize Mojžíšově. Co ukládá nám, dnešním lidem?
Pojďme si to dnes připomenout. 
Tři ženy byly u studny pro vodu. Nedaleko odtud seděl na lavičce stařec a naslouchal, jak ženy chválí
své syny. 
„Můj syn,“ chlubí se první, „je tak šikovný, že se mu nikdo nevyrovná.“ - „Můj syn,“ povídá druhá,
„zpívá nádherně jako slavík!“ - Třetí žena mlčela. „Proč nepochválíš také svého syna?“ - obrátily  se
na ni ty dvě. - „Není na něm nic tak výjímečného jako na vašich dětech. Můj syn je docela obyčejný
chlapec.“ 
Ženy naplnily svá vědra a kráčely domů. Stařec šel za nimi. Vědra byla těžká a udřené ruce slabé.
Ženy se proto po chvíli zastavily, aby si odpočinuly. Tu se objevili jejich tři synové. První měl tělo
jako úhoř a metal jedno salto za druhým. Ženy volaly: „Jak hbitý je to chlapec!“ Druhý zpíval
nádherně jako slavík, až byli všichni dojati. Třetí chlapec přiběhl ke své matce, zvedl její vědro a nesl
je domů. 
Tu se ženy obrátily na starce: „Co říkáš našim synům?“ „Kde jsou vaši synové?“ zeptal se starý muž
udiveně. „Vidím jen jediného syna.“ 
Tato povídka říká, co čtvrté přikázání ukládá dětem. Starý katechismus přikazoval podrobněji: aby
děti své rodiče ctily, milovaly, poslouchaly, a aby jim pomáhaly. Takhle si před svatou zpovědí
zpytují svědomí dětí a největší důraz přitom bývá kladen na poslušnost. 
Generační problém mezi rodiči a dětmi se vidí hlavně v té poslušnosti: „Dokdy vlastně musím
poslouchat? Už nejsem malý, už si chci rozhodovat o svých věcech sám!“ 
Je to snaha chvályhodná - a kde rodiče řeknou: „Jsme pro, nechceme, abys byl celý život jako
nedospělé mimino; budeme ti radit a pomáhat, aby ses tomu samostatnému rozhodování co nejdřív
naučil,“ - tam jsou problémy s dospívajícími dětmi schůdnou cestou. 
Horší je to tam, kde mládež nevidí svou nehotovost a rodiče nevidí, že děti už nejsou malé. 
„Náš otec, to je policajt a ne tatínek. Vyslýchá, hlídá, poroučí, pokutuje. Sednout si se mnou,



povykládat si se mnou, co bych chtěl a jak to myslím, to u něj neexistuje.“ 
„Maminka, ta dělá prima buchty - ale to je tak všechno, čím je užitečná. U té jsem malý Honzíček,
kterému se musí říkat, aby se neumazal, aby si vzal čistý kapesník. Nějaká debata s ní možná není -
ona holt nebyla nikdy patnáctiletým mužským.“ 
„O sestrách - o těch škoda se vůbec zmiňovat. Nemám doma kousek soukromí, kde by nečmuchaly.
Jsem sám uprostřed toho, čemu se nadneseně říká: RODINA.“ 
Kdo naučí tohoto chlapce, jak vycházet i s takovými rodiči a sourozenci, kteří mají své nedostatky?
Kdo mu poví, že když se nenaučí vedle chyb vidět i jejich dobré stránky - že nebude schopen vycházet 
nikde a s nikým - ani v zaměstnání, ani v rodině, kterou si založí. V tom je dnešní smysl dodatku 4.
přikázání: Cti otce ... abys dobře živ byl a dobře se ti vedlo. 
Pamatujte si, vy mladí, kteří si hledáte partnera do svého života, že kdo vychází špatně s rodiči nebo
sourozenci, ten bude stejně špatně vycházet i s tebou, kdybyste se vzali! Pryč od takového! 
Původně se 4. přikázání nedospělých dětí netýkalo. Byl to příkaz dospělým, aby měli v úctě své staré
rodiče a pečovali o ně; aby si jich vážili. 
Na pohrdání tímto přikázáním bylo v Izraeli stanoveno vyloučení z izraelského lidu, ba i trest smrti:
„Kdo ubližuje otci, vyhání matku, je zavržený syn.“  (Př 19,26) 
Již ve 3. knize Mojžíšově se toto přikázání rozšiřuje na úctu ke starým lidem vůbec: „Před šedivou
hlavou povstaneš a starému člověku prokážeš úctu.“ (L 19,32) 
Dnes už stará generace není na mladých závislá existenčně. Mají svou penzi, jsou domovy důchodců,
je tu pečovatelská služba. Lékařská péče o staré lidi - geriatrie - se stala zvláštním oborem mediciny.
V televizi se starým lidem říká jemně „dříve narození“. 
Ale to vše starým lidem spokojené a šťastné stáří nedá, když k tomu nedostanou od svých dětí úctu a
lásku. Když na ně mladí nemají čas. Když nemohou dožít v domku, který svýma rukama po celý život
budovali a zvelebovali, protože svým dětem zavazí a vnukům jsou k smíchu. Když sedí sice ve své
světničce, ale nikdo nepříjde, aby s nimi zavzpomínal na to, co za celý život prožili. Když jim nikdo
neřekne slovo ocenění a obdivu za to, co přestáli - za války, po válce, při péči o děti. 
Poslouchat své rodiče, to už dospělí samozřejmě nemusí. Mají plné právo žít si po svém. Ale
vyslechnout rodiče, to mohou a to dělat mají. Chovat se k rodičům s úctou a láskou, to s plnoletostí
nekončí, to platí po celý život. A také povinnost pomáhat jim, dosloužit jim, starat se o ně, to také
platí po celý život. 
Shrňme si, jak si to chceme pamatovat: 
Nedospělé děti zavazuje čtvrté přikázání, aby své rodiče ctily, milovaly, poslouchaly a aby jim podle
svých sil pomáhaly. 
Dospělé děti už nejsou povinny rodiče poslouchat, zato se mají o to víc rodičům věnovat a s láskou
jim dosloužit. 
Čtvrté přikázání se vztahuje i na povinnost rodičů k dětem, ale o tom v příští úvaze. 
V myšlení naší doby bychom dnešní téma mohli vyjádřit třeba takto: 
 „Já, tvůj Pán a Bůh, ti přikazuji: Budeš ctít otce a matku! 
 Nemusíš se stále bouřit proti autoritě rodičů a proti kdejaké autoritě. 
 Vzpoura proti mým přikázáním zotročuje stejně, jako slepá poslušnost. 
 Uč se žít svobodně, tak, že se v mládí rodičům v lásce podřizuješ a v dospělosti lásku a péči rodičům
vracíš.

Přímluvy

Světem se stále valí zástupy, které hledají nasycení, štěstí, jistotu, bezpečí - a málokdy chápou, že to
vlastně hledají Boha. I my jsme součástí těch hledajících zástupů - a proto za ně a spolu s nimi



prosme:

Za celé lidstvo, putující pouštěmi života do zaslíbené země svých snů: aby objevili, že to vlastně
hledají Tebe, náš Bože.

Za umělce a básníky: aby probouzeli v lidech touhu po Kráse.
Za lidi bloudící a rozvrácené: aby našli sebe tím, že poznají Tebe.
Za nervově choré: aby našli svou rovnováhu v poznání, že Ty je máš rád.
Za nás všechny, zde shromážděné: aby nám nedělní Slovo Boží a Eucharistický pokrm byly
posilou v každodenním životě..

Pane Ježíši, když jsme osamělí, jsme chudí a slabí. Dej nám pochopit a přijmout zázrak tvé láskyplné
přítomnosti v nás, abychom ožili tvým životem, který trvá na věky věků.

NEDĚLE  19. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Pokoj Páně buď s vámi se všemi! 
Neděli co neděli si zde takto navzájem přejeme veliký dar Kristův: jeho pokoj, jeho milost. 
Dnes nám Pán Ježíš nabízí dar ještě větší: život, který přetrvá i naši smrt. Jestli je to tak, pak se tu
nadarmo nescházíme, nenasloucháme nadarmo jeho hlasu. Pak není marné naše snažení po
společenství jeho Hostiny. 
Abychom ke stolu Páně mohli bez bázně přistoupit, vyznejme nejprve v pokoře svou hříšnost a
prosme Boha za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. 1 Král 19,4-8 
Při prvním čtení se asi všichni poznáme v proroku, člověku unaveném až na dno sil stálým zápasem s
lidskou hloupostí a zlobou. Kéž i my zažijeme, jakou silou je chléb s nebe a naše společenství kolem
stolu Páně. 
2. Ef 4,30-5,2 
Svatý Pavel se dnes v listu Efezanům stává až nepříjemně konkrétním. Nespokojuje se s všeobecným
napomínáním, ale klade požadavky, o kterých nikdo z nás nemůže říct: mne se to netýká. 
3. JaN 6,41-51 
V evangeliu se nám Pán Ježíš znovu představuje jako chléb našeho života. Pochopíme jeho nabídku?
Přijmeme ji? 
 

TAJEMSTVÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

Neslýchaná řeč Ježíšova 
 „Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe. 
 Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. 
 Chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ 
Kdybychom tyto výroky Pána Ježíše v dnešním evangeliu poslouchali, přemýšlivě poslouchali,



muselo by nás to vzrušit stejně jako ty první posluchače: Vždyť je to nepochopitelné! Jak to Pán Ježíš
vlastně myslel, co tím chtěl říci? 
Pokusy o vysvětlení těchto výroků naplňují celá dvě tisíciletí života církve, a přesto zůstávají - a
nadále zůstanou  - tajemstvím, tajemstvím svátosti oltářní. 
Ovšem, i když Eucharistie je tajemstvím Boží lásky, přece se každá doba právem snažila je po svém a
pro sebe pochopit. I my se musíme snažit porozumět jí natolik, abychom z ní mohli čerpat svátostnou
sílu, milost Boží. 
Myslím, že vás bude zajímat, jakými cestami se toto úsilí člověka na cestě za Ježíšem svátostným
ubíralo.

První generace 
Jak chápaly svátost Těla a Krve Páně první generace, to naznačuje už její pojmenování: Lámání
chleba. Společenství stolu, Hostina, to, co vytváří bratrskou pospolitost ve společném podílení na
Kristově lásce. Pro ty první byla tedy tato svátost znamením jednoty s Kristem a církví. 
Brzy se ujal i název Eucharistie. Tak se jmenovala děkovná modlitba při rituální rodinné večeři v
podvečer sabbatu. Děkovali při ní za láskyplnou Boží péči  o člověka. 
Prvotní církev viděla v Eucharistii především Krista dále žijícího mezi námi, společenství věřících
kolem něho.

Pozdější generace 
se zamýšlely stále pozorněji nad tím, co se při slavení večeře Páně děje se symboly chleba a vína. Jak
se chléb stává Tělem Páně? A odpověď našli ve filosoficko-teologické spekulaci o transsubstanciaci -
přepodstatnění: při „proměňování“ se mění substance - podstata chleba na Tělo Páně. Zůstává jen
akcidentální, vnější podoba chleba.

Po třináctém století 
dochází k další změně pohledu na Eucharistii. Místo pokrmem je jim Eucharistie víc předmětem
obdivu, na dívání, uctívání, k adoraci, žehnání. 
Místo k svatému přijímání chodí lidé na svaté požehnání.

V době reformace 
začali křesťané zdůrazňovat, že Eucharistie je Večeře Páně, tedy hostina, pokrm, společenství lásky.

Dnešní pohled 
A jak pohlížejí na svátost oltářní teologové naší doby? Jak se můžeme přiblížit k pochopení této
stěžejní svátosti my, děti dvacátého století? 
Výrazy středověké filosofické spekulace nám dnes už mnoho neříkají. Srozumitelnější je nám původní
prostý biblický pohled, jak nám jej zprostředkuje současná teologie (E.Schillebecks a j.) 
Chléb použitý při mši dostává tím nový význam, účel, nové poslání: běžný pokrm se stává znamením
jednoty věřících s Ježíšem, který se za nás obětuje. 
Odborně se tomu pokusu o porozumění říká „transsignifikace, transfinalisace“. Ale nám stačí k
porozumění, co se tu myslí, příklad z běžného života: 
Vzali kus dřeva, přiřezali je do určitého tvaru a dali mu nový účel: dřevo se „proměnilo“ v stůl,
znamená tedy něco jiného, má jiný účel, než být kusem dřeva. 
Také Pán Ježíše při poslední večeři vzal chléb a dal mu nový význam, nový účel: aby byl jeho Tělem. 
Je to už poslední pokus o vysvětlení tajemství svátostného Těla Páně? Není. I tento pokus kulhá, jako
každé podobenství, jako každý pokus osvětlit tajemství. Tajemství se nedají vysvětlit rozumem, ale
dají se pochopit srdcem. Jenže toto poznání - srdcem - se nedá vyjádřit slovy.



I my se máme proměnit 
Ale dnešní církev nemluví jen o tom, co se děje při proměňování s chlebem, ona zase s prvotní církví
zdůrazňuje, že se při mši máme proměnit i my. Jako chléb sestává z mnoha zrn obilí, která napřed
vyrůstala porůznu a pak byla shromážděna a spojila se v jeden chléb, tak i my tu máme srůst ve
„svatých společenství“, v jedno Tělo Kristovy církve (Didaché). Máme tu zažít do hloubi své bytosti
radostný poznatek, že nejsme sami. Že jsme údy Těla Kristova - církve - , že jsme součástí velkého
společenství rodiny Božích dětí, vykoupených a živených Kristovým tělem a Krví, to jest samým
Ježíšem Kristem. 
O to tedy jde při naší bohoslužbě: Abychom se i my proměnili v Kristovo jedno Tělo, ve společenství
jeho církve, ve společenství lásky.

Mše - missio - poslání 
Tomuhle naši předkové zřejmě dobře rozuměli. Nazvali bohoslužbu svatou mší. Mise, missio, mše,
znamená poslání. Chtěli tím pojmenováním zdůraznit, že při eucharistickém proměňování se i my
máme proměnit v jeden šik vyslanců Boží lásky v našich rodinách, v našem dnešním světě. 
  Ite, missa est, říkávali si na rozloučenou. Jděte, naše misie začínají, jděte, proměnili jste se v
misionáře, ve vyslance Boží lásky. 
Stane se to s námi i dnes při mši svaté? Jestli dnes o trochu líp pochopíme, že tvoříme všichni
dohromady společenství víry, naděje a lásky, pak je tato naše mše správnou křesťanskou bohoslužbou.
A co si zapamatujme? Že svátost oltářní je viditelné znamení Kristova společenství s námi. 
 

SKOK PŘES STÍN

Jeden chlapec stál před rozhodnutím. Znal dvě dívky a rozmýšlel se, s kterou začít chodit. Jedna byla
velmi hezká, ale pořád jaksi ubolená. Druhá byla méně hezká, ale veselá, radostná. Když půjde na
schůzku a objeví se obláček, ta první se vyděsí, že bude pršet; druhá bude obdivovat nádheru mraku.
Když zmoknou, ta první začne vyčítat, že se kvůli němu ještě nachladí. Druhá odfrkne vodu z nosu a
prohlásí, že dešťová voda je dobrá na pleť. 
Kterou dívku si má vybrat? Kterou byste mu poradili vy? Jistě všichni tu druhou, tu radostnou. To je
správné. Ale teď otázku: Co my? Jsme my také lidé radostní? 
Svatý Pavel nám dnes říkal: Daleko od vás ať je každá zahořklost, prchlivost, hněv. Kdo by nebyl pro!
Kdo by nechtěl být nádhernou osobností, radostným člověkem! 
My, křesťané, máme pro toho správného člověka pojmenování: Zbožný člověk. Tento pojem „zbožný
člověk“ byl v minulosti zavalen pokřivenými představami, ale lidstvo dnes pomalu už zase začíná
chápat, co krásného tento pojem zahrnuje. Začíná chápat, že každý stojíme před volbou: 
- Buď ve svém vývoji postupně odumírat: být stále úzkoprsejší; - snažit se všeho využívat kořistnicky
pro sebe - a tím se dostávat do konfliktu s lidmi kolem sebe a s přírodou. 
- Nebo hledat a naplňovat pravou podobu člověka: zbožnost, správný vztah k sobě, k lidem, věcem,
přírodě. 
Být zbožný, to není koníček, záliba pobožných duší. To není pěstování pobožností a bratrstev. 
Být zbožný, to je ochota nechat se formovat moudrostí Stvořitele k vlastní podobě člověčí. To je
rozvíjet a používat co nejvíc duševních schopností a sil, kterými nás Stvořitel vybavil. 
Bezbožný je ten, který zakrňuje: Jako když moderní pračka, vybavená patnácti programy, slouží jen na
praní modráků. 
Říkají, že největší světci a géniové využívají 3O - 4O% duševních  schopností: - vynikající jedinci 10



- 15%; my běžní lidé jen 2 - 3-% duševních vloh, kterými nás Stvořitel vybavil. 
Lidé dnes umějí výborně rozvíjet tělesné síly. Máme na to odborníky, trenéry, tělocvičny, rehabilitace.
Stejně tak je třeba naučit se rozvíjet i duševní síly. 
Jak se to trénuje? Jsou na to tři cviky: Modlitba, půst, almužna. 
 1. První cvik se jmenuje modlitba: 
-  Ne: mechanické odříkávaání naučených modlitbiček. 
-  Ne: tahání Pána Boha za nohu stálým škemráním: Bože, dej, udělej, nezapomeň! Bůh není
sklerotický děda. 
-  Ale: otevření svého nitra, aby mohl vejít Duch svatý, aby nás zapáli a vypálil, vydesinfikoval z nás
trojí neduh: sebelitování, závist, lakotu. 
Ovšem, platí zásada: je lépe modlit se špatně než nemodlit se vůbec. 
 2. Druhý cvik sebevýchovy se po starodávnu nazývá půst - askeze. Vzít na sebe denní kříž a
následovat Ježíše. Dřív se dávalo mnoho rad, jaké zapírání si vybrat, v čem se cvičit. Dnes slyšíme:
Nevymýšlejte si sebezápory; zvládejte to, co vám připraví jiní, přátelé i nepřátelé. 
Unést sebe den co den, unést bližního, to je příležitostí k postu, askezi, sebezáporu až dost. Žádné
další si nemusíš vymýšlet. 
Denně nám vadí, že bližní je jinačí, než my bychom chtěli. Víme přesně, jaký má být, stačilo by, aby
si dal říci. A ti nevděčníci si nechtějí dát říct. 
Nechtějme obracet druhé. Chtějme obrátit, zdokonalit sebe. Druzí se pak změní samovolně, až my
sami budeme lepší. Tihle věční předělávači druhých reagují na neúspěchy buď izolací - uzavřou se a
to je škaredé. Nebo naopak výpadem: válčí s bližním, s celým světem. Obojí je špatné, bezbožné. Je tu
jen třetí možnost: Přijmout to, že druzí jsou jinačí; přijmout pluralistickou společnost, lidskou
mnohotvárnost. Přijmout, že naše dítě poroste po svém a bude jinačí, než jsme si představovali.
Přijmout, že bližní je a bude jinačí. Nerozčilovat se tím, spíš bavit. 
Dokázat tohle, to je přetěžká věc. Friedrich Heer to nazývá „skok přes vlastní stín“. Je to překonání
vlastní panovačnosti, lépevědění, všemurozumění. 
 3. Třetí cvik sebevýchovy se nazývá almužna. 
Nejsnadnější je darovat to, co vím. Předělat druhého, ovlivnit, obrátit. 
Tyto přímé formy apoštolátu jsou použitelné málokdy. Nejsme na to zralí. Tyto formy jsou vhodné jen
pro světce: Ti působí tím, co jsou. 
Pro nás zbývá apoštolát nepřímý. Nevnucovat se s tím, co vím já, ale pomáhat objevit druhému, co je
dobrého a pěkného v něm. Rozuměj: přistupovat k němu nikoli s otázkou, jaké chyby na něm mohu
objevit a vymýtit, ale hledat, jaké vlohy, dobré stránky, lze na něm objevit a rozvinout. 
Vmyslet se do jeho nitra, vidět jeho bolístky. Nekřičet, nehorlit. Vždyť víme, že všechnu pravdu
nevlastníme - ta je v Bohu. -  Nechtít vnucovat pravdu naši, ale pomoci bližnímu, aby v sobě odhalil
pravdu svou. 
Výsledek, ovoce této almužny bližnímu je radost. 
Křesťanství je ještě velice mladé, ještě stále v plenkách. Co jsou to dva tisíce let proti statisícům let,
které člověk má ve svém vývoji za sebou! Teprve se učíme rozvíjet síly Kristova učení. 
Ale tohle už křesťanství umí a můžeme se tomu učit i my: Jak se modlitbou, postem a almužnou
rozvíjet v radostného člověka. Nestojí to za dobré zamyšlení i nám, jak ten svůj skok přes svůj stín
provedem? 
 

OTCOVÉ A MATKY, BUĎTE ÚCTY HODNÍ

„Vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, nýbrž vychovávejte je v učení a kázni Páně!!“ (Ef 6,4) 



Minule jsme hovořili o tom, co ukládá čtvrté přikázání dětem vůči rodičům: Mají je ctít, milovat,
poslouchat. Mají jim pomáhat a pečovat o ně ve stáří. 
Ale to přikázání je nejen pro děti - je i pro rodiče. Těm připomíná, jaký díl zodpovědnosti připadá na
ně, aby dětem usnadňovali toto přikázání plnit. 
Aby děti mohly rodiče ctít, musí být rodiče úcty hodní. Aby je mohly poslouchat, musí rodiče umět
poroučet a zachovávat si autoritu. Kde děti své rodiče nemilují a neposlouchají, tam to bývá zaviněno
i nesprávným chováním rodičů. 
Snad ta nejhorší chyba, kterou rodiče při výchově mohou udělat, je, že dětem neumožňují, aby se od
mládí učily žít samostatně. „Hlavně musí děcko na slovo poslechnout“ - říkávají tatínci siláci. Jenže
takhle si pletou své dítě se psem. U psa je nejdůležitější cíl výchovy, aby na slovo poslechl. U dítěte je
cíl jiný: dítě se má učit a naučit poslouchat sebe - poručit sobě, hlídat se samo. Rodiče nebudou vždy
svým dětem za zády. A co potom, když si děti neumí poručit samy, když se neumí samy rozhodnout -
protože rodiče vždy přísně rozhodovali sami, co je pro ně nejlepší. Proto nezesměšňujme každý
nezralý nápad dětí, ale vysvětlujme, veďme k přemýšlení. Pochvalme každý dobrý nápad. Dovolte vše,
co povolit lze, pak vám budou děti věřit, že zákaz je oprávněný. 
Vaše dítě nemá vyrůstat k vašemu obrazu, ale k obrazu Božímu. Vy máte dětem pomáhat rozvinout ty
dobré vlohy, které do nich Stvořitel vložil - i tenkrát, když to neodpovídá vašim představám. 
Kolik mladých charakterů se nerozvinulo proto, že je rodiče nevedli k samostatnosti. Kolik mladých
manželství se rozbilo proto, že rodiče chtěli stále určovat a diktovat, co je pro ty mladé nejlepší. 
Dospělým dětem mají rodiče radit jen tenkrát, když se jich děti na radu ptají. Rady nežádané jsou
nežádoucí, a proto neprospěšné, - byť byly sebelépe míněné. Co u svých dětí zameškáš na výchově v
dětství, to v dospělosti nedoženeš. 
Vraťme se tedy ještě k tomu dětství: 
- Nechtěj udělat z dítěte „nejnej“ ve všem. Chtěj, aby bylo normální, takové, na co má a stačí. 
- Nechtěj si za každou cenu vynutit, aby se tvé dítě mělo na světě líp než ty. Dej mu možnost, aby si
žilo po svém, ukazuj mu, že duchovní hodnoty jsou víc než majetek. 
- Nechtěj je ušetřit každé námahy, každého úsilí, zajistit je finančně i společensky. Uč je raději, aby se
samo umělo starat o sebe i o tebe. 
- Nezanedbej trpělivé a laskavé, ale důrazné vedení charakteru. 
- Chraň se panovačného, kaprálského uplatňování autority. Ze slabých dětí to udělá lidi ušlápnuté a
zakřiknuté, kterým se „nevede dobře na zemi“. U opačných povah to udělá lidi agresivní a vzpurné,
kteří jsou svým radikalismem ve stálém rozporu s okolím, ať jsou kde jsou. 
- Poroučej co nejméně. Ale když už poručíš, musíš dohlédnout na splnění rozkazu a pochválit. 
Svévolné rozkazování a nepochválení, to neposlušnost přímo provokuje. 
- Nezmeškej dobu od čtyř do šesti let, kdy je duše dítěte tak chtivá poznávání. Kde v tomto věku
ponechají dítě jen světu pohádek a večerníčků, a nepovědí mu nic o dobrém Otci v nebesích, o Příteli
Ježíši, tam bude tento nedostatek na dětech po celý jejich život patrný. 
- Nic nemá děti připravit o to, aby se od rodičů naučily znát Otčenáš, když se jej společně modlí; -
znát a chápat Desatero, když vidí příklad rodičů, jak je zachovávají. 
- Zanic se nepřiprav o pevný základ, na němž může vyrůstat poslušnost: - o rodičovskou autoritu
založenou na lásce, která dětem důvěřuje a dává jim tak potřebnou svobodu - svobodu i k udělání
chyby a poučení se z ní. 
Ovšem i při  sebesvědomitější výchově může dojít ke krizím a nezdarům, protože na děti působí
kromě rodiny ještě škola, televize, kamarádi, ulice. 
V jedné dobré katolické rodině se stalo, že nejstarší syn Jirka, gymnazista, nepřišel jednoho dne domů
ze školy. Když se po něm začali shánět, zjistili, že ani ve škole nebyl. Hledala ho policie, rozhlas. Po
třech dnech došel telegram od vzdálených příbuzných: „Překvapivě přijel Jirka. Co dělat?“ - A tatínek



telegrafoval zpět: „Pošlete ho domů.“ 
Jirka přijel - se strachem. Čekal, že bude zle. Ale nebylo. Teprv po nějaké době si ho tatínek vzal
stranou a řekl: „Chlapče, selhali jsme oba dva. Ty, žes provedl takovou nerozumnost - a já, že jsem tě
zřejmě špatně vychovával. Vina si žádá trest a napravení. O své nápravě budem přemýšlet každý sám,
ale trest bychom si měli uložit společný. Zítra v neděli nebudem s ostatními u stolu a zůstaneme o
chlebu a vodě. Souhlasíš?“ - Jirka rád souhlasil. Při tom chlebu a vodě z něj konečně vylezlo, co bylo
příčinou útěku z domu. S tatínkovou pomocí se našlo i rozumnější řešení. 
Ten Jirka tuhle historku ze svého mládí po létech vypravoval  a dodal: „Díky té mé klukovině jsem
tenkrát pochopil, jak výborného mám tatínka.“ 
Pravda, ten chléb a voda není recept na všechny vychovatelské potíže. Ale je to doklad, že mládež se
dá poučit vlastními chybami, když dospělí na ně nereagují podrážděně a nepřiměřeně. 
Do zpovědního zrcadla patří u čtvrtého přikázání i otázka vztahu k našim nadřízeným, k vrchnosti.
Zda je nespravedlivě nekritizujeme. Zda nepodlézáme. 
Když nedávno umřel jeden kardinál, mohl o něm kazatel nad hrobem prohlásit: „Před nikým
nepoklonkoval a po nikom nevyžadoval, aby se klaněl jemu.“ - To je pěkné vyjádření, jaký má být
vztah mezi podřízenými a nadřízenými. 
 

DOSPĚLÁ MANŽELSKÁ LÁSKA

Znáte možná přísloví: „Lásku vymyslel Bůh, - lidé vymysleli  peníze.“ Jaké trampoty jsou v
manželství s penězí, to ví kdekdo. Hovořme tedy raději o tom vynálezu Božím, - o lásce manželské, o
lásce dospělé. 
Jaká je, ta „dospělá“ láska? Kdo vůbec je dospělý? 
Podle tvrzení psychologů asi 60% lidské populace nepřesahuje duševní úroveň dvanáctiletých. A jsou
i dospělí, kteří duchem uvízli na úrovni sedmiletých. 
Francouzský kněz - vychovatel mládeže - Louis Evely k tomu říká: 
„V každém z nás se určitá část naší bytosti zastavila na úrovni tříletého děcka, jiná na dvanáctileté,
jiná v patnácti, jiná zatvrdla ve dvaceti.“ 
Ve třech letech jsou děti naprosto konzervativní. Žádné změny! I pohádky chtějí slyšet doslova stejně.
Změn se bojí. Jsou-li vyrušeny ve svých návycích změnou, reagují úzkostně a agresivně. - Kolik téhle
tříletosti se skrývá ve velké části obyvatelstva! 
Ve dvanácti letech  je vše naopak. Děti stavějí vzdušné zámky. Touží změnit svět. Každého půl roku
se nadchnou pro něco jiného. Stále někam spěchají. 
Patnáctiletí chtějí rozumovat. Za city se stydí. Někdy se stanou i necitelní. Nesnášejí kritiku, neumějí
doznat chybu. Ale druhé kritizují tvrdě. Celý svět kritizují. Někomu to tak zůstává. 
Jaký je stav dospělosti, zralé povahy? 
Dospělý ví a připouští, že v něčem je dobrý a v něčem chabý. Že svět je ohavný i velkolepý. Lidé že
jsou velcí i malí. 
Zralost se měří podle schopnosti utrpět porážku a nezhroutit se. Cenit si toho, co mám. Unést životní
rizika. Zápasit se svými chybami. 
A zralá láska? 
Jako víra je překonání pochybnosti, tak láska je překonání lhostejnosti. 
Když mi někdo řekne: „Mám dokonalou ženu!“ - pak mu odpovím: „To sis jí málo všímal! Neznáš ji
ještě.“ Ale když mi někdo řekne: „Má žena má hodně chyb, ale ještě víc dobrého, a proto jí mám rád!“
pak mu mohu gratulovat. 
To je smysl vypravování o svatbě v Káně. Uprostřed svatby prožívají manželé zklamání. Zásoby pro



svatbu jsou náhle vyčerpány. Obyčejně se taková nepříjemnost projeví až dva-tři roky po svatbě, ale
tito jsou v maléru už při svatební hostině. Asi by se sami začali bezradně hádat - kdo že je tím vinen.
Ale pozvali si na svatbu Hosta, Krista. Slaví svatbu jako svátost - s Kristem. A Kristus pomáhá zásoby
vína obnovit. A nejen to, ukazuje se, že druhé víno je lepší než první. Druhá láska, ta, kterou milujeme
víc druhého než sebe, ta je lepší než první, ještě moc sobecká. 
Druhé víno - zralá manželská láska, ta druhého vidí a oceňuje. 
Ptám se manžela: „Pracuje vaše žena?“ - „Ne - je doma!“ - Já vím, že je to obvyklý způsob mluvení,
ale přece: kolik je v té odpovědi přehlížení ženiny práce v domácnosti. Ona má doma pracovní dobu
80 hodin týdně, ale přece není před zákonem a často ani před svým mužem pracující osobou na plný
úvazek: „Vždyť nechodíš do práce.“ 
Zralá manželská láska nejen ženinu práci vidí, ale dbá, aby jí ostatní pomáhali. 
„Podívej, na televizoru je vrstva prachu!“ - říká mladý ženáč, když zapíná televizor. - „Jé, promiň, já
jsem na to zapomněla“ - omlouvá se ona a běží od plotny pro hadr. - Špatně! Když už si takového
nedospělce vzala, musí s ním jako s nedospělým zacházet - a říct s klidným úsměvem: „To je hezké,
že sis toho všiml! Prachovka je támhle v šuplíku - utři prach a já zatím dodělám tu večeři.“ 
V takto zvládnutých situacích manželská láska dozrává. 
- Dozrává, když si uvědomíš, že na všechno sám nestačíš. Je to štestí, když je tu druhý, který je
ochoten ti pomoci. Když to není tvůj konkurent, ale partner. 
- Tvá láska dozrává, když objevíš, že vy dva máte od Boha společný úkol - a to nejen ve své rodině. 
- Tvá láska dozrává, když se učíš brát sebe sama takového, jaký jsi. Snažíš se být lepší, umět víc, to
ano, ale děláš to bez užírání a bez závidění druhým. 
- Tvá láska dozrává, když se učíš brát druhého, jaký je. Tvá žena  není tvá žačka, abys ji pořád chtěl
polepšovat. Je to tvá partnerka. Neptej se, jak se musí ještě změnit, aby vyhovovala  tvým
požadavkům. Ptej se, co dobrého vnesla do tvého života, když si tě vzala. 
- Tvá láska dozrává, když uneseš kritická slova na svou osobu: co druhému na tvém chování vadí, čím
narušuješ pěkné soužití. Když to nejen uneseš, ale také o tom přemýšlíš a snažíš se to napravit. 
- Vaše vzájemná láska dozrává, když se učíte rozvíjet svůj citový život společným prožíváním
hezkých věcí. Vzájemným nasloucháním. Uvažováním o názorech druhého. Společným hovorem s
Bohem při večerní modlitbě. 
- Vaše vzájemná láska bude mít možnost růst a dozrávat, když si vzájemně dáte čas k růstu, když
nekladete dětinská ultimáta, jak musí být ten druhý jinačí hned, teď, na mrknutí oka. Dobré věci
vznikají pomalým růstem. Náhlé změny, to bývají spíš katastrofy. 
Manželství je Kristova svátost nejen tím, že měli svatbu v kostele. Je svátostí každodenní,
zviditelňováním neviditelného. Zviditelňováním, odkrýváním Božího plánu s těmi dvěma a s vašimi
dětmi (Familiaris consortio čl. 51). 
Ja, jenom trpělivé dozrávání k dospělé manželské lásce umožňuje, aby si manželé uměli darovat
domov, místo bezpečí, soukromí, pohody a lásky. Stojí za to o své lidské dozrávání denně usilovat.

Přímluvy

Pán Ježíš nás má tak rád, že s námi chce být stále. Pojďme na jeho nabídku lásky radostně společně
odpovědět:

Ty cheš sjednotit lidstvo do jednoho společenství svého království. Ať přestaneme vyhledávat, co
nás rozděluje a držíme se toho, co nás spojuje.
Tys na zlo odpovídal dobrem. Ať si lidé zoškliví zbraně a vyrábějí raději to, co slouží životu.
Ty se nám nabízíš jako pokrm života. Ať se to snažíme pochopit.



Ty chceš, abychom dávali příklad tím, jak se mezi sebou máme rádi. Ať umíme snášet chyby
druhých pro to, co je na nich dobrého.
Tys mrtvé křísil k životu. I našim zemřelým dej život věčný.

Pane Ježíši, náš Bratře a Učiteli, - my v tebe věříme, my v tebe doufáme, my tě milujeme, my s tebou
chceme žít po celý svůj život, i za něj, až na věky věků.

NEDĚLE  20. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jistě jste si také už vícekrát všimli, jak podivuhodně prostá je řeč Pána Ježíše. Žádná učená cizí slova,
žádné složité filozofování, žádné dlouhatánské věty. Proč tedy jde tolika lidem přesto bez užitku
kolem uší? - Protože to, co on říká, není jen pouhé sdělování informací, to je on sám. Ježíš nám
sděluje sebe. A jen ten porozumí Ježíšovu slovu, kdo přijme jeho, kdo v něj uvěří. 
Dnes nás zve, abychom se stali jeho hosty při svaté Hostině. Připravme se na to lítostí nad svou
pasivitou, lítostí nad svými hříchy.

Uvedení do čtení 
1. Př 9,1-6 
V prvním čtení nás chce učit Boží Moudrost. Je zosobněna postavou Hostitelky. Učení je zobrazeno
hostinou. 
2. Ef 5,15-20 
Kdyby na světě vládlo jen dobro, bylo by všechno snadné. Jenže každý den, každou hodinu, v každém
okamžiku se člověk musí znovu a znovu rozhodovat mezi dobrem a zlem, mezi tím, co je správnější,
co je lepší. Poslechněme, co nám k tomu radí svatý Pavel. 
3. Jan 6,51-58 
Z evangelia si budeme číst závěr eucharistické řeči Pána Ježíše. Nazývá se pokrmem věčného života a
zve nás k své Hostině. 
 

DOBŘE VYUŽÍVEJTE ČASU

Pro téma dnešní úvahy se vraťme k epištole svatého Pavla. Dnes nám říká: Dobře využívejte času!
Dávejte pozor, jak se správně chovat! Žijte jako moudří! 
Někdo by na to řekl: „Požadavek ze starého světa! Tak se dnes už nežije. Takové věci dnes už nikdo
neocení!“ A přece ocení. 
V podnicích se na konci roku provádí osobní hodnocení pracovníků. A protože to má i dopad finanční,
sleduje se to se zájmem. 
Na jednom pracovišti dostala nejvyšší osobní ohodnocení ta, která tam nastoupila před necelým
rokem. Bylo z toho pobouření mezi všemi pracovnicemi. Přednosta oddělení k tomu podal vysvětlení: 
„Jste tu v laboratoři samé ženy. Slyším, jak se při práci bavíte. Den co den nemáte jiné zábavy, než
oplzlé postelové historky  z vašich ložnic. Myslívám si při tom s hrůzou, jestli se má dcera, až
nastoupí na místo, dostane také do takového prostředí. 
Letos přišla mezi vás nová pracovnice. Práci dělá dobře, chovala se k vám pěkně, a neslyšel jsem ji
nikdy tak sprostě mluvit, jak se běžně bavíte vy. Proto si zaslouží dobré osobní ohodnocení.“ 



Na tvářích slečen a paní v laboratoři se střídaly barvy a nastalo velké mlčení. 
Uvádím tento příklad právě z ženského prostředí, ne proto, že bych muže považoval za samá
neviňátka, ale proto, že u žen to víc překvapuje. 
A také se nedá říct, že by hrubost v mluvení a jednání byla doma jen mezi nevěřícími. Když bylo
zavedeno společné hospodaření, přišel za mnou předseda místního JZD a žádal mě, abych trochu
pokrotil své farnice: „Nedovedete si, pane faráři, představit, co dokáže dvacet ženských, když jsou
pohromadě. To aby chlap se červenal a utíkal před nimi. A ty vaše ovečky, co máte v kostele každou
neděli, ty při tom nejsou nijak pozadu.“ 
Dlouho jsem si neuměl dát odpověď na otázku, jak je to možné, že někdo léta chodí do kostela, a
přitom na něj nezapůsobí nic z toho, co tam slyší, nic ho nezmění. 
Část viny byla asi na zlozvyku v dřívějších dobách, že mnozí nešli do kostela, aby tu slyšeli, jak mají
žít, aby se tu něco dozvěděli, aby se naučili, jak být lepší. Oni sem šli proto, že „se“ to patřilo. Nic od
návštěvy kostela nečekali, nic si také domů neodnesli. 
Jiní chodívali do kostela jako do společenského domu. To mi říkal jeden farník hned na přivítanou,
když jsem byl přeložen do té farnosti: 
„Chodívali jsme zde do kostela, ano, abychom si někde mohli zazpívat. Ale víno při tom pil jen pan
farář sám. My zpívali na sucho. Teď máme v kapse peníze, jdeme si místo do kostela pěkně do
hospody. Zazpíváme si tam a popijeme také. Teď to máme lepší.“ 
Samozřejmě - byli a jsou na našich bohoslužbách i lidé dobré vůle - a dnes je nás tu nepochybně
takových většina, a přece na nás není to umění denního života nijak zvlášť vidět. 
Proč každý z nás nezáří jak vysílač dobré pohody? Proč nejsme dokonalejší? 
Snad trochu také proto, že my si zpravidla děláme cíle spíš daleké než bezprostřední. Dovedeme se
nadchnout láskou k svatému Otci, dovedeme horlit pro misionáře v pralesích, ale nejbližší bližní, v
rodině, v práci, nám většinou jsou protivní. Neužijeme své křesťanství dost konkrétně, dnes a zde. 
Další příčina, proč nejsme dokonalejší, je i v tom, že církev je ještě příliš mladá. Příliš krátkou dobu
působí svým zákonem lásky na člověka. 
Statisíce let se v lidech vyvíjely stádové pudy, agresivita, útočnost, krutost. Co jsou proti tomu dva
tisíce let, co ovlivňuje člověka církev Kristova. 
A navíc, církev není žádný kouzelný ústav, který by lidi rázem předělával v dokonalé, jako se třeba
šaty mohou dát do čistírny. 
Církev neprovádí násilné vymývání mozků, ona může jen znovu a znovu zvát člověka ke spolupráci.
Ona mu poradí, vede ho, ale natrénovat si to, vnést to do svého života, to musí každý sám. 
Žít lépe než divoši, žít lidštěji než pohané, žít radostněji a pokojněji, to se máme naučit v této škole
lidskosti, v našem chrámě, když se o to budeme poctivě snažit. 
Pojďme se o to s novou chutí pokusit: Společným vyznáním víry se s novou chutí přihlasme mezi
učedníky Ježíšovy, mezi děti jeho církve.

Přímluvy

Pojďme prosit Pána Ježíše, který je chlebem našeho života:

Ať všichni, kdo jsou křesťané, jdou rádi ke svatému přijímání.
Dej nám kněze - jejichž ruce nám svatý pokrm připravují.
Dej rodičům moudrost, aby dobře vychovávali své děti.
Chraň celou naši farní rodinu od přírodních pohrom a zlých lidí.
Nemocní a umírající ať najdou hodné lidi, kteří by jim pomohli k přijetí svátosti nemocných.



Ty jsi, Pane Ježíši, sama láska. Proto v tebe věříme a doufáme. Proto tě milujeme, jenž žiješ a kraluješ
na věky věků.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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NEDĚLE  21. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Naše křesťanská generace měla to štěstí, že jsme po koncilu  pro svůj život nově objevili mši svatou,
eucharistii. Cesta do kostela většině z nás už není zvykovou záležitostí, účast na svatém přijímání je
pro většinu už samozřejmá. Ale v té samozřejmosti na nás číhá nové nebezpečí: Kdykoliv vykročíme
ke stolu Páně, ať je to vždy nový úkon víry, vždy nové rozhodnutí pro Krista. 
Litujme proto každé bezmyšlenkovitosti a roztržitosti při svatém přijímání.

Uvedení do čtení 
1. Joz 24,1-2a.15-17,18b 
V prvním čtení je izraelský národ - a my dnes s ním - postaven před volbu: Chcete volit pohodlnou
cestu služby všelijakým modlám, nebo chcete sloužit náročnému, ale živému a pravému Bohu? 
2. Ef 5,21-32 
Ve druhém čtení ukazuje svatý Pavel své pojetí křesťanského života na konkrétní situaci: na
manželství. Dává nám návod na hezké soužití. 
3. Jan 6,60-69 
V evangeliu teď uslyšíme, jak Ježíšovi posluchači reagovali na jeho eucharistickou řeč. Jedni ji
odmítají a odcházejí. Druzí ji odmítají, ale zůstávají - a tak se začíná rodit Jidáš. Třetí zápasí o
pochopení. Ve které skupině se najdeme my? 
 

I TY CHCEŠ ODEJÍT ?

„Mnoho jeho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili.“ Jako by to bylo psáno o dnešní době! Mnoho
je ještě zapsaných v církevních matrikách, ale ve skutečnosti už Ježíše opustili. Sami to cítí. Nedávno
jeden takový psal na faru: „Žádám, abyste mě vyškrtl z vaší církve.“ Psal „Z vaší“ - ne „z mé církve“,
věděl, že už dávno v ní není. Ježíš neprosí nikoho, aby zůstal. Žádá víru. 
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Ale mezi těmi kolem Ježíše byli i takoví, co žít podle Ježíše sice nechtěli, ale v církvi zůstávají: Tak
začínají růst Jidášové, kteří kdehoho prodají, aby dosáhli svého. Ježíš o nich suše říká: Bylo by líp,
kdyby se nenarodili.Třetí skupinu kolem Ježíše představuje Petr. Ne, že by odmítali Ježíše, ale
nechápou ho. Do té skupiny patří nepochybně většina z nás. 
Také nám dnes klade Pán Ježíš otázku: Chcete i vy ode mne odejít? A útěchou dnešního evangelia je
nám Petrova odpověď. Petr neříká: Pane, jak se můžeš vůbec tak ptát? To je přece jasné, že my
zůstaneme. My přece víme, že máš pravdu, my žádné pochybnosti nikdy nemáme! - Kdyby byl tak
Petr odpověděl, nebylo by to o nás. My víme, co jsou nejasnosti, co jsou pochybnosti. My tolik věcí
nechápeme. Je mnoho novot i v dnešní církvi, které jsou nám nesrozumitelné. 
Ale Petr odpovídá na otázku otázkou: Pane, ke komu bychom šli? My žádnou lepší cestu neznáme. 
A tak Petři zůstávají s Kristem přes všechny nejistoty. Poslouchají jeho hlas, stýkají se s ním a
nakonec se dopracují přece jen i k jasnosti a pevnosti. 
Petr musí být náš vzor: Petr - ne Jidáš. 
Je jedna taková hra, která je obrazem toho, co má člověk dělat celý svůj život. Jistě tu hru znáte: 
Jeden má přejít se zavázanýma očima všelijaké překážky. Nepřešel by, ale má „přítele“, který mu radí.
Všichni ostatní také hrají - snaží se splést ho, radit špatně, překřičet hlas dobrého rádce. 
Ten se zavázanýma očima vyhraje, když ze všech těch hlasů dbá na jeden - na hlas svého přítele. Tak i
my: máme slyšet hlas Ježíše a dbát o něj. 
Vždy znovu se ptát: Jak by toto udělal Pán Ježíš? Co by na to řekl? Co odpovídá jeho lásce? 
To je to celé, tak si to dnes zapamatujme: V každé životní situaci chci poctivě hledat hlas Ježíšův. 
 

FORMULE PRO DVA

„Ženy ať jsou podřízeny svým mužům.“ „Muž je hlavou ženy.“ - Tyhle věty zvedly už leckteré ženě
žluč, protože nejsou z dnešního oblíbeného slovníku: Vyškrtnout je z bible vůbec - nebo aspoň nečíst! 
Není třeba je vyškrtávat, ale je nutné je vysvětlit. 
Pocházejí z jiné společenské situace - z té v době svatého Pavla. Tehdy ještě nebyla energetická krize,
protože zdroje energie nebyly objeveny. Nebylo zdrojů, nebylo strojů, nebyla industrializace, nebylo
pracovních příležitostí pro ženy mimo domov. 
Muž byl živitelem rodiny, žena srdcem, tak tomu bylo ještě staletí po Pavlovi. 
Teprve v našem století muži nestačí uživit rodiny. Jdou pracovat i ženy. 
Žena se emancipuje, není už odkázána na muže-pána a živitele. Vyprostila se z úzkého pracovního
úseku, z pouhé starosti o domácnost. Ale abych se neuřekl: Ze starosti o domácnost vysvobozena není,
jen smí zvyšovat hmotnou úroveň domácnosti, smí krom doma dělat i v továrně, jako muži. 
Tyhle vymoženosti za dob svatého Pavla ženy samozřejmě ještě neměly. Svatý Pavel káže po
starosvětsku, že muž má být hlavou rodiny, tj. má živit rodinu, starat se o ni, mít zodpovědnost. Svou
ženu má mít rád jako samého Pána Krista a žena ho má jako hlavu rodiny respektovat. 
A víte, že znám rodiny, kde tyto starosvětské poměry panují dodnes! Ono totiž kde muž je mužem na
svém místě, starostlivý, laskavý, milující, tam se mu žena ráda podřizuje a nechává mu funkci hlavy
rodiny. Jí zbude i tak dost starostí jiných, děti, prádlo, vaření, kde se to bez jejího šéfování neobejde. 
V hezkém manželství, tam se nebojuje o prioritu: napřed já, potom ty. V hezkém manželství, tam, kde
láska snoubenecká dozrála na lásku manželskou, tam není boje, kdo je první, ale vzájemné
respektování a úcta. Kolikrát jsem to zažil při rozhovoru: „Moje žena je lepší než já,“ řekl mi v
soukromí muž, když jsme slavili rodinné jubileum. A když jsem hovořil s ní, slyšel jsem totéž: „Můj
muž je lepší než já.“ - To je pak šťastné manželství. 
To šťastné manželství nevznikne při aktu oddavek - byť byl sebeslavnější. To je jen sazenice, roub. 



Šťastné manželství nemohou partneři objevit v hromadě svatebních darů jako kouzelný balík. Není to
něco hotového, co by nebesa kterýmkoli dvěma prosebníkům seslala. Je to spíš dílo svépomoci. Musí
si ho sami budovat. Je to dlouhodobý proces broušení a vyhlazování drsných míst. 
Chci vám poradit spolehlivý návod na hezké manželství, formuli, která se týká manželské lásky.
Nevymyslil jsem si ji já - vymyslel ji svatý Pavel: 
„Pravá láska je shovívavá a dobrotivá, nezávidí, nechlubí se a nevyvyšuje se, není ctižádostivá,
nehledá svůj prospěch, neroztrpčuje se, nepřemýšlí o zlém, neraduje se z bezpráví, nýbrž raduje se s
pravdou; všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno přetrpí. Láska nikdy nepomíjí.“ (Kor 13,1-
8) 
To je Boží návod na lásku manželskou. 
Máš-li odvahu, zkoušej se občas podle tohoto božského návodu. Ujišťuji tě, že budeš zneklidněn. Jsi
trpělivý? Jsi vlídný? Nevychloubáš se a nejsi domýšlivý a hrubý? Nejsi sobecký a přecitlivělý?
Neurazíš se snadno? A pověz: nevedeš v patrnosti všechno zlo, urážky a křivdy, jež tě postihnou?
Snažíš se uplatnit svá práva? Usiluješ o to, aby je ostatní uznali? Nebo máš starosti, jak se cítí s tebou
a vedle tebe partner? 
Tajemství úspěšného manželství se skládá z maličkostí, z drobných  nezištných činů, z několika slov,
z projevů zdvořilosti a z malých pozorností. Jak to přijde, že po celý den máme pro cizí lidi jen vlídná
slova, a jakmile překročíme práh domova, jsme mrzutí? Proč tomu tak je? 
Být křesťanem doma, to znamená být laskavý, vlídný, zdvořilý a rytířský, současně však čestný a
přímý. To není ctnost, nýbrž chyba, jestliže se domníváš, že můžeš říci vždy to, co si myslíš. Drsně
otevřená, nelaskavá, byť pravdivá slova nepatří do žádných lidských vztahů. 
Ptali se vnuci jednoho stařečka, který slavil zlatou svatbu: „Dědo, jak jste to vydržel s babičkou 50
let? Jaký je váš recept na dlouhé šťastné manželství?“ Děda řekl: „Po sňatku mě vzal otec manželky
stranou, předal mi malý balíček a řekl: „Tady máš vše, co potřebuješ vědět.“ A v balíčku bylo toto. 
Stařec vytáhl velké kapesní hodinky, otevřel je a ukázal mi je. Na víčku ciferníku, kam se díval
několikrát denně, bylo napsáno: „Pověz ženě něco hezkého!“ 
Namítneš: to je příliš jednoduché. - Ale pomáhalo to. Nezapomeňte, že hezký vztah se živí drobnými
nenákladnými důkazy. Ocenění pomáhá, tvrdá kritika nikoli. Porozumění a vyjádření náklonnosti a
něžnosti vytváří šťastné společenství. 
Když ti žena něco vyvede, jdi se jí omluvit. Je-li normální, pomůžeš tím moc jí i sobě. 
Znám jedno výborné manželství, teď jsou tak 15 let spolu. Ptal jsem se muže, jak to dělají. Řekl mi:
„Víš, nebylo to vždy takové. Naše první manželská léta byla velmi těžká, až jsme toho už měli dost.
Jednoho dne jsem se rozhodl, že sepíšeme seznam chyb, které se nám na sobě navzájem nelíbily.
Seznamy byly dosti dlouhé. Helena mi pak dala své, já jí moje. Byly tam některé drsné skutečnosti.
Něco z toho jsme si nikdy neřekli hlasitě, pouze jsme si mysleli. Pak jsme udělali něco, co ti může
připadat bláhové. Šli jsme na dvůr k popelnici a seznamy jsme zapálili. Dívali jsme se na hořící papír
a poprvé po dlouhých měsících jsme se objali. Potom jsme se vrátili domů a napsali seznam všech
dobrých vlastností, které se nám na sobě podařilo objevit. Trvalo to dosti dlouho a dalo nám to práci,
poněvadž jsme v manželství byli již na dně. Ale nevzdali jsme to.“ 
Vzpomínáš, co napsal apoštol Pavel? „Láska nepřemýšlí o zlém.“ 
Jdi tedy i ty k popelnici a spal veškeré zlo! 
Závěrem přijměte dobrou radu pro váš domov ode mne - vašeho faráře: 
Nehádejte se nikdy u snídaně! Nejeden muž se po takové ranní hádce rozruší a může zavinit nehodu. A
žena toho možná celý den lituje. 
Nehádejte se nikdy, když přijdete z práce domů! Máte-li šťastný domov, vydržíte v práci téměř vše.
Nesmíte však najít doma nevrlou a vadivou ženu nebo rozhněvaného muže. A za třetí: Nehádejte se
ani večer, když zhasnete světlo. Pokazí vám to pěkný den. 



Nehádejte se nikdy! Naučte se rozhovoru, debatě, diskusi, dialogu. Neznám žádné dobré hádky.
Vyřiďte si to jiným způsobem. Hádka nepročistí vzduch, ale otráví jej. Hádky mohou pouze ranit. Boj
zůstává bojem, ať slouží za zbraně pěsti či nadávka. Některá slova mohou ranit více než rána pěstí. 
Muž a žena jsou vlastně přátelé. Nemohla by tato představa uvolnit lecjaké napětí? 
Přátelé. Nepracují přátelé spolu? Nedělí se přátelé o to, co mají? Kdosi řekl, že láska je přátelství
proměněné v hudbu. 
Ať je tomu tak i u vás! 
 

BUDEŠ CHRÁNIT ŽIVOT !

„Co dává život, je duch,“ slyšeli jsme právě slova Pána Ježíše. Připomíná nám to hlubiny pátého
přikázání, které zní: Nezabiješ! 
O zabíjení hromadném, válčení, jsme už hovořili - a také o vražedné nenávisti, která k zabíjení navádí.
Bůh bere v ochranu život lidstva, nechce, aby se zahubilo. 
Dnes si doplníme, že Bůh bere v ochranu i život každého jednotlivého človíčka, každé dítě - i dosud
nenarozené, každého starce, který už nemůže pracovat. Ba Bůh bere v ochranu každého člověka i před
ním samým. Zakazuje sebevraždu, sáhnutí si na život v náhlém návalu  deprese. Zakazuje i škodění si
na zdraví špatnou životosprávou, přejídáním, kouřením, pitím, tabletami, nerozumným sportováním.
Sem patří i hříchy těch, kdo pěstují potraviny pomocí jedů, přestože vědí, že tím ohrožují zdraví lidí. 
Patří sem i ti, kdo zabíjejí dětské duše tím, že jim dávají pohoršení svým špatným příkladem, - tím, že
je při výchově nevedou k dobru, k lásce, k Bohu. O těchto Herodesích, vrazích dětských duší, vyslovil
Ježíš strašlivý soud: „Takovým by bylo lépe uvázat na krk mlýnský kámen a utopit je. Takovým by
bylo lépe, kdyby se byli nenarodili.“ - Proč? Kdo špatně vychovává nebo vůbec nevychovává děti, ten
má spoluvinu na všem, co ten zkažený potom napáchá. Všechny ty nářky na delikty mladistvých - to
má někdo na svědomí! Někdo je tomu buď naučil, nebo zabránil, aby ti mladí byli vychováni v duchu
Božího Desatera, aby jejich svědomí bylo rozvíjeno v duchu Ježíšova evangelia. 
Píšou se články o ochraně přírody, o bratru stromu. Dobře tak, je potřeba chránit přírodu před
znečištěním, strom před zadušením. 
Strom, zvíře stvořil Bůh ještě dřív než člověka a bez nich člověk žít nemůže. Ti mají také právo na
život a bez nutné potřeby nemá být zabit ani brouček ani květinka. Podle současných výzkumů je na
území našeho státu ohroženo vyhynutím kolem 50% všech rostlinných a živočišných druhů. Na koho
ukážeme prstem, že za všechny tyto vraždý zodpovídá? Především na sebe musíme každý ukázat,
protože svou lhostejností toto ničení Božího díla umožňujeme, ba někdy i na tomto proměňování naší
země v zítřejší Saharu aktivně spolupracujeme. 
Ale stejně ohrožený jako bratr strom je i bratr člověk! Kdo myslí na to, zda mladé lidské stromky
nehynou v blátě? Zda se z nich nestávají duševní zakrslíci se zkamenělým srdcem? 
Vidíme kolem sebe dost zřetelně, že tam, kde není při výchově vštěpováno náboženství, tam odumírá i
lidská kultura, to, co se nazývá západní vzdělanost, protože ta z živné půdy náboženství vyrostla.
Pochopí to všichni, co za mládež odpovídají, dřív, než bude pozdě? 
Bratr člověk. Tenhle pojem „vynalezl“ Pán Ježíš. Máme tu co dělat s ústřední myšlenkou jeho
evangelia. Bůh je tvůj Otec, člověk je tvůj bratr, - to jsou dvě osy, na nichž spočívá naše křesťanská
existence. Vše ostatní se z toho dá odvodit. 
S tímto požadavkem narazil už Pán Ježíš - hned u svých současníků. Ale Ježíš na tom trval: Jahve ze
Sinaje je tvůj Otec. Každý Samaritán, každý pohan, každý špinavý cizák je tvůj bratr. I nepřítel je tvůj
bratr a máš ho milovat. 
Jak to dělat? Kdo je hodný, z koho září Boží dobrota a láska, tam to jde snadno. Ale kdo je zlý, komu z



tváře blýská zloba, zrada, darebnost, jak tam? Koho nemůžeme milovat, toho můžeme alespoň litovat
- ten má právo na náš soucit, na naši starost o jeho osud. Marnotratný syn je také syn, zlý bratr je také
bratr. 
O prvním prezidentovi naší první republiky, Tomáši Masarykovi se říkalo, že vystoupil z katolické
církve proto, že byla příliš spojeno s nenáviděnou rakouskou šlechtou. Řekl prý: „Katolická církev je
aristokratická, křesťanská láska je demokratická.“ - Je to výrok zmatený, protože se tu přenášejí do
náboženství politické pojmy. A náboženství se nemá politicky zneužívat. Ale když už by chtěl někdo
takhle uvažovat, pak by musel říct pravý opak. Opravdová láska je aristokratická! Činí člověka
vpravdě šlechticem, šlechticem v tom nejlepším smyslu slova: Kdo si zamiluje Boha - ten je rodu
královského - syn Krále nebe i země. Ten je členem nejvznešenějšího rodu světa  - členem rodiny
křesťanů. Ten je nejvznešenější krve, protože na něm lpí kapka výkupné krve Kristovy. Toto
šlechtictví krve Kristovy činí i toho nejposlednějšího a nejubožejšího člověka mým bratrem. 
Zní to vznešeně a v kostele se to dobře poslouchá. Ale venku, v praxi máme pramálo chuti
bratříčkovat se s kdekým. Dodnes zní světem Kainovo: „Jsem já strážcem svého bratra?“ - Ano každý
z nás je strážcem svého bratra. Je strážcem svých bratří kolem sebe. 
Příkaz o lásce k bližnímu bere Pán Ježíš velmi vážně. O ničem nemluvil častěji, než o tom, že každý
člověk je náš bratr. Ve stále nových podobenstvích usiloval, aby to v nás nezůstalo jen mrtvou literou.
A je s podivem, že až na hrdinské výjímky právě toto ústřední přikázání evangelia bylo za dosavadní
dva tisíce let v křesťanství tak málo uskutečňováno. 
Má proto ateista právo říct: křesťanství zklamalo? Ne. Zklamali lidé. Zklamali jednotliví křesťané.
Tento ideál pravého lidství září přesto dál nad člověkem, jako hvězdy nad hlavou: „Co chcete, aby lidé
činili vám, čiňte napřed vy jim.“ 
Když si tedy při večerní modlitbě zpytuješ svědomí - a doufám že to děláme všichni, jaképak
křesťanství bez denní modlitby - když si tedy večer zpytuješ svědomí, nestačí se ujistit: nikoho jsem
dnes nezabil, nikomu jsem vědomě neublížil. To je málo! Ptej se: Udělal jsem někomu radost?
Odpustil jsem, když mi někdo ublížil? Nevykládal jsem si hned ve zlém, co bylo jen nerozvážné slovo,
co udělal spíš z hlouposti a nešikovnosti, než z nenávisti? Nenechal jsem se odradit uzavřenou tváří
dřív, než jsem si ověřil, jestli je to z tvrdosti srdce, anebo ze zkamenělých slzí a bolavých zážitků? 
Přidal jsem si své polínko, když někdo někoho kritizoval? Vzpomínám na starého pána, který, když se
nachomýtl mezi takové kritiky, říkával s úsměvem: „Viďte, kdyby tak všichni lidé byli takoví, jako
my, co tu jsme, to by bylo na světě krásně!“ 
A vzpomínám také na náhodou zaslechnutý rozhovor v autobuse. Kdosi tam vypravoval
spolucestujícímu, že s kýmsi společně vedou nějakou dílnu. A ten posluchač se ptal, jestli se snášejí,
jestli nemají spory. A odpověď zněla: „Ale to víte, co chvíli se pohádáme, ale my se pak zas usmíříme
a jde se dál.“ - Jak prostě je tu řečeno, že to jde dělat tak, jak nám přikazuje Písmo svaté: „Slunce ať
nezapadne nad vaším hněvem!“ 
Ja, není to snadné, milovat vždy přítele - natož potom politovat nepřítele. Kdyby se ti někdy zdálo, že
nedokážeš odpustit tomu, kdo ti moc a surově ublížil, pak si vem bibli a čti si tam evangelium o
marnotratném synovi. Slovo za slovem, pomalu, s myšlenkou, že ten marnotratný syn jsi ty! 
A pak si začni říkat Otčenáš - až po ta slova: ... odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Tam se
zastav a opakuj si to znovu, třikrát, sedmkrát, sedmasedmdesátkrát, až pod tímto hojivým balzámem
tvé srdce změkně. Až budeš mít zase srdce lidské a křesťanské. 
Jak si to shrneme? 
Bůh je Bohem živých a ne mrtvých. Chce, abychom žili ve zdravém prostředí, chce, abychom žili ve
vzájemné lásce, tím, že si navzájem sloužíme a pomáháme. Že si viny odpouštíme. Že pevně věříme v
život, který ani smrtí neskončí. 
  



 

MLADÍ A STAŘÍ

MUŽ ať opustí svého otce i matku a připojí se ke své manželce! - Takhle srozumitelně to káže Pán
Ježíš. Není snad v naší zemi mezi mladými nikdo, kdo by ta slova neznal. Proč je tolik lidí, kteří na
ten příkaz nedbají - a rozbíjejí si své manželství spory mezi mladými a starými? 
Každý kněz, každý pracovník z manželské poradny by o tom mohl vypravovat romány. 
„Pořád domlouvám svému muži a marně. Nechce poslouchat dobré rady mých rodičů, u kterých
bydlíme. Vždycky jsem se řídila radami maminky a nikdy jsem nepochybila. Budu se muset s mužem
rozvést, aby byl doma klid. Máme spolu dvě děti, ale maminka mi slibuje, že mi je pomůže
vychovávat, tak co!“ 
„Nedovedete si představit, jak nám pořád do všeho mluví a poručníkují manželčini rodiče. Manželka
je od dětství zvyklá poslouchat maminku na slovo. - Už jsem si našel byt a práci v pohraničí - ale
tchýně řekla ženě „nikam nechoď“ - a manželka odmítla odejít.“ (Dr K. Jurek) 
Případ zdaleka ne ojedinělý. Kde je vina? Ve zlé tchyni. Ve špatné výchově dcery. To dvojí je
očividné. Ale je tu ještě třetí vina: Kdyby si ta poslušná dceruška vzala stejně pasivního mládence,
nechali by babičku komandovat a byl by klid. Ale zde si chlapec vychovávaný normálně k
samostatnosti vzal dívku zcela pasivní - a navíc ještě bydlí u té generálské tchyně. Katastrofa je pak
nevyhnutelná. Ta matka znemožnila své dceři, aby dospěla. Stále bude rozhodovat ona, co je pro dceru
nejlepší. 
Kdybych tu dnes měl mluvit k mládeži ještě svobodné, první rada by zněla: Dobře si všímej, kdo je
hlavou v rodině dívky, o kterou se zajímáš. Je-li to opačné než v tvé rodině - raději se rozejděte, nešlo
by vám to dohromady. 
Druhá rada by zněla: Snažte se bydlet sami! 
Generační vzdálenost čtvrt století se nutně projevuje denně v mnoha věcech. Mladým je horko a
nechávají všude otevřeno - staří nesnášejí průvan. Mladí pustí naplno rádio - starým to rve uši. Na
každém kroku jsou rozdíly názorů, zkušeností, zálib. Proto: Když to  jde, raději sami. 
A když mladí byt nenajdou a musí vzít zavděk světnicí v bytě některých rodičů? - Pak aspoň ne v té
rodině, kde s partnerem nebyli nadšeni, kde proti němu měli námitky. 
Mamince se synova vyvolená vůbec nelíbila. Ukazovala na její chyby, důtklivě radila, aby si ji nebral,
že s ní špatně dopadne. Ale Jirka si Věrušku vzal, a ještě k tomu teď oba bydlí u jeho maminky. Teď
má maminka příležitost dokázat synovi, jak měla pravdu, jak dobře mu radila. 
Taková situace je zpravidla nad síly mladého ženáče. Má stát při manželce nebo při mamince? Vždyť
má rád obě. Dá-li za pravdu manželce, hroutí se maminka: jsi nevděčný syn! Dá-li za pravdu
mamince, hroutí se manželka: proč sis mne bral, když mi tu necháváš ubližovat? 
Je-li chlapec rozumný a energický, pak hned jak se projeví první napětí, udělá dvě věci. Poraďte to
mladým v podobné situaci: 
- Za prvé: Není-li možno se odstěhovat, - což by bylo nejlepší - pak provede důsledné rozdělení bytů a
styků s rodiči. Budem se rádi stýkat, až to budem umět. 
- Za druhé musí muž jasně a jednoznačně dát najevo, že je při své ženě. Neznamená to, že by se neměl
s rodiči stýkat. Ale nedovolí, aby mu rodiče říkali cokoliv proti ženě: „Nic mi nemusíte říkat. Já svou
ženu znám. A mám ji rád takovou, jaká je. Chcete-li mi pomoci, mějte ji rádi také.“ 
Když mladí musí bydlet u některých rodičů, pak aspoň - pokud je to možno - raději u rodičů nevěsty.
Nevěsta se snadněji dohodne se svou maminkou než s tchyní. 
Musí si také ještě před svatbou pevně dohodnout pravidla soužití. Jaké potřebné úpravy si tam mladí
provedou, jak se bude respektovat vzájemné soukromí, samostatnost, vaření. Kdo bude kolik dávat na



inkaso. 
Vám, mladým manželům, kteří jste už pevně zabydleni ve společné domácnosti se starší generací,
vám mohu poradit toto: Využívejte výhod, které to s sebou nese, a braňte se nevýhodám. 
Nedejte se ošálit výhodami zdánlivými. Ono je to zpočátku pohodlné, když se maminka stane
neplacenou „ženou v domácnosti“, později i „paní na hlídání“ k dítěti. Hrne se do toho začasté i sama
a ráda. A nějaký čas to i ráda dělá. - Ale dřív nebo později je to na ni moc - a jak z toho zavedeného
pořádku ven? 
Znáte možná anekdotu o téhle situaci: 
Dcera káže rodičům: Co pořád máte? Darovali jsme vám náš starý televizor, dali jsme vám své dítě,
každý pátek vám dáváme vyprat naše špinavé prádlo a celý byt na uklizení, - a vy pořád ještě tvrdíte,
že jsme na vás zapomněli.“ 
A tak to jde v takové společné domácnosti v samých mrzutostech a napětí . Babička naříká, mladí se
hádají, kdo co má udělat „za babičku“. Všichni jsou podráždění, rodinná pohoda tatam. 
Proč by to tak mělo být? Po celá staletí žilo více generací pohromadě a šlo to. 
Vždyť staří mají zkušenosti, mladí mají elán. Když se to spojí, je to dobré pro všechny. Staří mají víc
času než mladí. Ať věnují vnoučatům ten čas, který pro své děti neměli. Mladí mají kam odložit děti.
Děti mají milovaného dědečka a babičku. Byt není přes den prázdný. 
Ja, bydlení u rodičů je riskantní, ale když se vydaří, je to moc dobré. Je-li snacha jen trochu moudrá,
dokáže si z tchyně udělat spojence 
- když jí říká pěkně maminko, a ne jen studené „vy“. 
- Když si k ní zaskočí na radu a dá tak najevo, že si váží jejích zkušeností. 
- Když jí pochválí jejího syna a dá najevo, že ho má ráda. 
- Když její rady trpělivě vyslechne. To neznamená, že je také musí ve všem poslouchat, ale už pozorné
vyslechnutí tchyni potěší. 
A co poradit nakonec vám, starší generaci, kteří jste se v dobré vůli s dětmi o byt podělili? 
- Pamatujte především, že po svatbě se musíte vzdát všeho vychovávání - a mlčet. Tady platí nejvíc
úsloví, že mlčeti je zlato. Mladí se musí sami naučit, jak se vypořádat se svými problémy. 
Raďte jen tenkrát, když vás mladí o radu požádají. A pak po zralé úvaze řekněte: my to vidíme takhle,
uvažujte o tom. Slyšte dobře: neříkejte: to musíte takhle, ale jen skromné - uvažujte takhle. V tomhle
balení je rada stravitelnější. 
- Když už něco vytknout musíte, a to má být jen velmi vyjímečné, - pak vždy tomu svému. 
- Když se u mladých schyluje k hádce, pak se moudrý tchán s tchyní zavčas vytratí do svého. Netrpte,
aby si mladí k vám chodili stěžovat. Vy jim k tomu něco řeknete, mladí se večer v posteli usmíří - a
špatní zůstáváte vy. 
Ja, milí rodiče, nejlepší pomoc mladým, co můžete pro ně udělat, je ustoupit z jejich života do ústraní.
Když potřebují od vás pomoc, ochotně pomozte, ale pak se zase hned diskrétně stáhněte do svého.
Když potřebují pomoci s vnoučaty, rádi pomozte, ale všechnu péči o vnoučata nepřebírejte. Vám by to
časem bylo nad síly - a mladým by to zabránilo, aby se stali opravdovými rodiči. 
Dobré soužití mladých a starých je možné všude, ale chce to dobrou vůli a chce to vědět, jak to dělat.
Vždyť rodina je první místo, kde máme uplatňovat svou lásku k bližnímu. Pojďme se tedy přihlásit ke
své víře v Boha, pojďme prosit, abychom se snažili v našich rodinách žít v duchu Kristovy lásky.

Přímluvy

Pojďme společně prosit Boha, abychom dokázali ve svém denním životě uskutečňovat, co zde v
kostele dobrého uslyšíme a poznáme.



Ať nad naším hněvem slunce nezapadá.
Ať je nám bratrem strom a vše živé v přírodě.
Ať se každý den snažíme dělat radost lidem, mezi kterými žijeme.
Dej lidem bezradným a pochybujícím světlo poznání.
Těm, co dnes leží v nemocnicích, dej naději v brzké uzdravení.
Buď milosrdný k těm, kteří se dnes zabijí na silnicích.
Nám všem dej, ať pochopíme, že Bůh je krása - a všechno setkání s krásou že je setkáním s ním.

Bože, náš Stvořiteli, prosíme tě: pomáhej nám tam, kde si sami pomoci neumíme, abychom dokázali
denně svým životem následovat Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

NEDĚLE  22. V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Chodit a mluvit nás naučila maminka. 
Číst a psát nás učí škola. 
Žít si hezky svůj život nás učí církev v kostele. 
Proto máme v úctě svou maminku, proto chodíme do školy, proto jdeme v neděli do kostela. 
Litujme každé zanedbání nedělní mše, litujme každé ospalé nepozornosti a roztržitosti při bohoslužbě.

Uvedení do čtení 
1. Dt 4,1-2.6-8 
V prvním  čtení k nám Mojžíš mluví jako dnešní ekologové - ochránci přírody:  lidé, respektujte
zákony, které Bůh Stvořitel vložil do přírody, chcete-li, aby se vám dobře žilo. Budete-li jednat proti
zákonům Boží přírody, zničíte přírodu i sebe. -- Budeme umět jednat moudřeji, než dosud? 
2. Jak 1,17-18.21b-22.27 
Druhé čtení je z listu svatého Jakuba. Tento list je sbírka katechezí, podle kterých byli vyučováni ti,
kdo se z židovství obraceli na křesťanství. Nepřeslechněte pěkný obrat o slovu Božím: je to semeno,
které má vyrůst v lidský čin. 
3. Mk 7,1-8.14-15.21-23 
V evangeliu uslyšíme, jak hluboce se Pánu Ježíši protiví každá přetvářka, povrchnost a formalismus. 
 

ZÁLEŽÍ NA ÚMYSLU

Čistý a nečistý 
Představte si, že by nějaký institut pro výzkum veřejného mínění předložil nám, věřícím lidem,
otázku: 
„Myslíte si, že Bůh je  s vámi spokojen?“ 
Co byste asi odpověděli? 
Pro věřícího Izraelitu v dobách Pána Ježíše by se ta otázka musela vyjádřit jinak: „Věříš, že jsi před
Bohem čistý?“ Židé si poměr mezi Bohem a člověkem tenkrát vyjadřovali pojmy „čistý“ a „nečistý“.
Stačilo zachovat stanovené předpisy, aby člověk byl čistý, tj. v Boží milosti, v Boží přízni. 
Některá z těchto ustanovení známe z Písma: Mýt si ruce před jídlem, nevstoupit do domu nevěrce



nebo jinověrce, nedotknout se mrtvoly, nejíst krev, nejíst maso určitých zvířat, nedotknout se nikoho,
kdo byl kulticky nečistý. 
Rituální předpisy měly původně dobrý cíl, smysl zdravotní, hygienický, ale na to se časem zapomnělo
a zůstal z toho jen předpis kultický, cosi jako kouzelnický úkon: Mytí rukou před jídlem mohl provést
i prachem na ulici před domem; nádobí na jídlo stačilo omýt zvenčí. 
Tato kultická ustanovení nabývala v průběhu dějin stále důležitější místo ve vztahu člověka k Bohu,
stále jich přibývalo. Za časů Ježíšových bylo takových předpisů na 500. Když si vzpomeneme, jaká
námaha je to pro naše děti, aby se dobře naučily Desatero Božích přikázání, je nám jasné, že tuhle
pětistovku předpisů zvládli jen specialisté, zákoníci, učení farizeové. Prostí lidé znali jen několik
desítek hlavních předpisů. Chudí ani na všechny předpisy, co smějí a co nesmějí jíst, nemohli dbát.
Jedli to, co měli - ono toho stejně moc nebylo. A tak byla tehdy v židovském národě malá menšina,
která všechny kultovní přepisy znala a zachovávala, a která pohrdala ostatním nevzdělaným lidem,
podle nich od Boha zavrženým, protože kultově nečistým.

Ježíš to vidí jinak 
Ježíš byl také pravověrný Žid. Také se učil v synagoze židovskému náboženství, jako všechny děti té
doby. Znal nepochybně těch pět stovek předpisů o tom, co je nečisté. Byl Rabbi - učitel zákona. 
A přece má revoluční odvahu, tento základ židovského náboženství napadnout a odsoudit: „Tento lid
mě ctí ústy, ale jejich srdce je  daleko ode mne.“ Farizeům říká: „Navymýšleli jste si lidských
předpisů. Tento váš způsob bohopocty je nesmyslný. Člověka neznečisťuje, co do něj přichází ústy,
ale to, co z jeho úst vychází! Člověk není pro sobotu, ale sobota pro člověka!“ 
Tyhle řeči Pána Ježíše musely znít jako rána do tváře celé tehdejší oficielní teologii. Ukázal, jak je
jádro náboženské praxe Izraele úzkoprsé, ustrnulé, jak zavřelo většině národa, prostým lidem, přístup
k Bohu. 
Ježíš ten přístup k Bohu znovu otevřel, ale stálo ho to život.

Náboženské předpisy a my dnes 
Co má tohle vše společného s námi dnes? - Ještě jsme si neodpověděli na otázku, zda si myslíme, že
Bůh je s námi spokojen? 
Co musíme dělat my, dnes, aby byl Bůh s námi spokojen? 
My bychom asi také bez valného rozmýšlení odpověděli poukazem na náboženské předpisy, které zas
už také máme: Musíme se v pátek postit, v neděli musíme jít do kostela, v postě nesmíme tančit,
musíme přispívat na náboženské účely, musíme chodit ke zpovědi; to nesmíš, to musíš, nesmíš,
musíš... 
Stačí to opravdu, zachovávat církevní předpisy, abychom byli před Bohem „čistí“? Neplatí už zde
Ježíšovo, že litera sama zabíjí, ale Duch oživuje? 
Odpovězme si na to historkou ze života vás, dětí. Dobře poslouchejte: 
V té rodině, co o ní chci vypravovovat, se blížil maminčin svátek. Byla Ludmila, ty mají svátek v
polovině září. Už o prázdninách se Jana radila s bráškou Jirkou: Víš už, co dáš mamince k svátku?
Jirka věděl. Viděl za výkladem knihkupectví krásnou knihu o pěstování květin, maminka ráda kytky
pěstuje. Peníze má. Jirka si se svátkem žádné starosti nedělal. Jana měla také našetřené peníze. Ale jen
tak něco koupit, to se jí zdálo moc odbyté. Něco by měla mamince udělat, vlastníma rukama, z toho
by měla jistě větší radost. 
A tak po velkém přemýšlení začala Jana pro maminku háčkovat speciální chytáky na horká ucha
hrnců. Z různobarevné vlny, vzorkované! Jenže to dopadlo tragicky. Když je doháčkovala, vypadaly
chytáky dost umolousané, a tak je chtěla vyprat. A to právě nějak nezvládla: barvy pustily jedna do
druhé a byla z toho rozplizlá flekatina na zahození. 



A tak se maminčin svátek slavil s pláčem. Zatímco Jirka pyšně nesl mamince knihu, Jana gratulovala
s prázdnýma rukama a uplakanýma očima: nic nemá. 
Ale došlo k překvapení. Maminka nebyla zklamaná. Chtěla vidět ty nepovedené výrobky. Odborně je
prohlédla: „Holka, to ti dalo pěkných pár hodin háčkování! A sloužit konečně budou: mourovatá
koťata jsou také pěkná koťata - a my tedy budeme mít mourovaté lapáky na hrnce. Nějaké lapáky jsem
už dávno potřebovala,“ říkala maminka.

Záleží na srdci 
Vy tomu, děti, jistě rozumíte, proč byla maminka spokojena s Janiným dárkem. Maminka viděla práci,
co si Jana dala, viděla dobrý úmysl. Cenila si její dobrou vůli. Tak to dělávají maminky všechny. A
Pán Bůh to tak dělá také. 
Záleží na srdci. My dospělí soudíme někdy své bližní podle zevnějších věcí, podle vnějšího vzhledu,
proto se často klameme. Neznáme smýšlení srdce. 
Ale manžel, který má rád svou ženu, tomu je milejší vlastní žena v teplákách, než atraktivně upravená
cizí. On totiž také zná dobré srdce své ženy, a to mu ji dělá líbeznou nade všechny modelky. 
To je tedy konečná odpověď, co si Bůh na nás cení, jak je s námi spokojen, kdy jsme před Bohem
čistí. 
Nesejde ani tak na zachovávání vnějších předpisů, jako na dobrém srdci člověka, na dobré vůli, na
dobrém úmyslu. 
Pojďme tuto dobrou vůli - sloužit Bohu v lásce k bližnímu - teď vyjádřit společným kredem. 
 

KRÁSA - CESTA K BOHU SRDCEM

Většinou máme dovolenou již za sebou. Vracíme se k rytmu všedního života. Ale každou chvíli ve
chvilce ticha nebo v rozhovoru se známými oživne v nás vzpomínka na zážitky z dovolené: to byla
krása! 
Dobrá dovolená vede k uklidnění, vyrovnání rytmu života a znovunalezení jeho smyslu, mimo jiné
také k setkání s krásou. I docela střízlivý člověk, utopený po celý rok v koloběhu denních povinností,
pozvedne při jízdě krajinou občas zrak od volantu, vyhlédne z okna vlaku, zastaví se na procházce:
jaká je to krása! 
Chtěl bych vám dnes povědět o tom, jak bychom nejen dovolenou, ale každý den měli prožít krásně.
Nebývá sice časté kázání o tom, že krása je jednou z podstatných zkušeností křesťanského života,
protože si někdy pleteme krásu s luxusem a požitkářstvím, a proto ji ve jménu askeze odsuzujeme,
jakoby odváděla od Boha. 
Ale to je právě to nedorozumění, které je třeba odstranit: Bůh je krása a každé setkání s krásou je
setkáním s ním. 
Krása přírody svědčí o tom, že svět byl nejen dobře vymyšlen co do hospodářské účelnosti, ale že ho
Bůh taky miluje. Kdo se s krásou setkává, to jest umí ji vidět, vnímat, ten se blíží k Bohu, ne sice
rozumem, ale přímou zkratkou, srdcem. 
Až pochopíme, že krása je jednou z bezpečných a přímých cest k Bohu, budeme usilovat, aby naše
chrámy vyzařovaly krásu Boží ve všem - až po poslední detaily a maličkosti. Až pochopíme, že
setkání s krásou otvírá cestu k setkání s Bohem, budeme chodit s očima otevřenýma a budeme vidět
stromy na ulici, po které chodíme do práce, kvítka za okny domu, žilky v kamenech dlažebních kostek
- záhony růžiček v parku vedle cesty. Zpravidla chodíme a nevidíme a nevnímáme kolem sebe nic.
Budeme to vše vidět a vnímat jako úsměv Boží krásy. 
Často se v duchovních poradách ptáte kněze, jak dosáhnout v zátěži pracovního dne chvilky setkání s



Bohem. Zde je návod: měj oči otevřené pro krásu kolem sebe - a co hezkého vidíš, ber jako dárek
toho, jenž je Krása. 
Pěstuj si smysl pro krásu doma, v bytě, ale nezaměňuj to s módností, s nákladným luxusem: fortelná
skříňka na šití po babičce, šikovně udělaná věc, kus starého nábytku, nebo nástroj denní potřeby,
kvítko za oknem, hezká fotografie, to vše může mluvit o kráse, jestliže se naučíš tu řeč vnímat. 
Smysl pro krásu je vlastnost náboženská. Pěstuj ji, povede tě k Bohu, který je Krása absolutní. 
 

PROROCKÝ ÚŘAD RODIČŮ

Bylo to už dávno před Kristem tak, jako je to stále i dodnes.Není snadné být prorokem ve své otčině.
Ale není to beznadějné tam, kde se ten úřad vykonává v důvěře v Boha. Víte jiste, co předcházelo
události v Sareptě, kde se Eliášova důvěra vyjevila očividnou Boží pomocí. Prorok napřed musel
utíkat před zuřícím králem, několik roků se musel skrývat, dnes by se řeklo žít v ilegalitě, protože se
jeho prorocká činnost králi nelíbila. 
Osud proroka, člověka, který říká veřejně pravdu, která právě není v módě, nebývá snadný. 
Vzpomněl jsem si přitom na projev kardinála Bengsche, který si sezval do katedrály rodiče školních
dětí ze svého sídelního města Berlína. Řekl jim: „Vy vykonáváte u svých dětí úřad proroků!“ Tím
chtěl říci, že mají vést děti k víře nejen příkladem, ale i rozhovorem, přímým poučování o víře a
mravním životě. 
A měl pravdu. I na koncilu o úkolech rodičů tak hovořili. Najdete to v dekretu o laickém apoštolátu.
Hned v první kapitole stojí: „Rodiče jsou svým dětem prvními věrozvěsty, jsou hlavními zvěstovateli
víry.“ 
Tento úkol, hlásat dnešní mládeži náboženství, také nepatří mezi snadné a jednoduché. 
Vidíme ho častěji plněný špatně než dobře. 
V některých rodinách se mluví o náboženství dětem často, ale je to jen plané mentorování se
zdviženým prstem, spíš hubování než vyučování: „Za to tě Pán Bůh potrestá.“ Při všem, co děti dělají,
stojí třeba babička coby prorok v pozadí a předvídá zlé věci bezbožné mládeži, která nemá chuť do
růžence, neodříkává po ní její průpovídky. Takto mluvit o náboženství je špatné. 
V jiných rodinách se o Bohu mlčí. Rodiče udělali zkušenost, že nedokáží dětem přirozeně vysvětlit
svou víru, připadá jim těžké najít přirozený můstek, jak by přešli od všedních věcí každodenního
života k hovoru o Bohu; a proto mlčí. To je také špatné. 
Jiní - a není jich málo - se začnou pokoušet o jakousi domácí školičku. Stává se to nejčastěji lidem
systematickým a důkladným. 
Rozhodnou: dvakrát týdně si spolu na hodinu sedneme a budeme se učit náboženství. Vezmou
učebnici, probírá se článek za článkem. Výsledky nebývají zpravidla valné. Znechutí se vše, co má
jméno náboženské. 
Takový postup je tedy také špatný; škola je škola a doma je doma, to se nemá plést dohromady. 
Jak tedy mají být rodiče věrozvěsty, hlasateli víry svým dětem? Dvojím způsobem: 
  Spoluprací s knězem či katechetou, který učí ve škole. 
  Příležitostným náboženským rozhovorem. 
Jak má tedy vypadat spolupráce rodičů s katechetou jejich dětí? 
a) Nenápadným dozorem na docházku do vyučovánmí. Máme týdně jen jednu hodinu. Je škoda každé,
o kterou dítě přijde pro nic a za nic; že zapomnělo, že se mu nechtělo, že si šlo s kýmsi hrát. 
Děti mají sešit do náboženství. Tam si zapisují každou hodinu látku, která se probírá, článek učebnice,
kterým mají doma věnovat pozornost. Ze sešitu tedy poznáš, byl-li žák ve vyučování a co se probírá. 
b) Přirozeným, nenásilným hovorem o vyučovaném. Co jste se pěkného učili? Děti rády vypravují. A



když si předtím sám článek přečteš a promyslíš, dokážeš snadno ptát se dál vhodným způsobem, sám
vypravování dítěte doplnit. 
c) Pomůže taky chodit s dětmi do farního kostela, kde jsou ti, kteří tvé děti vyučují. Nedělní kázání
patří také ke katechezi, je jejím doplňkem, stejně i různá oznamování. 
d) Přímým stykem s katechetou. Buď individuálně, osobně, když se zajdeš poradit, pohovořit o
potížích při výchově, nebo všichni rodiče společně při setkání katechety s rodiči školáků. 
To jsou tedy způsoby, jak rodiče mohou přispět ke školnímu vyučování svých dětí. 
Dnešní evangelium je ukázkou mistrovství Pána Ježíše při vyučování pravdám víry. Obraťme se tedy
společně k tomuto Mistru s prosbou za všechny rodiče a katechety - abychom se u jeho nohou něco z
jeho umění naučili. 
 

NEBUDEŠ CIZOLOŽIT !

„Z nitra, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, cizoložství.“ - Tak jsme slyšeli Pána
Ježíše, a právě to cizoložství je dnes na řadě v našem hovoru o Desateru. 
Šesté přikázání zní „nesesmilníš“ - a to je výraz středověký a dnes nesrozumitelný. Biblisté už dávno
navrhovali, aby to bylo nahrazeno srozumitelnějším a přesnějším překladem „nezcizoložíš!“ Ale
nestalo se tak a slovo „cizoložství“ nevešlo do hovorové češtiny. Zato tím víc je v použití slovo
„rozvod“. 
Nedopustíš se cizoložství! Nesmíš rozbít své maželství! Tenhle příkaz připadal příliš tvrdý už
Izraelitům. Ti zavazovali k manželské věrnosti pod trestem smrti ženy, - chtěli tak chránit legitimitu
svých dětí, rodokmenů, - ale muži se manželskou věrností vázáni necítili. Pán Ježíš jim vytýká, že jen
pro zatvrzelost jejich srdce jim Mojžíš dovolil zapudit svou manželku. Ženě cizoložnici Pán Ježíš sice
zachránil život, ale nenechal ji ani v nejmenším na pochybách, že to, co dělala, byl hřích. (J 8,1-11) 
I dnes naráží na odpor radikální požadavek, který zavazuje k manželské věrnosti oba partnery. -
„Manželství na doživotí? - To zní jako kriminál na doživotí.“ - říkají mnozí z dnešní generace. -
„Církev je v předpisech o pohlavním životě vůbec moc staromódní. Církev by měla toto přikázání
změnit, zmodernizovat,“ říkají. Jenže zákony Boží církev měnit nemůže - a příkaz: Co Bůh spojil, to
člověk nerozlučuj,“ - to zákon Boží je. 
A tak zůstává a provždy zůstane základním smyslem šestého přikázání ochrana manželství před
rozvratem, který má kořen v osobní neukázněnosti. Vždy bude platit, že věrné manželství patří do
Božího řádu, a cizoložství je jeho porušením, hříchem. 
Používáme-li pro šesté přikázání biblického výrazu „nezcizoložíš“, který zavazuje manžele,
neznamená to, že svobodným je dána úplná volnost v pohlavním životě. Nestydaté mluvení a chování
je hříchem proti lásce. Ale o těchto hříších se káže a jsou v povědomí lidí dost, zatímco manželská
nevěra se často i mezi katolíky za opravdový hřích nepovažuje. Stala se kavalírským deliktem, o
kterém se píší zajímavé romány a povídky, zpívají šlágry, točí filmy a televizní hry, vypravují
anekdoty, - jako by to byly právě jen pikantní legrácky a nic víc. 
Ale tragédie rozvodových řízení, dětí bez tatínka, dokládají, že to žádná legrace není. 
V manželské věrnosti se podle biblického smyslu má zobrazovat Boží láska a věrnost. Slovo
„cizoložný“ se ve Starém zákoně užívá často i v přeneseném smyslu. Označuje se tím nevěrné chování
izraelského lidu vůči Hospodinu. 
A tak navzdory všem pochybovačům hlásá šesté Boží přikázání i dnešnímu člověku, že to jde, vytvořit
si na celý život pěkné manželství a teplé hnízdo domova pro sebe a pro děti. Že to jde, stavět
vzájemný vztah muže a ženy ne na romantické zamilovanosti, na citu, ale na spolehnutí, důvěře,
věrnosti, na partnerství v dobrém i zlém. 



Že to jde, po každém rozladění či nedorozumění začít znovu. 
Že to jde. 
Proč se to tedy tak mnohým nepodaří? 
Nikdo si po svatbě neřekne: teď začnu rozbíjet naše manželství.Začne to nenápadně: nedostatkem
trpělivosti, nedostatkem snášenlivosti, nedostatkem ochoty odpustit a smířit se. 
Začne to uraženým mlčením, pokračuje lhostejností a končí nenávistí. 
Začne to tím, že jeden zapomene, že manželé jsou dva horolezci uvázaní na jednom laně, aby se mohli
vzájemně zajišťovat, podržet toho, který uklouzne. Zřítí-li se jeden, zřítí se do propasti oba. 
Jak se tomu bránit? Co dělat? 
Aby se manželství takhle nerozbilo, je třeba tisíce malých drobných pozorností, které je udržují živé.
Je třeba je střežit, aby se v něm žádný partner necítil vězněm, střeženým na každém kroku. Aby se v
něm oba cítili svobodní. Aby mohli mít své osobní drobné koníčky a záliby. Aby měli jeden pro
druhého čas - i pro intimní chvilky a něžnosti. Aby od sebe neutíkali - on ke své práci, ona ke svým
dětem. Aby si navzájem uměli stále znovu odpouštět, vždy znovu společně začínat. 
Musíme mít stále na pamět Ježíšova slova: „Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem.“ (Jan 8,7)
Copak je tu někdo, kdo se proti šestému přikázání neprovinil aspoň v mysli? Komu nenapadlo, že by
bylo lépe, kdyby mohl prásknout doma dveřmi a hledat nového partnera? 
Když si tohle uvědomíme, nebudeme se tak pohoršovat nad těmi, kteří manželské soužití nezvládli,
kteří ztroskotali a rozvedli se. Budeme s nimi mít soucit, jako s lidmi, kterým se stalo neštěstí.
Budeme hledat, jak těm trosečníkům pomoci, místo abychom je vylučovali z našeho farního i
sousedského společenství. A to i v případě, že se pokusí pro sebe a pro děti založit náhradní
manželství novým občanským sňatkem. 
A nebudeme bezmyšlenkovitě tvrdit, že rozvrácené manželství se nesmí rozvést - kvůli dětem. Copak
děti netrpí stejně tam, kde manželé pospolu žijí, ale ve stálých hádkách, zlostech, hysterických
výstupech? 
Manželská věrnost, to není jen nerozvést se, zdržet se nevěry. Věrnost je víc: je to naplnění soužití
manželskou láskou. 
Tuto lásku živí a udržují i projevy něhy, erotiky, sexuálního vzájemného odevzdání. Proto má
manželské sexuální soužití svůj mravní smysl i tehdy, když manželé nepomýšlejí na další děti. Jde tu
o prohlubování manželské lásky, soudržnosti, věrnosti - a to není malý cíl. 
Mluví se dnes často o potřebě sexuální výchovy a poučování mládeže. Prostředí rodiny je k tomu
vhodnější než prostředí školní třídy. Jenže v mnoha rodinách vládne nezdravě stydlivé ovzduší, takže
se děti od rodičů vůbec nedoví, jaký je kladný smysl v projevech něžnosti, a jak různý smysl se dává
slovu „láska“. Že láska není především uspokojováním sebe, ale odhodlání sloužit druhému, převzetí
zodpovědnosti za druhého. Že úplné sexuální spojení a uspokojení - označované technickým slovem
„pohlavní styk“ - je vyjádřením vzájemného odevzdání v lásce, jednoty společenství dvou lidí,
převzetí zodpovědnosti za sebe navzájem a spolu za třetího, dítě, které z té lásky může vzejít. Že tohle
proto nemůže být záležitost chvilková - že je to vazba na celý život - a proto patří až do manželství.
„Stáváš se navždy odpovědným za to, cos k sobě připoutal,“ říká Exupéry. 
Shrňme si tedy nakonec, co nám Boží láska šestým přikázáním zakazuje, co nám dovoluje, k čemu nás
otevírá, slovy Arnošta Langeho z knihy „Deset velkých svobod člověka“: 
„Nemáš zapotřebí, aby ses před sňatkem vybouřil nečistými představami a vtipkováním,
sebeukájením nebo zneužíváním jiných ke svému ukájení. Nesnižuj lásku na pouhý pohlavní styk,
partnera na hračku. Nepřipravuj se karikaturami nezralé lásky o radost z lásky pravé. Miluj v
manželství krásně a věrně.“

Přímluvy



Všichni jsme učedníky Pána Ježíše. Všichni jsme děti Boží. Obraťme se k svému Učiteli s prosbou o
dary Ducha svatého, aby nám učení chutnalo a prospívalo.

Ať se naše školní mládež s chutí pustí do školního učení.
Ať dokáží vydržet i u předmětů, které je nebaví.
Ať dbají na pravidelné vyučování náboženství.
Ať pomáhají liknavějším spolužákům, aby na hodiny náboženství nezapomněli.
Ať všichni chodíme rádi do školy Boží - v neděli do kostela.
Ať nezapomínáme na pravidelnou ranní a večerní modlitbu.
Ať se navzájem povzbuzujeme vlídností a dobrým příkladem.
Ať máme trpělivost s vlastní slabostí i s chybami druhých.

Pane Ježíši, náš Učiteli, s radostí se přihlašujeme za žáky tvé školy. Veď nás, uč nás, dávej nám dary
svého Ducha, abychom byli tvými dobrými žáky, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

23.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Někdy se chováme jako hluší, přestože dobře slyšíme. Někdy se chováme jako němí, přestože dobře
víme, co bychom měli povědět, prohlásit. Hluchoněmost není jen tělesná choroba. 
Dnes budeme sledovat Pána Ježíše, jak hluchost a němotu uzdravuje. 
Prosme ho hned na začátku dnešní bohoslužby, aby uzdravil i naši hluchotu a němost.

Uvedení do čtení 
1. Iz 35,4-7a 
Hned v prvním čtení mluví prorok o Bohu, který přichází člověku na  pomoc, aby mu otevřel uši a oči.
2. Jak 2,1-5 
Teď budeme pokračovat ve čtení z listu svatého Jakuba. Dnes nás vyzývá, abychom s laskavým
chováním k bližnímu začali hned, zde v kostele. 
3. Mk 7,31-37 
Slepí, hluší a chromí z dnešního evangelia jsou obrazem celkového zbědovaného stavu lidské
společnosti. Kristus nás svým příkladem povzbuzuje k účinné pomoci. 
 

Z DOPISU NAŠICH BISKUPŮ KE KONCI PRÁZDNIN

Bratři a sestry, 
tentokrát se obracíme na vás, rodiče. 
Jsme si toho dobře vědomi, co pro vás znamenají vaše děti. Žádným slovem to nelze vyjádřit, co k
nim cítíte a jakých obětí jste pro ně schopni. To ví jedině Bůh a vy. 
Chcete své děti vidět spokojené a šťastné, proto se všemožně přičiňujete, aby měly všechno, co
potřebují a v ničem neměly újmu. Mýlí se však ti rodiče, kteří se domnívají, že spokojenost a štěstí
svých dětí zabezpečí jen tím, že jim obstarávají nákladné věci, přepychové oblečení, vhodná jídla. 
V takovém případě bývají rodiče zcela zaujati sháněním hmotných prostředků a nezbývá jim mnoho



času na výchovné vedení dětí. Tak může dojít k tomu, že jsou velmi překvapeni, když se dovědí, s
kým se děti stýkají ve volném čase. Že se to někdy přibližuje až na hranici kriminality. Výchovný vliv
rodičů v ovzduší vzájemné důvěry nelze nahradit tranzistorem, televizí. 
Teď po prázdninách začínají opět starosti se školou. Mnoho vám na tom záleží, aby vaši synové a
dcery úspěšně pokračovali nejen v učení, ale také se mohli dobře uplatnit v tom směru, pro který mají
vlohy, zájem, v čem vidí své životní poslání. 
Veďte své dorůstající syny a dcery tak, aby se zajímali nejen o své osobní problémy a o své nejbližší
okolí, ale také o problémy v širším okruhu národa a lidského společenství v celém světě. V tom
smyslu ať má vaše výchova dosah nejen osobní, ale též společenský. 
Povedete-li je k tomu důsledně, užasnete, jak právě mladí se dovedou nezištně a obětavě angažovat.
Tak můžete usměrňovat přebytek jejich životní energie a snáze je uchráníte před leckterým úskalím.
Je dobré znamení, že právě dnešní mladí lidé mají ve svém zdravém jádru pro toto zaměření
pochopení. 
Ruka otce a matky má být vždy teplá, ale zároveň vždy pevná, aby mohli své děti výchovně skutečně
vést. Pokud jsou děti docela malé, je nutno je nějaký čas doslova vést za ruku. Avšak postupně, a
pokud možno brzy, je nutno je vždy víc a víc podněcovat k větší osobní samostatnosti. Jen tak mohou
být dobře připravené na životní zápasy. 
Denně dáváte svým dětem potřebnou výživu, aby byly zdravé, denně dohlížíte na jejich školní úkoly. 
Starejte se stejně i o to, aby měly dostačující potravu duchovní. Veďte je k pravidelné modlitbě ráno i
večer, dejte si práci, abyste s těmi malými večer zopakovali den, jaký byl před Bohem. 
Účastňujte se se svými dětmi v neděli pravidelně mešní oběti, jděte si s nimi pro posilu, kterou nám
dává Chléb života - svaté přijímání. 
Při různých vhodných příležitostech denního života obracejte se k svým dětem několika slovy tak, aby
rostly v poznání Boha a v lásce k němu. 
Nezůstávejte však jen při tom, že dětem mluvíte o Bohu - ať slovem nebo osobním příkladem - ale
mluvte i s Bohem o svých dětech - modlete se za ně! 
Jen tak můžete dát svým dětem hluboký a pevný základ do celého jejich dalšího života. 
Problémy jsou všude. Je mnoho otázek i v dnešní výchově. Někdy nevíte, co dělat, abyste je šťastně
řešili. Bůh dává potřebnou moudrost, kterou nenajdete v žádných knihách. To je pro vás první a
nenahraditelný pramen. 
A pramen druhý: musíte čerpat dobré informace, jak to prakticky řešit. Máte možnost kdykoliv a s
čímkoliv se obrátit na svého duchovního otce - kněze. Naše poslání je v tom, abychom vám sloužili.
To není prázdná fráze, ale skutečnost. A budeme šťastni, když vám můžeme být užiteční. 
Všichni jsme si také dobře vědomi toho, že v rodině dneška je národ a církev zítřka.

       Jsme s vámi a zplna srdce vám žehnáme. 
 

MANŽELSTVÍ S NEVĚŘÍCÍM PARTNEREM

Přivedli k Ježíši hluchoněmého z Dekapole a prosili ho, aby jej uzdravil. To území Dekapole bylo
území pohanské. Byla to tedy prosba za uzdravení pohana. 
Mnohá dívka, o kterou se uchází chlapec nevěřící, pohan - se za něj provdá v důvěře, že ona také
přivede svého pohana k Pánu Ježíši, k víře. 
Do kanceláře nastoupila - ještě za socialismu - nová síla, mladá dívka s křížkem na krku. Vedoucí
ukazuje prstem na křížek: „Tohle musí zmizet!“ Ale dívka se směje: „Vy jste soudruh, že ano!“ -
„Samozřejmě!“ - „Tak víte co, - když jste soudruh, noste na krku rudou hvězdu. Já jsem křesťanka, tak



budu nosit křížek - a bude to.“ Přešel čásek, přišel sedmnáctý listopad a dívka přijde na faru: „Otče,
má mě rád jeden pohan a já ho mám ráda také. Co na to říkáte?“ 
„Copak o to, říci ti k tomu mohu ledacos, ale je otázka, jestli budeš dbát na to, co ti řeknu. 
Především si uvědom, že jsou různé druhy pohanů, 
Někteří jsou ateisté zuřiví. Vše, co souvisí s vírou v Boha, je jim pro smích. Na jakýkoliv projev víry
reagují podrážděně: Ty tvoje pohádky, - o tom se nebavím! 
U jiných se ukáže, že nejsou ani nevěřící, ani věřící. Oni nejsou nic. Prostě jsou líní o takových věcech
přemýšlet. Věří lidským tlachům místo v Boží moudrost. Plni nemyslící samolibé sebejistoty shlíží na
tebe jako na naivního věřícího hlupáčka, - i když ti to tak výslovně neřeknou. 
Třetí typ dnešních pohanů je nadějnější. Nic nevědí o Bohu, protože je rodiče k ničemu nevedli. Ale už
pochopili, že křesťanský život je něco krásného. Mají úctu k věřícím, opravdově se o náboženství
zajímají. Uznávají křesťanské hodnoty Pravdy, Dobra a Krásy. Váží si tvé víry, i když ji neumějí
sdílet. 
Vy jste se ještě nevzali, to je tvá výhoda. Máš ještě čas uvážit, kterému z těch tří typů se podobá tvůj
nápadník. 
Máš ještě čas uvážit, v jaké harmonii bude umět žít s tebou a s celým životem ten, který nepochopil
Dárce toho života - Stvořitele. Jak zvládne svůj život ten, kdo nezvládl poznat sám základ všeho bytí. 
Máš ještě čas si uvědomit, oč nesnadnější bude život s člověkem, který nezná Boží odpuštění. Bude
proto umět sám odpouštět? Který nezná sílu důvěry v Boží pomoc. Nebude proto o to víc ohrožen
nejistotou a nervozitou? 
Ten nevěřící chlapec tě má teď rád, a proto poslouchá s úsměvem, když se mu pokoušíš něco říkat o
Bohu. Ale bere tě vážně? Manželství, to je splynutí nejen těl, ale i duší v jednoho dokonalého člověka,
v jednu bytost. „Tito dva budou jedním tělem,“ - říká Pán Ježíš. Bude to u vás dvou možné? 
Vzpomínám na hodnou věřící dívku, kterou jsem kdysi učil náboženství. Po škole se mi ztratila z
dohledu. Za čas se objevila: „Z lásky k hezkému chlapci jsem opustila Boha. Za pár let opusti ten
chlapec mne.“ 
Takové rady a varování může říci kněz tomu, kdo za ním přijde zavčas. Hned když si začne známost s
nevěřícím partnerem. 
Co může říci kněz tomu, kdo už v takovém smíšeném manželství žije? 
Před časem otiskli v Katolickém týdeníku v rubrice „Ptali jste se“ dopis: 
„Manžel je nevěřící, byl tak vychován. Neměli jsme svatbu v kostele, na to nepřistoupil. Jinak je
hodný na mne i na děti, dovolil i děti pokřít. Ale mne trápí čím dál víc, že nemohu ke svátostem, že
žiji jako vyvrženec. 
Takových jako já je mnoho. Bůh je přece milosrdný. Nemůže být milosrdná i církev?“ 
Odpověď zní, že církev milosrdná být nejen může, ona milosrdná také je. Jestliže ti dva žijí v
manželství jinak spořádaně, pak se může sňatek pro věřícího církevně zplatnit i bez účasti nevěřícího
partnera - jestliže tomu nebrání závažné překážky. Poraďte takovým potrefeným, ať se obrátí na
kněze, ten jim jistě rád pomůže. 
Ale i po církevním zplatnění manželství, věřícím zůstává na celý život dál úkol, jak žít dobře v
manželství s nevěřícím partnerem. 
Není na to žádný jednoduchý recept. Je to svět stálých kompromisů, velké tolerantnosti, velkého úsilí
o stálou vzájemnou lásku, která musí vždy znovu přemostit rozdílnost vašich cest, vašich názorů.
Takové smíšené manželství, to je dvojkolejná dráha, s tím musíš po celý život počítat. 
Máš být nevěřícímu partnerovi apoštolkou víry, misionářkou. Jak to dělat, aby z debat o víře
nevznikaly leda hádky, leda rozladěné napětí? Drž se rady Mahatmá Gándhího: „Nejlepší způsob, jak
kázat evangelium, je žít podle evangelia.“ 
O tenhle způsob apoštolátu se jedná mezi manžely. Jenom na tvé dobrotě může nevěřící manžel



poznat, jak dobré je křesťanské náboženství. 
A ještě ti poradím: Když jdeš do kostela, když se doma modlíš, přibírej svého nevěřícího partnera do
své modlitby: „Bože, přijmi jako jeho modlitbu, jako jeho projev víry to, že je na nás hodný, že má rád
mne a děti.“ 
Nenuť ho do rozhovorů o víře. Když sám o tom začne, pověz klidně a přátelsky, proč a jak věříš. Když
to nepřijme, své vývody neopakuj, dál už mlč. 
Vzdělávej se proto stále ve víře, čti náboženské knihy, abys mohla v takové chvíli odpovědět správně.
Poslouchej kázání i za něj a pro něj. 
Tak vidíte: smíšené manželství je velká zátěž na oba partnery, ale i šance pro oba. Hluboce věřících
mládenců a děvčat moc po světě neběhá, a tak se manželství věřícího s nevěřícím uzavírala už v
prvotní církvi a budou se uzavírat vždy. A vždy znovu musí křesťan usilovat po celý život o šťastné
manželství na světě - a o spasení všech svých na věčnosti. 
Přeji vám všem, kdo v takovém smíšeném manželství žijete, aby se vám obojí dařilo a zdařilo. 
 

NEBUDEŠ KRÁST !

Jako všechna přikázání druhé desky Desatera, je i sedmé „nepokradeš“ uplatněním hlavního přikázání
o lásce k bližnímu. 
Jako děti jsme si v křestní katechezi před prvním svatým přijímáním vštěpovali, že proti sedmému
přikázání hřeší, kdo krade nebo loupí, kdo někoho ošidí, kdo něco najde a nechá si to, kdo něco cizího
poškodí. Jak to platí pro dospělé? 
V řeči dnešních lidí jako by to platilo jinak: 
   „Z cizího krev neteče.“ 
   „Kdo nekrade, okrádá rodinu.“ 
   „Šikovný se živí kradením, chytrý obchodováním a hlupák prací.“ 
A tak jsme to pro samou chytrost a šikovnost dopracovali tak daleko, že musíme pořád hlídat kufr,
když někam jedeme. Že se bojíme nechat stát na ulici auto. Že vymýšlíme stále bezpečnostnější
zámky u dveří a pevnější mříže na okna. 
Bůh vede člověka k jiné chytrosti: Neber, co ti nepatří. Nenič, cos sám nevytvořil. Chraň majetek
bližního stejně pečlivě, jako chráníš svůj. 
Sedmé přikázání hájí právní jistotu člověka proti svévoli silnějšího - a to je věc nemalá. Ježíšův Nový
zákon to přikázání ještě rozšiřuje. Nezůstává u pouhého nekradení - míří k darování v lásce, jak to
chápe svatý Pavel: „Pracuj, abys měl z čeho udělit nuznému.“ (Ef 4,28) 
Lid Starého zákona absolutní vlastnické právo neznal: Všechny věci patří Bohu, člověku jsou jen
propůjčeny. Pán Ježíš mluví ve stejném smyslu v podobenství o hřivnách - talentech. Ve svých
řečench znovu a znovu varuje před otročením majetku: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je
kazí mol a rez...“ (Mt 6,19) - „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům ... Bohu i mamonu.“ (Mt 6,25) -
„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,25.34). 
Nesprávný vztah k majetku vede buď k přeceňování a hromadění, nebo k podceňování a plýtvání. 
Postoj bible je v rovnováze uprostřed: „Bože, neprosím tě ani o chudobu ani o bohatství. Prosím tě o
to, co k životu potřebuji“ - čteme v knize Přísloví (30,8-9). 
Jestli se z člověka stane poctivec nebo zloděj, to se rozhoduje už v raném dětství. Když se doma děcku
trpí drobné krádeže, - když je větší klučina pochválen za to, že donesl domů něco, co šikovně „otočil“
v samoobsluze nebo v dílně, - když stále slyší, že i „ti nahoře“ se obohacují na úkor jiných, - co jiného
z něho může vyrůst, než zloděj. A jánošíkovské legendy, že je vlastně hrdina, kdo bohatým bere a
chudým rozdává, přivedly do kriminálu už mnohé mladistvé, kteří také došli k názoru, že mají právo



si vzít, co jim - chudým - ti majetní po dobrém sami nedávají. 
Základem poctivosti je správný postoj k majetku. Není to tak, že něco mít, vlastnit, je už špatné. Zlý je
majetek nespravedlivý, nakradený, našizený na druhých. Člověk potřebuje něco mít. Teprve když má
víc než potřebuje k udržení holé existence, teprv potom si může s potěšením zařizovat byt, pořídit
slušný oblek, jít do společnosti, zkrátka žít kulturně - jako člověk. 
Ježíšovo „běda“ boháčům se někdy vykládá tak, že Pán Ježíš zavrhl všechny lidi, co mají majetek. Tak
to není. Pán se s majetnými lidmi stýkal, přátelil. Bohatý muž mu směl připravit hrob. Jeho přáteli
byli nejen chudí, ale i bohatí, kteří si tím bohatstvím činili přátele v nebi. Ježíšovo „běda“ patřilo
boháčům utlačovatelům, vykořisťovatelům, jejichž srdce zatvrdlo a oko osleplo pro nouzi bližního.
Ovšem je nepochybné, že sympatie našeho Pána patřily především těm chudým, malým, zneužívaným
a vykořisťovaným. 
Náš Pán nežádá od každého, aby rozdal vše, co má, a zůstal chudý jako svatý František z Assisi. To je
cesta dobrovolníků. Náš Pán žádá od každého bez výjimky chudobu duchovní - vědomí, že jsme jen
správci, ne vlastníky toho, co máme. Že budem skládat účty z toho, jak jsme majetku užívali. Že štěstí
není v hromadění, braní, ale v srdci otevřeném pro nouzi bližního. Že štěstí není v utrácení a
rozhazování, ale v dobrém hospodaření. 
Myslím si, že tohle kázání o správném zacházení s majetkem bližního i s majetkem vlastním je velmi
potřebné. Ale nebude vám k ničemu, jestli je zde jen tak vyslechnete a nic dál. Jestli se podle něho
nezačnete řídit, podle něho smýšlet. 
Modleme se o to, třeba tak, jak to učíval jeden moudrý kněz: 
„Milý Bože, učiň svět lepším - a začni s tím u mne. Abych pochopil, že není chytré pachtit se za
nečestným obohacováním, za okrádáním bližního nebo státu. Že to pro zloděje a podvodníka dopadne
vždy stejně: co získá na majetku, ztratí na klidné mysli a sebeúctě. Že ty chceš, abychom si žili
spokojeně a bezpečně. Že větší radost  je dávat, než brát.“

Přímluvy

Volejme společně k našemu Pánu, Ježíši Kristu, který přišel mezi nás, aby i nás uzdravil. Pane,
prosíme tě:

Za našeho papeže; aby nemlčel, kde je třeba říkat světu pravdu, byť i nepříjemnou.
Abychom v sobě uměli umlčet slova jízlivá, pomlouvačná a hádavá.
Abychom snadno nalézali slova chvály, poděkování, správné orientace.
Abychom při společné bohoslužbě nebyli jako němí, když ostatní chválí Boha společnou písní,
hlasitou modlitbou, - abychom se rádi svým hlasem připojili k ostatním.
Naše dospívající mládež aby se snažila sebe vychovávat.
Naše děti a školáci aby se ochotně dali vychovávat a cvičili se v radostné činorodosti, sebevládě.

Pane Ježíši, ty nám svého Ducha posíláš v hojnosti. Kéž se mu umíme otevřít a dát se jím vést za
tebou, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Když jdeme v neděli do kostela, neseme si každý s sebou svůj uzlíček událostí a zážitků uplynulého



týdne. Někdy je to balónek radosti, někdy je to těžké zavazadlo zklamání, tíživých obav. Papež Jan
XXIII. napsal, že nejhůř je na tom ten člověk, který místo s důvěrou k Bohu přichází do kostela vnutit
Bohu vůli svou. 
Netrpíme i my podobnou nemocí? Pokud vše jde podle naší vůle, jsme odevzdaní do vůle Boží. Ale
jak to jde jinak, začneme reptat, začneme se bouřit. 
Musíme se stále znovu učit brát to, co nemohu změnit tak jak to přichází - v důvěře, že Boží láska umí
obrátit k dobrému to, co na mé síly nestačí. 
Začněme s tím, že uznáme svou malověrnost jako nemoc, a odřekněme se jí.

Uvedení do čtení 
1. Iz 50,5-9a 
Už prorok Izaiáš, dnes náš první učitel, dobře věděl, že jen ten obstojí v každé situaci, kdo pevně
důvěřuje v pomoc Boží. 
2. Jk 2,14-18 
Pisatel Jakubova listu se rozhodně staví proti názoru, že stačí jen zbožně věřit, aby někdo byl dobrý
křesťan. Nikdo není dobrým křesťanem, říká Jakub, kdo nepomůže bližnímu, který je v nouzi. 
3. Mk 8,27-35 
V čtení evangelia si všimněte, jak Pán Ježíš se brání tomu, aby ho učedníci nazývali Mesiášem. Proč
asi, když jím byl? Všichni ten pojem tehdá chápali politicky. Pán Ježíš jim chce o Mesiáši -
Vykupiteli napřed vštípit novou, správnou představu. Petrovi to nové chápání šlo hodně ztěžka. Jak to
půjde dnes nám? 
 

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Že slovo „evangelium“ znamená radostnou zvěst, to víme všichni. Ovšem tuhle radostnou zvěst
evangelia bychom nejraději brali jako příslib a záruku, že my, věřící lidé, budeme Boží rukou chráněni
od všeho zlého. Že nám se každý malér zdaleka vyhne. 
Jenže kdyby to bylo takhle, nacpali by se do církve ti největší chytrolíni, ti nejmazanější spekulanti a
ti největší sobci - ti především. 
Ještě že to tak není, to by normální slušný člověk v církvi neměl žádnou šanci. My křesťané nemáme
žádnou záruku, že budeme žít svůj život jako v bavlnce. 
Co je tedy radostnou zvěstí evangelia? Co je klíčem ke štěstí křesťana? 
Ernnest Hello napsal povídku s názvem: Klíč ke štěstí. 
Vypravuje se tam o bohatém a opatrném panu Ludvíkovi. Léta šetřil, úspory ukládal. Být zajištěn, to
byla představa jeho spokojeného života. Ale jak mu úspory narůstaly, místo pocitu štěstí a zajištěnosti
narůstal pocit nejistoty a strachu. 
Jak zajistit ty své úspory? Dát je do spořitelny na úroky? To ne - inflace je ročně vyšší, než úroky.
Investovat do cenných papírů? To také ne, v obchodě se nevyznám. Mohl bych koupit akcie podniku,
který zkrachuje a přijít o všechno! 
Už to vím: budu kupovat zlato, to má cenu stále. Jenže už je tu nová starost - kam je ukrýt. I na to
našel řešení. Najme si v bance sejf, takový ten na heslo, takový neotevře nikdo, kdo heslo nezná. Jaké
heslo zvolit - smí mít nejvýš čtyři slabiky: „Moje radost, moje láska, můj Bůh“ - ? To ne, to by bylo k
Bohu příliš nezdvořilé. Lépe takhle: „Bože můj“ - to je to pravé. 
Když pak po čase přišel do banky otevřít svůj poklad, začal horečně přebírat v paměti, jaké má  heslo?
Zdvořilý úředník krčil rameny: musíte mi říct heslo, jinak vám nemohu vydat klíč. 
Pan Ludvík doma probíral slovníky, listoval v diáři, kudy chodil, naříkal: „Bože můj, Bože můj...“ 



I když ho převezli do psychiatrického ústavu, stále si drmolil: „Bože můj, Bože můj“ - a nevěděl, že
právě ta slova jsou heslem k jeho pokladu. 
My také často voláme slova Bůh, Láska, Svoboda, Spravedlivost - a nadarmo. Nadarmo říkáme v
modlitbách veliká a mocná slova, která jsou klíčem k našemu štěstí. Proč nadarmo? Protože jsme jako
ten popletený - klíč ke štěstí máme v ruce, ale nepoužíváme ho. 
Lakomec Ludvík mohl ta pravá slova tisíckrát vyslovit a nic mu to nepomohlo. Neotevřel podle nich
dveře trezoru. 
Svatý Jakub to říká jinak: můžeš mít zbožných slov plnou hubu, ale jestli podle nich nejednáš, nic ti to
nepomůže. Tvá víra bez života podle té víry je mrtvá víra. 
Tak to platí i dnes a pro nás každého. Tolik se všude mluví, kde je co u nás v nepořádku, kde je co
špatné. Tolik se ukazuje prstem na vládu, na ministry, že málo dělají, málo se starají. Byli bychom asi
méně ukřičeným národem, kdybychom si vždy napřed položili otázku: A co jsem pro lepší svět už
dnes udělal já? 
Klíčem - malým, ale účinným klíčkem k lepšímu světu je osobní přičinění každého z nás. To platí pro
svět, to platí i na soudu Božím, to platí i pro můj a tvůj osobní život. 
Kdosi moudrý napsal: „Vzrušujeme se nad prodlužováním nebo zkracováním průměrného věku
člověka. Co na tom sejde? Ať žijeme 50 nebo 100 let, je to pořád katastrofálně málo. Je to příliš málo
co do počtu roků. Zda je to dost života, o tom rozhoduje, kolik dobrého každý den uděláme.“ 
Jenže my jsme stále znovu v pokušení, chlácholit své svědomí tím, že zachováváme pár povrchních
náboženských zvyklostí, ale samu podstatu evangelia - příkaz lásky k bližnímu - to necháváme jiným. 
Vzpomínám na zprávu ze slovenských novin z času první republiky. Kdesi na šarišské silnici zabili na
Velký pátek dva mladíci řemeslníka, který jel na kole z práce. Přistihli je ještě na místě činu: ruce
měli zkrvavené, vedle mrtvého ležel krajíc chleba se slaninou, na které byly otisky zubů a také krvavé
otisky prstů. Jeden z vrahů se totiž do slaniny chutě pustil, ale druhý ho zděšeně okřikl: „Pre Boha, čo
to robíš! Veď je predsa pátek!“ 
A tak dnes prosme společně Boha, ať se nám naše víra nescvrkne na pár zvyklostí, které zachováváme.
Ať je nám klíčem k pohledu víry živé, která dává dnům našeho života hodnotu ryzího zlata. Zlata
lásky k Bohu a bližnímu. 
V závěru čtení dnešního evangelia jsme slyšeli: „Kdo by si chtěl svůj život zachránit, nějak
zakonzervovat, ztratí ho. Kdo však svůj život nasadí pro mé království dobra, navěky ho zachrání.“
Amen, tak to jest. 
 

BŮH JE PRO ŽIVOT

Když dnes nasloucháme evangeliu, zdá se nám, že Petr si tak přísné pokárání nezasloužil. Protestoval
jen, že Pán Ježíš se chce dát zabít. Petr je pro život - Bůh pro smrt. Tak to vypadá. Ale je to tak?
Mnohým se zdá, že ano. Náboženství že je jen samý zákaz všeho příjemného, že je to samý strach z
trestajícího Boha, jenom čekání na smrt. 
I věřící křesťané mají někdy takové divné představy. Vzpomeňme si jen, co mnohdy čteme v úmrtních
oznámeních: 
„Zalíbilo se Bohu povolat na věčnost naši maminku, mou manželku.“ 
„Z vůle Nejvyššího přišel o život při dopravní nehodě - zůstaly dvě děti, vdova.“ 
Copak je to tak, že se Bohu líbí, aby ta mladá paní zůstala vdovou se dvěma sirotky...? 
Copak je to tak, že se Bohu líbí, aby někdo zůstal vdovcem, aby měl osamělé stáří? 
Není to tak: Bohu se nelíbí smrt - Bůh chce život. 
Proč tedy musel umřít jeho Syn? Nemusel! Lidé ho mohli přijmout, dát si říct. 



Tys ho také mohl přijmout, nehřešit... 
To lidé zvolili smrt, záchranu po dobrém nepřijali. Nezbývalo, než cesta, jak je popsána v naší
eucharistické modlitbě: ... „i když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho nenechal
napospas smrti: obětoval ses, abys nám zachránil život věčný.“ 
Co Ježíš odmítá, když dnes odporuje Petrovi? Člověka, který si sám chce zachránit život - bez Boha,
proti Bohu, člověka, který si myslí, že sám sobě může být vykupitelem, kdo odmítá Ježíše Vykupitele.
Kdo odmítá kříž Kristův, ten si buduje svůj vlastní kříž - a těžší. 
Čtrnáctého září je svátek Povýšení svatého kříže. My už ty své kříže, samodělné, nerozlišujeme, je
jich moc. Jak že ty kříže vznikají? Dobře si to představ: Kříž vznikne, když se kříží dva směry: nahoru
a napříč. Tvůj kříž vznikne, když se zkříží dvojí snaha, dvojí vůle: Boží a tvá - proti Bohu. Kříž
Kristův vznikl, když se lidé vzepřeli vůli Boží, - kříže naše vznikají také tak. 
Radostná zvěst dnešního evangelia zní: Naše náboženství není pohrdání životem, hledání trápení.
Naopak: je to umění, jak trápení, když dolehne, proměnit v dobro. Je to umění, jak s Boží pomocí
trápení unést a přežít. 
Křesťanství je protest proti smrti ve jménu toho, který mrtvé křísil. Křesťanství ti říká: Sám se můžeš
leda zahubit. Sám je každý sebevrah. 
Spolu s Kristem i svou smrt přemůžeš. 
 

O ŠTĚSTÍ KRISTOVĚ A ŠTĚSTÍ KŘESŤANŮ

Štěstí - slovo nekřesťanské? 
Slovo „štěstí“ slyšíme v denním životě často: Někdo „měl štěstí“ při dopravní nehodě - nezabil se. Ta
a ta slečně „udělala štěstí“ = vdala se za rytíře svého srdce. Jiný „naštěstí“ neztratil peněženku, jen ji
zapomněl doma. „Kupte si štěstí,“ hlásal plakát na losy jakési loterie. 
Zřídka však slyšíme slovo „štěstí“ v našich modlitbách, kázáních, duchovních knihách. Má štěstí a
víra tak málo společného? Nebo to nemá společného dokonce nic? Často to tak vypadá. 
Vypravoval kněz, který bydlel v klášteře u sestřiček, jak si jednou koupil na trhu hrušky. Nádherné,
veliké, sladké, jako máslo jemné, jak touto dobou bývají. Když se vracel domů, drhla jedna starší
sestra schody. Na kolenou, s rejžákem, žádná lehká práce, čelo zpocené. Páter vytáhl dvě hrušky a
podává je sestřičce: „Pochutnejte si na nich, jsou moc dobré.“ Ale sestra ucukla, podívala se na kněze
jako na pokušitele, který ji svádí ke špatnostem a prohlásila: „Já jsem řeholnice, já se nemám co
shánět po radostech a pochutnáních, já mám nést kříž Pána Ježíše!“ A zase se sklonila ke kýblu se
špínou a začala úporně drbat schody. 
Říkáte, že byla podivínka? Nebyla. To ona takhle falešně chápala následování kříže Kristova, dnešní
evangelium, že Ježíšovi následovníci musí zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a nést jej.

Štěstí podle bible. 
Jak to tedy chápe bible, jaký je její duch? 
Naše svaté knihy jak Starého, tak Nového zákona jsou sbírky životních příhod lidí, kteří to s vírou v
Boha mysleli vážně. A všechny ty příhody mají jedno společné: Přesvědčení, že s tímto Bohem
Abrahámovým, s Bohem Ježíšovým je možno udělat v životě štěstí; že těm, kdo milují Boha, se
nakonec vše obrátí k dobrému. 
Žádnému člověku nechce tento Bůh způsobit neštěstí, každému přeje a chce pro něj štěstí, dobro,
radost, jedním slovem: spásu. Bůh stojí na straně lidí, kteří hledají v životě své malé lidské štěstí. K
rozporům dochází jen tam, kde člověk chce štěstí jen pro sebe a pro ty své. Bůh chce štěstí pro
všechny lidi. Bůh je proti tomu, aby jedni byli obětováni pro šťastný život jiných. Bůh je proti tomu,



aby někdo byl týrán v přítomnosti, a za to se mu slíbilo štěstí v budoucnosti. 
Takový Bůh, který by napřed život dal, a pak bránil hezky si ho žít, který by nutil k trápení pod
příslibem štěstí po smrti, to by byl podvodník a jeho náboženství podvodem. 
Je-li Boží Syn také synem člověka, pak musel tento syn člověka udělat něco i pro člověkův pozemský
šťastnější život: Pak musel učit, jak si šťastně a pěkně na světě žít, tak pěkně, vykoupeně, aby to
vydrželo po celou věčnost.

Recept na štěstí 
Jak tedy rozumět slovům dnešního evangelia? Jsou proti radostem malého člověka, jsou proti
lidskému štěstí? Přečtěme si je ještě jednou: 
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl svůj život
zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, zachrání si ho.“ 
Ztratit život, obětovat život pro někoho - je tohle nějaký recept na lidské štěstí? - Jak to zní na první
poslech divně, přece je to tak. Ale ne tak, že si člověk má odmítat radosti života, ne tak, že si člověk
má tesat své kříže, vymýšlet, jak by se týral. Svůj KAŽDODENNÍ kříž máme nést: to znamená, nést to
trápení, o které se ti každý den starají druzí, nepřátelé, cizí. Snést ty oběti, které od tebe žádají tvoji
domácí, přátelé, nejbližší. 
Při požadavku Ježíšově, abychom obětovali život, nemysleme hned na jeho smrt ukřižováním. 
Pomysleme, kolik času musí doslova obětovat rodiče dětem. To je kus jejich života, kterého se pro ně
zřekli. 
Kolik nervů, spánku, peněz, volných chvil nás stojí naši nejbližší, domácí, přátelé. Kus života jim
obětujeme. 
A kdybychom na svém životě lpěli, kdybychom nebyli ochotni cokoliv pro děti, bližní obětovat, svůj
život bychom ztratili, říká Pán Ježíš. 
Tak je to s nesením křížů. 
Nežádá se po nás žádné sebemučení, sebetýrání, žádné specielní odříkání radostí. 
Když sníš dobrou hrušku, nijak se tím neznehodnotí zásluha za to, žes pro dobro ostatních vydrhla
schody. 
Žádá se tu po nás důrazně, abychom dávali kusy svého času, života, peněz, srdce k budování štěstí
jiných. 
 

NEBUDEŠ LHÁT

„Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.“ (5 Mojž 5,20) 
Osmé přikázání vypadá na první pohled málo aktuální. Kdypak se nám stane, abychom svědčili před
soudem? Ale už dětské zpovědní zrcadlo ví, že vlastně vystupujeme denně jako svědkové, jako žalobci
nebo jako soudci chování jiných. 
Kněz nás už v dětství naučil, že proti osmému přikázání hřeší, kdo na někoho křivě svědčí nebo žaluje,
kdo někoho pomlouvá, kdo lže řečí nebo přetvářkou. A život nás dospělé učí denně, že tohle přikázání
není žádná teoretická úvaha, - že chrání samo lidské soužití a společenství. Kde člověk člověku už
nemůže důvěřovat, kde řeč je prostředek na zamlžení pravdy a ošálení druhého, tam začíná zákon
džungle a právo silnějšího, tam právo horšího člověka vítězí. Ježíš nás učí, že pravdivost chrání
člověkovo osobní sebevědomí a důstojnost. Kdo se dá vést cestou Ježíšovy pravdy, ten se zbaví
strachu, co si lidé o něm pomyslí. Kdo se dá na cestu pravdy, vidí vše ve správných rozměrech. Básník
Novalis o tom napsal: „Když uvidíš obra, napřed se podívej, kde je slunce - abys rozeznal, jestli to
není obrovský stín trpaslíka.“ Tolik stínových obrů je mezi námi: nad jedněmi stojí příhodné slunce



protekce, nad jinými slunce úřadu - ale osoby samy jsou trpasličí. Ježíš nás stínových obrů zbavuje.
Ve světle evangelia je každý tak veliký, jak je dobrý. 
Jsou různé druhy lži. Je lež drzá, je lež z nouze, je lež milosrdná, jsou tucty lží a polopravd. Jsou lži ze
sobecké zištnosti, ze zlomyslné snahy ublížit. 
Jsou lži z nouze, když lidé při vyslýchání na Estébé zapírali, aby nepřivedli do vězení druhé lidi. I
dnes je věcí svědomí zamlčet pravdu tam, kde by byla použita ke zlému. 
Je lež milosrdná, když víš, že pravda by druhému ublížila, že by ji neunesl - třebas nemocný
rakovinou. 
Je i lež z lásky. Přijdeš na návštěvu, ukazují ti s radostí, jak mají zařízený byt. Zvlášť hrdí jsou na
veliký obraz - jak ten pěkně oživuje celý pokoj! A ty vidíš, že podle měřítek umění je to bezcenný kýč.
Máš povědět své mínění, když víš, že by zarmoutilo? Máš respektovat právo člověka zařídit si byt
podle svého vkusu? Máš nepravdivě pochválit? 
Jsem povinen vždy a každému povědět všechno, co vím? 
Na takové otázky musíme umět najít správnou odpověď, aby se nám prosté „nelži!“ nestalo
nepřehlednou houštinou mudrování, co se ještě smí a co už se nesmí. 
A kde jinde se jít učit správné orientaci, než ke Kristu, který přišel, aby vydal svědectví o pravdě.
Setkáním s Ježíšovým evangeliem, s jeho duchem, se křesťan učí čestnosti, stává se pokorným
vyznavačem pravdy v lásce. 
Pokorným vyznavačem pravdy - řekli jsme  si. Pokorně si uvědomuje, že plnost je jen v Bohu. Že jen
Kristus může říci: já jsem pravda. My vidíme pravdu zde na zemi jen jako v zrcadle - a to zrcadlo má
mnoho slepých míst. Kdo si to uvědomuje, je pokorný. 
Vyznavačem pravdy v lásce - řekli jsme si. Pravda bez lásky, to je nesnášenlivý fanatismus. Fanatik
pravdy dává to, co ví on, na roveň s absolutní Pravdou. Je proto odpůrcem náboženské svobody. V
dřívějších dobách sahal po meči a stavěl hranice na upalování těch, kteří smýšleli jinak. I dnes pevně
věří, že jen on má monopol na pravdu - proto po pravdě nepátrá, jen prosazuje tu svou. Pamatujme
proto, že pravda není klacek, kterým bychom mohli druhé kolem sebe utloukat. 
Středem Kristovy pravdy je láska a ta může být hlásána jen v mírnosti. Proto ať je nám pravda jako
plášť, který druhému podržíš, aby jej snadno mohl obléci. 
Vraťme se k otázce, kdy jsem povinen ze spravedlivosti říkat pravdu, a kdy jsem povinen z lásky
mlčet. Po předchozí úvaze už to snadněji vystihneme: tam, kde by holá pravda neměla za následek
bezpečí, mír, radost, ale vyvolala zmatek, trápení nebo neštěstí, tam nesmíme říci vše, co víme. Je
vědění, které člověk může sdělovat, a jsou situace, kde o tom, co víš, musí mlčet. Mlčet říkám, ne
lhát. To není jen situace politiků, diplomatů, lékařů. To je současnost našeho života. 
Jsou lidé, kteří říkají druhým do očí hrubosti a neomalenosti a doprovázejí to tvrzením: „Já už jsem
takový, že faleš nesnáším a říkám vše raději na rovinu!“ Kolik nelásky může být ve slovech: „Já mu
ale povím pravdu!“ 
Nesobecká láska k pravdě bude proto pečlivě vážit chápavost druhého, jeho momentální situaci.
Vycítí, kdy je čas k mlčení, kdy je čas k promluvení. Počká ochotně na vhodnou chvíli, jako to dělá
náš Pán: „Měl bych vám ještě mnoho co říci, ale teď byste to nemohli unést.“ (Jan 16,12) 
Je tu nějaký rozdíl mezi hladkostí diplomatických polopravd a touto křesťanskou diskrétností? Je, a
zásadní: Diplomat hledí na svůj prospěch, ohleduplný křesťan hledí na prospěch druhého. 
Ještě si krátce povězme, že člověk může obelhávat i sám sebe - tím, že zavírá oči před pravdou, která
je mu nepříjemná. „Životní lež“ se jmenuje tento nebezpečný stav, kdy člověk si namluví to, co by
chtěl a žije, jako by to byla reálná pravda. Nenamlouváš si i ty o sobě něco, co není pravdivé? Umíš
uznat skutečnost, i když je pro tebe nepříjemná? Máš zálibu v přehánění, když něco vypravuješ, když
o někom mluvíš? Umíš přiznat svou chybu, nebo ji zastíráš? Umíš být diskrétní a ohleduplný?“ 
Shrňme si nakonec, k čemu nás osvobozuje osmé Boží přikázání, takto: 



„Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti, abys pošpinil bližního, aby ses vyhnul
povinnosti: 
Lhaní je namáhavé, plodí nedůvěru. Nakonec ti nebude nikdo věřit. 
Žij raději v upřímnosti. Tvůj Bůh je Pravda. Drž se ho a budeš také důvěryhodný!“

Přímluvy

Bez Boží pomoci jsme sami slabí a ubozí. Proto prosme:

Bože, ať nežijeme osaměle, ale každý den ráno se k tobě přimkneme při ranní modlitbě.
Ať nejsme lhostejní k lidem kolem nás, vždyť naše lhostejnost je to, co je činí osamělými.
Ať umíme být laskaví i k takovým, kteří nám nejsou sympatičtí.
Ať umíme kříže, které na nás dolehnou, sjednotit v modlitbě s křížem Kristovým.
Ať umíme na život a smrt pohlížet křesťansky: život milovat, smrt vírou přemáhat.

Ježíši Kriste, ty jsi cesta, po které máme jít po celý svůj život. Ať se tě učíme stále lépe poznávat, -
jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

25.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Pokoj Páně nám přeje církev každou neděli hned na přivítanou, na začátku bohoslužby. Co je to pokoj
Páně? Snad pokoj od lidí? To ne - osamocenost je zlá věc. Nebo snad pokoj od práce? To také ne -
nečinnost je nudná. Pokoj je tam, kde se lidi snaží navzájem si porozumět, vyjít si navzájem vstříc. 
A tak se nejprv zamysleme: Co já šířím kolem sebe? Jsem příčinou mrzutostí? Nebo vedu k pokoji?

Uvedení do čtení 
1. Mdr 2,12.17-20 
Slušný člověk je všem darebákům vždy trnem v oku. Tak to bývalo, jak svědčí čtení ze Starého
zákona. - Tak tomu bývá i dnes, jak svědčí naše denní zkušenost se závistivci - a zkušenost s naší
vlastní závistí. 
2. Jak 2,14-18 
Zkušený znalec lidského nitra nám v Jakubově listě líčí podobu špatné, sobecké zbožnosti, - jaké se
máme varovat. 
3 Mk 9,30-37 
Ježíš si nevybíral své apoštoly,  že byli svatí, ale proto, že z nich světce chtěl udělat. V evangeliu dnes
uslyšíme, jak jim to šlo ztuha: nemohou pochopit, že být apoštolem znamená světu sloužit, a ne mu
panovat. A jak my? Je nám také stále ještě milejší poroučet, než sloužit? 
 

JDE TO BEZ HÁDÁNÍ

„O čem jste cestou rozmlouvali?“ - ptá se v evangeliu Pán Ježíš. - A oni zahanbeně mlčeli, protože se
cestou hádali. A o co se hádali? - Kdo je mezi nimi větší, důležitější, přednější - kdo je víc. 



Hádání je mezi lidmi všude dost. Mezi dětmi, mezi dospělými v práci, mezi manžely doma. Jde to
vůbec bez hádání? 
Hned na začátku bible je pozoruhodné vyprávění o stavbě babylónské věže. Lidé se rozhodnou
postavit oltář své inteligenci, věž, která by sahala až do nebe. Ale pýcha je přivede ke zmatení jazyků.
Každý má svou pravdu, každý má svou řeč, nejsou schopni se na ničem dorozumět, rozcházejí se. 
Tohle je obraz i dnešní lidské společnosti, jak ve vztazích mezinárodních, tak ve vztazích
mezilidských, a hlavně v manželství. Říká se tomu babylónský efekt. Lidé se snadněji nad kdečím
pohádají, než aby se nad jedním shodli. 
Musí to tak být? Musí každé lidské společné úsilí, každé manželství, skončit babylónským efektem, že
manželé jakoby mluvili každý jinou řečí, že si přestanou rozumět? 
Vy víte dobře: Nemusí to tak být, ale přece to tak přečasto bývá. Proč? 
- Někde zasejí rozkol různé návyky z domu. 
Když se ti dva brali, měli se rádi. Jeho okouzlovala její pořádnost, hospodárnost, pečlivost, to u nich
doma nebylo. Jí se na něm líbilo, co bylo jí z domu neznámé - dárečky, které jí za poslední korunky
kupoval, jeho bezstarostnost ptactva nebeského. Ale po svatbě jí začal jít na nervy: je lehkomyslný a
nepořádný! Jemu začalo žít na nervy její věčné poklízení, počítání, šetřílkovství. 
A hle, společná stavba věže domova, rodinné pohody, se stává babylónem. Přestávají si rozumět. 
- Jindy jsou ti dva ještě příliš nedospělí, neschopní řešit jakékoliv nedorozumění. Hned první
nesouhlas partnera berou jako osobní urážku: „Ty mě už nemáš rád, proto se mnou nesouhlasíš!“ Muž
zas prožívá jako osobní urážku, když zjistí, že jeho žena se nezajímá o stav fotbalové ligy. 
Leckdo si potíže na pracovišti odreagovává doma, v rodině. Místo, aby pracovní trable pověsil na
hřebík s pracovním pláštěm, otravuje si ovzduší i doma. A  kdyby jen sám sobě - celé rodině. 
- Pocit méněcennosti - nejistota - bývá také často spoluvinnou. Máme jej občas všichni. Pokud je
normální, pak nás nutí k lepší práci a nevadí. Zle je, když přeroste na komplex méněcenosti - ten vede
k útočnosti, agresivitě. 
- Urážlivost - staví mezi manžele skleněnou stěnu: „Musím ho potrestat!“ - Jaká nadutá pýcha, jaký
patent na rozum mluví z takového partnera! Soudí, trestá, kde vzal na to právo! 
- Někdy se ukáže hned po svatbě, že se brali dva neznámí. „Je takový společenský, každý ho má rád“ -
libovala si před svatbou. Za rok to hodnocení zní jinak. „Domova si neváží, společnost v hospodě je
mu nadevše. Ani dítě ho doma neudrží. Co mám dělat?“ 
Co dělat, když se manželé neumějí dohodnout, když každý rozhovor spěje hned k hádce? 
Každý takový případ se musí řešit individuálně, není na to žádný patent. Ale přesto se dá říct, že
všechny případy se řešit dají, pokud ti dva jsou jakž takž normální. 
A také se dá říct, že žádný případ se nedá řešit děláním scén, po zlém. 
- Třeba u těch, kde se ukáže, že partner má chyby, o kterých jsi před svatbou nevěděl. Jsou-li to chyby
normální, chyby normálního člověka, pak máš důvod si ulehčeně oddechnout: já mám také chyby. Můj
partner má tedy důvod k trpělivosti se mnou, když já mám trpělivost s ním. A tak se ti dva snadněji
uchrání pokušení převychovávat druhého metodou hádavou. Pomáhat lze totiž pochvalou, uznáním,
nikdy vyčítáním. 
- Samotný výskyt konfliktů - (konflikt je teď módní slovo - dřív se říkalo hádka) - tedy samotný
výskyt konfliktů v mladém manželství není ještě žádné neštěstí. Je to normální součást záběhu,
sžívání těch dvou. Je to dobré znamení, že těm dvěma na druhém záleží, že se berou vážně. Ovšem to,
co tu mám na mysli, to normální řešení problému, se má spíš podobat zapálené debatě než řvaní na
sebe navzájem. 
Není tedy neštěstí ani katastrofa, když se mladí manželé pohádají. Neštěstí je, když se hádat neumějí.
Když už kolem něčeho naroste napětí, nepomůže před tím utíkat. Lépe je řešit jednotlivé problémy
bez odkládání, dokud napětí nebo strach nepřeroste v agresivitu. Ovšem ne hned, jsi-li rozčilen. Ráno



bývá moudřejší večera - je zlaté pravidlo i zde. 
Jak se tedy hádají manželé, kteří to umějí? 
V zásuvce kuchyňského stolu by měla být v každé rodině nějaká

PRAVIDLA DOBRÉHO HÁDÁNÍ 
Třeba toto dvanáctero: 
1. Když jeden má problém, je to i problém toho druhého. Musí se o něj zajímat spolu. 
2. Nečekej, že partner je čtenář myšlenek. Pověz mu jasně, o co ti jde. 
   (Ne tedy „Ty jsi poslední dobou nějaký divný“ - ale raději: „Necháš se     třikrát upomínat, než mi
pomůžeš. Můžeš s tím něco udělat?“ 
3. Odpovídej pravdivě a otevřeně, co si o problému myslíš. Ale dodej: „Mohu se mýlit. Budu o tvých
důvodech uvažovat. Dejme si čas na domyšlení.“ 
4. Chraň se svou argumentací druhého zarmoutit, zesměšnit, ponížit. 
5. Debatujte vždy o jedné konkrétní věci. 
   (Ne tedy: „Ty jsi totálně nemožný!“ - Ale raději: „Jsem ráda, když mi 
   v tomhle pomůžeš.“ 
6. Není přípustné na výtku odpovědět jinou výtkou. Není přípustné reagovat uraženým mlčením, nebo
zvyšováním hlasu, křikem. 
7. Máš právo říci, co si myslíš. Máš povinnost pozorně poslouchat, co říká druhý, a uvažovat,  proč si
to tak myslí. 
8. Když upozorňuješ partnera na chybu, pak hned připoj pochvalu dobrého. 
   („Poslyš, tohle jsi řekla dobře.“) 
Tím se uvolní napětí. Když k tomu připojíš vlastní chyby, pomůže vám to oběma. 
9. Užitečnější než vyčítat je pochválit. 
   (Místo „Jsi nedbalý táta“ - je lépe říct: „Mám radost, když si všimneš 
   dítěte.“ 
10. Cílem dohadování ať nikdy není osobní vítězství, ale nalezení pravdy. 
11. Oba se konečně už vzdejte polepšovacích, převychovávacích hádek. Proto hledejte při všech
sporech společný základ, s čím oba souhlasíte. A z toho pak vycházejte. 
12. Bylo-li vaše dohadování vedeno správně, poznáte jednodduše: Výsledkem nebude hlubší
roztrpčení, ale úleva a radost z nové shody. Vy dva jste přece společníci, ne protivníci. Tak spolu tedy
podle toho zacházejte!

Při debatě s mladými manžely padne občas otázka: „Kdo má vlastně v manželství ustupovat, kdo se
má přizpůsobit. Žena muži nebo muž ženě?“ - Tohle je doslova hloupá otázka. Oba se přece musí
přizpůsobit potřebám soužití, oba musí hledat, co je správnější a ustoupit od méně správného.
Nevpustit si do svého domova „babylónský efekt“. 
V bibli je také příběh opačný, než je ten o babylónském zmatení jazyků. Vypravuje se tam, jak při
seslání Ducha svatého si všichni začali navzájem rozumět, jak každý pochopil, co má druhý na mysli. 
Jistě by i v našich rodinách bylo víc dorozumění, kdyby manželé dokázali den co den hned ráno při
vstávání prosit o dary Ducha svatého. Otevřeni vanutí Božího Ducha snadněji pochopí, jak to druhý
myslí, co mu dělá starost. A pochopit druhého, to už je velký krok na cestě k dorozumění. 
Kdo mluví o svém partnerovi s Bohem, 
ten dokáže mluvit srozumitelně i se svým partnerem. 
 

NEBUDEŠ DYCHTIT PO ŽENĚ SVÉHO BLIŽNÍHO !



Naše zpovědní zracadla obvykle osmým přikázáním končívala. Deváté se považovalo za součást 
šestého, desáté za součást sedmého. Bylo to tak správné? Nebylo. Deváté: Nebudeš dychtit po ženě
svého bližního, - jak to vyjadřuje ve 2 Mojž (5,21) nový překlad bible, - je zostřením všeobecného
zákazu cizoložství. Zakazuje i ohrozit cizí manželství. A to je záležitost velmi důležitá: Nech na
pokoji vdanou ženu, ženatého muže, neohrožuj cizí rodinu! Kde dva jsou spojeni slibem, slavnou
závaznou přísahou před Bohem, tam nikdo nemá práva tento svazek ohrožovat. I pouhá žádostivost,
tvé vzplanutí, může v druhém ohrozit jeho vazbu na partnera. Proto ten přísný zákaz už i žádostivé
myšlenky na ženatého, vdanou. 
Všichni jsme spoluzodpovědni za to, aby manželství lidí kolem nás byla dobrá, měla šanci být
vydařeným obrazem Boží lásky. Manželský svazek je postaven pod Boží ochranu, a ani chtivý pohled
jej nemá ohrozit. Je to v podstatě to, co v péči o tělesné zdraví nazýváme prevencí - předcházení
chorobám, - zabraňování, aby choroby nevznikly. Kde člověk energicky odmítne už první chtivý
nápad, pak nedojde ani k situacím manželských trojuhelníků a nevěr, které vedou k rozbití rodin,
domovů pro manžele a děti. 
Deváté přikázání bychom mohli vyjádřit také slovy: Lidé nejsou žádné hračky! 
Co z toho plyne? Ve zpovědních zrcadlech bývá řeč o nečistých myšlenkách a o prodlévání v
nečistých představách. 
Ale napřed si připomeňme, že sama erotická touha v člověku není už něco nečistého, nemravného,
hříšného. Bůh člověka stvořil mužem a ženou. Je to jeho dílo, že manžel touží po manželce, snoubenec
po nevěstě, zamilovaný po dívce svého srdce. Je to v Božím řádu, že každý normální muž shledává
hezkou ženu hezkou, milou ženu milou, žádoucí ženu žádoucí. Na tom ještě není nic hříšného. Ale je v
Božím řádu i to, aby všichni muži světa sebežádoucnější provdanou ženu nechali na pokoji. Aby ji
přáli jejímu manželovi, protože je už částí jeho bytosti, protože je jeho polovičkou, možná i lepší
polovičkou. Totéž platí samozřejmě i opačně pro vztah ženy k mužům. 
Snad bude vhodné, vrátit se na tomto místě ještě k látce šestého přikázání, k otázce tak zvané volné
lásky, pohlavní promiskuity a předmanželského pohlavního styku. 
Jak prokázaly v poslední době četné průzkumy, velké procento mladých lidí má za sebou sexuální
zkušenosti už před manželstvím. Někteří i velmi četné. Jak by ne, když jim kdekdo říkal, že kněží to
zakazují z nepřejícnosti. Že je to tak přirozené uspokojení tělesných potřeb, jako jídlo a pití.  Že mládí
má právo na lásku. 
Teprve v současné době si i mladí lidé začínají pomalu uvědomovat, že kdo začne sexuální styk a
věrnou lásku od sebe oddělovat, ten ji olupuje o její největší lidskou hodnotu a krásu. 
Není to dobré ani pro možnost dobrého průběhu budoucího manželství, když se známost začíná tam,
kde by měla končit, když dojde ke spojení tělesnému bez spojení duší. Není to dobré, když se
manželství neuzavírá po dobré rozvaze a přípravě, v klidu a radosti, ale v musu a zděšení z nechtěného
dítěte. 
Mládenci v tomto bývají výbojnější z pochopitelných důvodů - oni otěhotnět nemohou a proto si
riskantnost svého počínání tolik neuvědomují. - Chovají se proto jako mlsní chlapečkové, kteří
vykusují z buchty napřed náplň, a prázdnou buchtu pak odhodí. 
Děvčata by zde měla být energická: „Nejsem buchta k vykousnutí. Nejsem hračka pro kdekoho. Máš-li
mě rád, budeš si mě šetřit, abych se vdávala zdravá a schopná dát ti děti, na které by ses těšil. A
pilulky pro mladou dívku zdravé nejsou, a násilné přerušení nechtěného těhotenství teprv zdravé není.
I já, dívka moderní doby, mám právo očekávat od chlapce, aby mě měl opravdu rád, aby se ke mně
choval rytířsky a něžně.“ 
Jak tedy by mohlo znít deváté přikázání ve zpovědním zrcadle? 
Z pohledu dětí: Proti devátému přikázání Božímu hřeší: - Kdo chce odloudit rodině tatínka nebo
maminku. 



A z pohledu nás, dospělých: - Kdo se svévolně pokouší narušit svazek manželské lásky a věrnosti u
druhých a riskuje tak rozvrat vlastního života i druhé rodiny, trápení dětí, celých rodin. 
Nebo krátce biblicky: - Kdo dychtí po ženě svého bližního. 
A pro svobodné: - Kdo zneužívá ženu jako svou hračku tím, že svádí k pohlavnímu styku před
sňatkem. 
 

V ČEM JE VELIKOST ČLOVĚKA ?

Byla by to hotová groteska, co nám tu dnes líčí evangelium, kdyby to nebylo tak drastické. Pán Ježíš
jde do Jeruzaléma  - a plánuje dobrovolnou smrt za lidi. Apoštolové jdou toutéž cestou a hádají se jako
kluci, kdo z nich bude větším pánem v Ježíšově království. 
Ještěže si aspoň uvědomují, jak jsou daleko od smýšlení svého Mistra: zahanbeně mlčí, když se jich
ptá, o čem se baví. Bylo by s námi dobře, kdybychom si to dovedli stejně upřímně přiznat, když se v
nás probudí plány, které jsou daleko od Ježíšova ducha. 
V evangeliu dnes jde o základní otázku: V čem je pravá velikost člověka? - Co dělá člověka velkým
před Bohem i pro lidi? 
Ježíšova odpověď zní: „Kdo chce být mezi vámi veliký, buď jako ze všech poslední a služebník
všech.“ 
A že to nemíní jako slovní hříčku, že to míní vážně, říká: „Dal jsem vám v tom příklad.“ A můžeme
dodat, že tento postoj, postoj služebníka všech, je pro Ježíše zcela typický ve všech situacích. Z jeho
vůle si to o něm připomínáme při každé mši: „Za vás a za všechny“ stále ještě vydává svou krev. 
Co bylo typické pro Krista, má být typické i pro křesťany - tedy pro nás. Jenže pro nás je spíš typické
chování apoštolů - my se taky rádi bavíme o tom, jak my jsme mezi všemi ti větší, ti lepší. 
Ne že bychom ukazovali na sebe prstem a říkali: Koukněte, jaký já jsem kabrňák, jak já jsem veliký -
to ne, na to jsme už přece jen civilizovaní. To my jen shazujeme druhé: Ten je špatný tak, ten má tu
chybu, ten je takový. - A vyjde to nastejno: Všechno kolem zkritizujeme a zůstane tu trůnit jen naše
velikost: „Ten svět je zlý a lidé jsou potvory“ - to jest všichni kromě nás. 
Tak jak to tedy mám dělat, - myslíš si možná. To se mám pořád jen krčit jak ta fialinka a nastavovat
hřbet těm druhým, aby se po mých zádech šplhali nahoru? To mám chtít být pořád všude poslední,
přistrkovat jiným lépe placenou práci, lepší místo? To nesmím jako křesťan usilovat o postup v
povolání, nesmím přijmout vedoucí místo? 
Kdo by si Ježíšova slova takto vykládal, ten z nich nepochopil nic. Pán Ježíš přece říká, že před
Bohem není člověk větší jen proto, že má vyšší místo, vyšší úřad, titul. Před Bohem je větší ten, kdo
dovede svých schopností líp využít k prospěchu lidstva. 
Svatá Notburga byla církví prohlášena za světici ne proto, že byla služka, ale proto, že svou službu
dělala srdcem a radostně. A naopak: ministr nebo biskup není někdo velký už proto, že je ministrem
nebo biskupem, ale až potom, je-li to velkolepá služba, kterou v tom úřadě vykonává. 
Před Bohem neplatí tvé hodnosti ani tituly, před Bohem platí, na kolik jsi tu pro jiné. 
Usiluj tedy, milý křesťane, o vyšší postavení, o důležitější místo, usiluj o postup. Ale dělej to ne z
ctižádosti, aby se tvá žena mohla vytahovat nad sousedky. - Dělej to proto, abys vlivnější pozice mohl
využít ke konání většího dobra, abys měl víc možností pomáhat pořádat svět kolem sebe k pokoji a
spravedlnosti. 
Shrnuji: Křesťan - to neznamená krčit se stále do kouta, hrbit se a ustupovat těm s ostrými lokty.
Křesťan, to znamená vynaložit všechny hřivny, všechno své nadání ne do služby své kariéry -
ctižádosti - do služby sobě, - ale do služby lidí, do úsilí o lepší svět, kde by každý svobodně dýchal,
kde mocní své moci nezneužívají, ale slouží jí lidem. 



O to pojďme se zmoudřelými učedníky Ježíšovými společně usilovat. Naše dnešní „Věřím“, ať je
vyjádřením, že tuto Ježíšovu nauku vyznáváme a chceme podle ní žít. 
 

VĚŘÍCÍ MEZI NEVĚŘÍCÍMI

Kdo jste, děti, teď při čtení evangelia dobře poslouchaly, jistě jste se náramně divily. Jste zvyklí na to,
že vám dávají stále za vzor dospělé. Ale Pán Ježíš tu najednou svým apoštolům - a vlastně všem
dospělým lidem - dává za vzor docela malé děti. 
Kdo máte doma malého bratříčka nebo sestřičku, tak na nich můžete poznat, jaké jsou ctnosti dětí: 
říkají pravdivě co vědí, nejsou záludné, dovedou se radovat z maličkosti. 
Ono by to snad s tím braním příkladu mělo být nějak takhle: 
Mládež by se měla učit od dospělých, jak být chytrý. 
Dospělí by se měli učit od dětí, jak být šťastní. 
„Měli by se“ - ale je to tak vždycky? Už starozákonní Izraelita si v prvním čtení stěžuje, že má kolem
sebe samé bezbožníky, kteří se mu pro jeho víru v Boha posmívají. Ti bezbožní lidé také vzešli z
věřícího národa, ze zbožných rodičů, byli i „pokřtěni“ obřízkou, chodili i do výuky náboženství - ale
později víru opustili. Náboženství zaměnili za politickou ideologii, Boha sloužící lásky zaměnili za
božstvo peněz a panování jiným. 
A teď je dráždí každý věřící, každý, kdo si zachoval víru své maminky: „Pojďme je týrat, pojďme je
trápit, uvidíme, kolik mají trpělivosti, uvidíme, jestli jim Bůh pomůže!“ 
Tak trápili bezbožní Ježíše Spasitele, tak trápili jáhna Štěpána a křesťany prvotní církve, tak jsme
trápeni od nevěřících v dnešních dobách i my. My, co jsme ti zbožní, ti spravedliví, ti věřící. Lidé
kolem nás jsou ti bezbožní, ti zlí, ti špatní... 
Jenže tohle naše ztotožnění se zbožností, vírou, spravedlností,neodpovídá tak docela pravdě. Není to
tak, že my bychom byli bílí jako sníh, a ti ostatní kolem nás černí jako peklo. 
My jsme nejen věřící a zbožní, ale také i hříšní. Ti kolem nás nejsou jen a jen špatní, mají také dobré
vlastnosti. 
Ona ta hranice mezi dobrem a zlem nejde mezi námi a druhými lidmi - ta hranice jde také středem
každého z nás: 
Jsme věřící - ale napadají nás i pochybnosti: Proč anděl strážný nezasáhne, když opilec za volantem
způsobí smrt nevinných lidí? Jsme zbožní, ale napadají nás i zlá pokušení: jak se dobrý Bůh může
dívat na tolik špatnosti ve světě? 
V kostele rozjímáme o laskavosti k bližním a jen dojdeme domů, už se zlostně a panovačně
rozkřikujeme na nejbližší bližní. 
V modlitbě se jako věřící odevzdáváme do vůle Boží, ale pak chceme diktovat Bohu i jiným vůli svou.
Pán Ježíš svou životní cestu ve víře v Boha viděl hlouběji: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou,
bude od nich trpět, zabijí ho - ale za tři dny zase vstane.“ 
Není učedník nad mistra. Podobně se věřícím vedlo, vede a vždy povede. Vždy znovu budou nevěřící
číhat na spravedlivého. Vždy znovu nás bude prověřovat naše vlastní malověrnost i nevěra lidí kolem
nás. 
Bude nás prověřovat, 
- zda ve víře vytrváme, nebo zda od ní odpadneme; 
- zda se nám znechutí sloužit a začneme toužit po poroučení a panování; 
- zda propadneme bázni před bezbožnými, nebo si zachováme přesvědčení, že moc pokušitelů 
je omezená; 
- zda si uchováme víru v Boží mocnou ochranu: jako Syna záchránil Bůh ze smrti, tak je před ním



vzácný i život každého z nás - i nás volá do života, do slávy věčné. 
Jak tedy žít mezi nevěřícími, co jsou kolem nás? Jak žít s pochybovačem, co je v každém z nás? 
Odpověď je jednoduchá, recept je spolehlivý a účinný: 
Kdykoliv a kdekoliv narazíš na nevěru kolem sebe, nebo na nedostatek důvěry v sobě samém, vždy se
pevně chyť ruky našeho Pána a volej v duchu: 
    Ježíši, v tebe věřím. 
    Ježíši, v tebe doufám, 
    Ježíši, tebe nade všechno miluji. 
  
Přímluvy

Náš Pán Ježíš je Králem všehomíra - a přesto přišel sloužit a pomáhat lidem. Pojďme prosit, abychom
i my se snažili spíš pomáhat než škodit lidem kolem sebe. Pane Ježíši, buď naším Učitelem:

Abychom správně pochopili tvé učení o velikosti každého člověka.
Abychom ze všech sil chránili pokojné soužití ve vlastním domově.
Abychom nenarušovali pokoj v rodinách našich bližních.
Abychom nečinili druhým to, co sami nechceme, aby oni činili nám.
Lidem z  rozvrácených manželství ať věnujeme přátelství a lásku.

Bože, děkujeme ti za to, že nás přes všechny naše nedostatky nezavrhuješ, ale stále nás máš rád a
pomáháš nám skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

další knihy (většinou volně šiřitelné)

 
Domovská strana serveru www.fatym.com (s kompletní nabídkou) 
Knihovna křesťanské literatury na internetu www.knihovna.net
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Cestou do Emauz  - nedělní cyklus B - mezidobí (26.-30. neděle)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.
  

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes nás slovo Boží učí snášenlivosti. 
Proto se hned na počátku bohoslužby s velkou pokorou odřekněme povýšené nesnášenlivosti a jako 
hříšníci prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Nm 11,25-29 
Na falešné horlivosti mladého Jozua se dnes máme naučit, že nikdo si nemůže dělat monopol, že jen
on ví nejlíp, jak Pán Bůh co míní, co je vůle Boží. Bůh propůjčuje svého Ducha, komu chce. 
2. Jak 5,1-6 
Svatý Jakub dnes kárá ty, kdo lpí na majetku, kdo šetří proto, aby hromadili peníze. Neplatí to i o nás?
3. Mk 9,38-43.45.47-48 
Dnešní evangelium bývá nazýváno ekumenickým. Z něho se inspirovali Otcové druhého vatikánského
koncilu. Boží pravda není jen výsadou některých. Bůh působí dobro i skrze ty, kdo jsou mimo církev.
Všichni lidé na světě, co usilují o dobro, jsou naši bratři. 
 

NEHLEDEJ BOHATSTVÍ SVĚTA, HLEDEJ KRÁSU SVĚTA

Děti, také si rády hrajete s představou, co byste dělali,  kdybyste byli bohatí? Když jsem jako malý
chlapec pásával husy nebo krávy, často jsem si krásy bohatého světa maloval: jaký dům bych si
postavil, jaké šaty, jaké hostiny, jaké auto - to by byl krásný život, to bych byl šťastný! Hlavně mít
hodně peněz, říkal jsem si. 
Teprve v dospívání jsem pochopil, že má pravdu svatý Jakub, když je jiného mínění o životě boháčů:
Je to život k pláči - jejich zásoby zplesniví a zhnijí, jejich peníze také zplesniví a zhnijí - protože
pozbudou cenu stoupající drahotou. Ke štěstí nestačí vydělávání peněz, když je člověk neumí účelně
používat. 
Někteří lidé si dětinský názor na hromadění peněz zachovají po celý život. Stařenka Kulatá měla už 75
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let a na potkání si kdekomu stěžovala, jak ji bolí v kříži, jak jí loupe v kloubech. Ale běda, když jí
někdo na to řekl: tak už zůstaňte doma, přestaňte už chodit na družstevní pole - to byl její nepřítel. Její
spolupracovnice si stěžovaly, že musí dělat za ni. Ale vedoucí rostlinář si nechtěl rozhněvat stařenčiny
příbuzné, a tak ji nechával chodit do práce dál. Pokoušel se pomoci kněz: „Už vás to zmáhá, nechte
toho, starejte se o vnoučata, pěstujte si zahrádku, uklízejte kostel!“ - Ale ani ten nepochodil. „Já už
toho pole nechám, ráda nechám, ale až budu mít na knížce rovných 100 000 korun. To jsem si vždycky
přála. Kdybych tak měla sto tisíc. A já je opravdu budu mít, už brzo!“ - Brzo měla, ale funus. V letním
úpalu se svalila na poli. Příbuzní neběželi za stařenkou na pole, ale do její chaloupky hledat knížku.
Našli ji, ale brzo se o ni přestali prát: Byla na heslo a nikdo je neznal. 
Ta babička žila celý život v hadrech - proč? 
Ta babička se celý život jen dřela - proč? 
Ta babička myslela celý život jen na vydělávání peněz a proto žila nadarmo. Úmrtní rubáš nemá žádné
kapsy. 
Touha po hromadění peněz nevede jen ke zplanění a prázdnotě života - jako u babičky Kulaté. Vede
často i ke zkažení života, k rozvrácení charakteru. 
Kdo pracuje jen kvůli penězům, ten brzo bude dělat všechno za peníze - stane se nástrojem jakékoliv
špatnosti, jen když za to dostane zaplaceno. 
Zlým boháčem není člověk proto, že vlastní peníze, ale proto, že peníze vlastní jeho. 
Křesťan se nenechá oslnit leskem peněz, protože vidí bídu těch, kdo penězům otročí. 
Křesťan ví: lidé mne mohou připravit o všechno, krom toho, co rozdám. 
Ale co to pomůže, když já, ty, když nás pár se nenechá ovládnout chtivostí peněz. Svět se nezmění. 
Tohle je jedno nebezpečné pokušení, které nám může pokazit chuť k vymanění z nadvlády peněz. Je to
falešný postoj podle hesla „všechno nebo nic“. - Protože nemohu změnit k lepšímu celý svět, celou
lidskou společnost, nebudu se pokoušet změnit ani sebe. Sám nic nesvedu, marně bych se pachtil, bylo
by to zbytečné. 
Ale světci církve ukazují, že tomu tak není. Svatý Václav stál se svým opravdovým křesťanstvím ve
své době proti pohanské hamižnosti a hmotařství celkem sám. A přece - jak mocná duchovní síla
vzešla z jeho života: pro celý národ, na celá staletí. 
Svatá Terezie Ježíšova stála ve svém klášteře zcela osaměle proti zabydlenému pohodlí, které se
nezajímalo o nic mimo zdi kláštera. - A přece její život povzbudil tisíce jiných k nezištné službě
bližním. 
Takové vzory máme ve všech světcích církve. Máme se od koho učit. Ovšem, nesmíme čekat, že
změníme svět kolem sebe hned, napoprvé, naráz. Ani Pán Ježíš nezměnil svět najednou. Dělal klidně
to, co ten den a v tu hodinu udělat mohl. 
Nakonec líbeznou historku o duchu chudoby ze života svatého Františka: 
Přiběhla k němu chudá vdova a prosila o pomoc. - „Co bychom jí mohli dát?“ - ptá se František bratra
Pietra. Bratr říká: Nemáme v celém domě vůbec nic. Nevím, z čeho dnes uvařím večeři. Jediný náš
majetek je bible, ze které si společně každý den čteme.“ (Tenkrát byla bible - ještě před vynálezem
knihtisku - cenným majetkem). Svatý František si povzdechl a říká: „Tak jí dej tu bibli. Ať ji prodá a
bude mít na jídlo pro děti. Jistě se Bohu líbí víc, když splníme, co se v ni 
přikazuje, než kdybychom si v ní jen nábožně četli.“ 
Jak že jsme si to říkali na začátku bohoslužby? 
Nepatří nám bohatství světa, 
ale patří nám krása a radost světa. 
Vidíte: Duch křesťanské chudoby vede přece jen k bohatství - k bohatství duchovnímu. 
 



ZÁVIST A BEZOHLEDNOST

Když si řeč dnešního evangelia přemyslíme do představ našeho dnešního života, vyznívá nám z ní
trojí napomenutí: 
  Nebuď závistivý! 
  Nebuď bezohledný! 
  Buďme snášenliví!

Nebuď závistivý! 
„Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem! Zakaž mu
to!“ 
Nic zlého nedělal ten člověk, naopak, zastával se dobra, bojoval proti zlu - v biblické mluvě vyháněl
zlé duchy -, a přesto to apoštolům vadí. Jen oni mají právo tyhle věci dělat, jen oni a nikdo jiný! 
Už na prvních stránkách bible je závist příčinou první vraždy: Kain záviděl Ábelovi úspěchy v
živočišné výrobě. 
Tohle smýšlení je často i v nás. Jen my jsme hodní, slušní, správní lidé, my katolíci, my věřící. A ti,
co s námi nechodí do kostela, to jsou ti špatní. 
Pán Ježíš nás dnes učí, že to není jeho smýšlení, že to není v jeho duchu, když tak smýšlíme. 
I mimo církev lze najít hotové divy lásky k bližnímu, i v jiných křesťanských církvích lze najít pravou
zbožnost a svatost, i mezi pohany jsou lidé ušlechtilí a čestní, ochotní podat vodu žíznícímu a přiodět
nahého.

Nebuď bezohledný! 
Po těchto smířlivých a krásných slovech zaměřených mimo křesťanské řady, Pán Ježíš jako by v
dnešním evangeliu měnil tón v pravý opak. Ozývá se najednou tvrdé: běda vám! Proti komu to tak
brojí? 
„Kdo by svedl ke hříchu jednoho z maličkých, tomu by bylo lépe, aby si dal na krk mlýnský kámen a
vrhl se do vody! Běda tomu, skrze koho pochází pohoršení!“ 
Možná si řekneš: Tak tohle se mne netýká! Já děti vychovávám, já je nekazím! 
Jenže my ponejvíc kazíme děti, když si to nejmíň uvědomujeme, svým špatným příkladem, svým
špatným jednáním. Lžeme před nimi, hádáme se před nimi, pomlouváme se. Ale ani o přímé kažení
není nouze. 
Nedávno byl publikován výsledek ankety na téma: Kde jsem se naučil pít? - Tuhle otázku dávali
mladým alkoholikům. Prvenství měla nejneuvěřitelnější odpověď: DOMA! Na druhém místě bylo: V
PRÁCI. Na třetím stálo: V PARTĚ. 
Já si vždyckym myslíval, že mladí se učí pít jen v partě. Jak se doma učí pít? Poslechněme odpovědi
alkoholiků: 
Doma přišla návštěva, něco se slavilo, připíjelo se. Dávali mi, abych si také lízl, abych ochutnal.
Ochutnával jsem tak dlouho, až mi zachutnalo... 
V práci. Slavily se tam narozeniny každého, každý dal lahvinku. A ten byl větší kabrňák, kdo víc
snesl, vypil. Tak jsem se snažil. 
V partě, ve společnosti. Však to znáte, jak to chodí ve společnosti. Cigaretu je možno odmítnout s tím,
že nekouřím, třebaže se i tady najdou zarytí, kteří jsou přesvědčeni, že když kouří oni, musí kouřit i
každý kolem. Ale cigaretě se ubránit dá. - Zkuste se však ubránit nabízené štamprdli, sklenici vína.
Budou se na vás dívat jako na náměsíčníka, který chce kazit partu. Budou tak dlouho nutit až vy
uhnete: „Do dna, do dna...!“ A při tom jednom nezůstane. Tož se pije až si člověk na to zvykne... 
Když se vypravuje někde ve společnosti, jak se včera tamatam mazala deka, zní to bohatýrsky. Když



to vypravuje mladistvá troska na alkoholické záchytné stanici, už to tak parádně nezní.

Buďme snášenliví 
Ale vraťme se k dnešnímu evangeliu, co nám Pán Ježíš říká: „Pokouší-li tě ke zlému tvá ruka, usekni
ji a odhoď od sebe!“ 
Ježíš chromé ruce uzdravoval, slepým zrak otevíral - zná tedy cenu zdravého těla, zraku. A přece tu
říká, že jsou ještě větší a důležitější hodnoty v lidském životě, než zdravá ruka, zdravé oko. Že je řád
hodnot: Tělesné zdraví je důležité, ale věci Božího království, snášenlivosti a lásky, ty jsou
důležitější. 
Kdo ztratil lásku, ztratil víc než ruku, než vlastní oko. „Lásky však kdybych neměl, nic nejsem“ -
rozvádí tuto myšlenku později svatý Pavel. Nepohoršuj se nad bližním, že má jiné záliby, názory, že
jde jinou cestou. Nechtějme mít vždy pravdu, nevnucujme svou pravdu. 
Musíme tedy brát vážně i toto slovo Pána Ježíše: Lépe je pro člověka přijít do nebe s jedním okem,
než si zachovat obě oči, ale vidět s nimi peklo: tj. ztratit smysl života, ztratit Boží a lidskou lásku. 
Když přišel kterýsi kaplan - začátečník po vysvěcení - na první štaci, říkal mu starý, zkušený kněz:
„Největší trápení nebudeš mít s hříšníky, ale se spravedlivými. S hříšníky je to snadnější, ty můžeš
vyzpovídat, přivést na správnou cestu, obrátit. Ale spravedliví - ti budou chtít obrátit tebe.“ 
A tak si pojďme, my hříšníci, zapamatovat trojí poučení z dnešního evangelia: 
- Nebuďme závistiví. I mimo naši církev působí týž Duch svatý, jako v nás. 
- Nebuďme bezohlední - nedávejme špatný příklad. 
- Buďme snášenliví. Nevnucujme nikomu svou pravdu. 
 Děti možno vychovávat, dospělé nutno už jen milovat! 
 

NEJTĚŽŠÍ CHOROBY MANŽELSTVÍ

Jak ve starozákonním čtení, tak i v evangeliu se dnes mluví o žárlení. Lidé na sebe zřejmě žárlili už v
dobách Mojžíšových a v dobách Ježíšových. Žárlí i v dobách našich. Když vás dnes chci upozornit na
nejtěžší choroby manželského soužití, musím žárlivost označit za jednu z chorob nejbolavějších. 
Když dva mladí lidé spolu chodí, jeví se nezkušené dívce projevy žárlivosti jako důkaz jeho
velikánské lásky a lichotí jí to. Ale po svatbě jí brzo začne jít na nervy, že se nesmí na nikoho podívat,
usmát, popovídat. Chorobný žárlivec nesnáší kolem své ženy nejen muže, ale ani její přítelkyně, její
práci, její záliby. A kdyby se všeho vzdala kvůli klidu, ani to nepomůže. Žárlivec bude řádit i pro
kdybyprovinění hypotetická: „Jak ty bys vyváděla, kdybys mohla!“ 
Taková žárlivost otráví sebevětší lásku, zničí sebekrásnější vztah. Co s tím? Kdo objeví sklony k
chorobné žárlivosti u partnera ještě před sňatkem, má ho opustit, i kdyby svatební koláče byly už
napečené. Kde se žárlivost projeví až po svatbě, marně se potrefení ptají: „Jakým způsobem odnaučím
manžela žárlit?“ - Jediná odpověď totiž zní: „Ty - žádným způsobem. Buď se tomu odnaučí on sám,
nebo musí za odborníkem, který se ho pokusí vyléčit, bude-li žárlivec mít k tomu vůli a odhodlání.
Někdy se to odnaučování podaří. Ty mu pomůžeš leda tím, že se nebudeš pokoušet zapřísahat ho o své
věrnosti. - Jeho žárlivost totiž s tvou věrností či nevěrou nijak nesouvisí. - Ale dáš mu tvrdě
ultimátum: „Buď toho žárlení necháš sám. Nebo se jdi léčit. Nebo se rozvedem. To je trojí možnost.
Jiná není. Vyber si!“ 
Žárlivost se zahnizďuje v člověku už kdesi v dětství tam, kde je dítě středem pozornosti celého domu,
kde se s ním všichni neustále zabývají. A také tam, kde vidí v dětství projevy žárlivosti mezi svými
rodiči. 
Měli bychom v této souvislosti hovořit i o dalších projevech nedospělosti a nevyrovnanosti mladých



lidí, které v době známosti nebyly objeveny, a teď ohrožují vztah těch dvou: 
- Nezralost povahy, která je dosud dětinská a u ničeho nevydrží; 
- lenost, která se vyhýbá zátěži a pravidelné práci. 
Někdy se ta nevyváženost povahy blíží až k chorobným formám agresivní útočnosti nebo neurotických
depresí. Hrůzné divadýlko dovede svým partnerům předvádět i sadista a hysterik. Ti všichni neměli
právo na manželství ani pomýšlet, dokud se nevyléčí. 
Měl jim někdo vysvětlit, že jejich sklon k umíněnému hádání je zdegenerovaný způsob rozhovoru,
kterému se musí odnaučit. Když už v manželství jsou, sami se toho sotva zbaví. Musí nutně hledat
pomoc zkušeného kněze - zpovědníka. 
Měl jim někdo ještě za svobodna vysvětlit, že jejich sklon k poštěkávání a vyčítání jsou znaky
začínající hysterie. Vy zdraví, - netrpte jim to. Když místo aby zkoumali tvé názory, místo trpělivého
argumentování umí jen zvyšovat hlas a tvrdohlavě vykřikovat své mínění, - když rádi sekýrují,
vynucují si stálou pozornost, - místo vděku ti ještě vynadají, - pak nestačí uprošování a umlouvání. Je
třeba dovychování k dospělosti. 
Občas se pohádají i ti nejlepší přátelé, jak by tedy ne i manželé. Ale ti normální vědí, že umíněnost a
hysterická hádka jsou nejnebezpečnější způsoby, jak řešit manželské konflikty. 
Měli se ti hádavci dovychovat k dospělosti hned za svobodna. Ale když už v manželství jsou, musí
jejich léčení vzít do ruky partner duševně zdravý a zpravidla ještě za pomoci odborníka. 
Ovšem dost patálií mohou mezi manžely způsobit i rozdíly normální povahy, které samy nejsou nijak
chorobné ani úchylné. 
On je ranní ptáče. V sobotu vyskočí s úsvitem z postele, holí se, zpívá, cáká, bouchá dveřmi, pouští
rádio, bujaře pokřikuje. Ona ještě v náručí spánku, zvadlá a bez elánu. Ale zato večer je ona čilá, chce
se bavit, debatovat - a on podřimuje před televizí. Je tu třeba pozvolného přelaďování na stejnou notu,
letoru. Nejde to na rozkaz. Ale jde to. 
Kéž by se to tak optimisticky dalo říct o další chorobě, o alkoholismu, o pití. Kdo našel útěchu u
sklenice, neměl by ji hledat u ženy. Nemá právo se ženit, dokud se nevyléčí. Jenže tito pijáci se do
ženění hrnou nejvíc a bez zábran. Jsou totiž největšími optimisty, když jsou zrovna střízliví. Dovedou
dělat nejlepší plány do budoucna, dovedou slibovat. I alkoholismus je vážná choroba a nepomohou tu
ženiny slzy, prosby, ani opilcovy sliby. Je tu nutná dlouhodobá a důkladná léčba, na které musí zdravý
partner pevně trvat. Opilec vůli nemá, spálil mu ji alkohol. Rodina tu není schopna zastoupit ani
protialkoholní léčebnu, ani polepšovnu k jeho napravení. 
Když se mluví o nejhorších chorobách manželského vztahu, nesmí se zapomenout na nevěru. Ta vedle
povahové neshody a opilství patří k hlavním příčinám rozvodů. Ovšem nevěra bývá až důsledkem
nahromaděných nepořádků mezi partnery, důsledkem vzájemného zlhostejnění. Ale někdy také je jen
důsledkem sexuální nekázně nebo jen chutí po změně a dobrodužství. 
Ve chvíli pokušení k nevěře by si měl každý připomenout, že manželská nevěra je hřích, za který se
platí moc draho, až krutě draho: rozvrácením domova pro sebe a pro děti, ztrátou klidu. V nejlepším
případě nahlodáním důvěry druhého partnera. 
Proč je v dnešní době mezi manžely tolik nepokojů, rozvodů? To v dřívějších časech tak nebývalo,
říkají babičky pamětnice. Mají pravdu. Je to tak, ale proč? Dřív byl totiž život ženy v manželství
zpravidla krátký. Jeden porod za druhým a častá úmrtí při porodu na horečku omladnic udělala své.
Před sto lety byla průměrná doba života ženy po svatbě 15 let. Dnes je 55 let. 
Dřív než si manželé začali jít na nervy, byl už z muže statný vdovec a čile se rozhlížel po nové ženě.
Dnes je víc času k rozvinutí sporů. Je ale také dost času k rozvinutí krásné celoživotní hry, které je
ovšem krásná jen tenkrát, když žádný nepodvádí, když oba respektují pravidla této hry na manžele. 
Je dost času k rozvinutí křesťanského života v lásce, která je obrazem lásky Krista k nevěstě církvi. A
o toto se znovu a znovu pokoušet, to stojí za vynaložení sebevětšího úsilí. 



 

NEBUDEŠ ZÁVISTIVÝ ANI CHAMTIVÝ !

„Nebudeš dychtit po domu svého bližního, ani po jeho otroku nebo otrokyni, ani po jeho býku nebo
oslu, vůbec po ničem, co mu patří.“ (5 Mojž 5,21) Tak zní v bibli desáté přikázání, ve kterém Bůh bere
pod svou ochranu to, co patří bližnímu.“ 
Za hřích se tu vyhlašuje žádostivost cizího, závist a chamtivost, v nichž je kořen mnohých zlých činů.
Ale to zlo není až ve zlých činech. Závistivec vidí u souseda nové auto - a už kope zlostně do svého
„starého křápu“. Závistivec uvidí někde nový nábytek - a už si doma připadá jako ve zbořenisku,
práskne dveřmi a jde do hospody. Závistivec vidí venku hezkou ženu, hodné děti - a už si doma vylévá
žluč na své rodině, která nemá zdání, proč. Závist je jed, který vše dobré otráví, žíravina, která vše
kolem rozleptá. 
Jistě jste si všimli, jak právě závistivci mívají plno řečí o spravedlnosti: Ten má větší plat - a to není
spravedlivé! Ten má lepší místo - a to není spradlivé! A nejde mu ani tak o to, aby vydělal víc, jde mu
hlavně o to, aby ten druhý tolik nevydělal. Spravedlnost chce, aby pro každého bylo dost, ta je
velkorysá. Závist je malicherná a nepřejícná. Všichni ostatní mají být chudí, oškliví, nešťastní - to je
ideál správného světa podle srdce závistivce. 
Závist je sestrou chamtivosti. Závist nepřeje druhému, chamtivost přeje všechno jen sobě. 
Teď už chápete, jaká je to škoda, když se desáté přikázání vymazalo z povědomí tím, že se lepilo k
sedmému. Před občanským zákonem nezodpovídáš za to, co si myslíš - zodpovídáš jen za to, co povíš,
uděláš navenek. Boží prst však ukazuje k samým kořenům zla. Kdo v sobě zlou žádostivost,
chamtivost nosí, tam je jen otázkou času a příležitosti, kdy se to provalí navenek. 
Kde se tyhle zlé nápady a pokušení v člověku vlastně berou? Po kterých předcích jsme ty zlé sklony v
sobě podědili? Zbytečné by bylo ohlížet se vyčítavě do minulosti - lépe je hlídat si dobře přítomnost.
Ty zlé nápady, žádosti, pokušení - ty ještě nejsou hříšné, pokud se s nimi neztotožníš, pokud je
energicky zamítneš. Je třeba prokouknout jejich špatnost a hned postavit proti zlé představě ideál
kladný, správný, dobrý. A ještě víc: Nejlepší ochranou proti závisti je být štědrý. Učit se radosti z
dávání. Poznávat, jak pravdivé je rčení, že darovaná radost je dvojí radost. 
Není to snadné - být štědrý k druhým místo k sobě. Výkladní skříně, reklama v televizi, vše kolem líčí
pastičky luxusního a módního zboží. Kdo se nechá nachytat, pro toho se věci stávají modlou. 
Modla. O tomhle slovu jsme už mluvili - hned na začátku, v prvním přikázání. Okruh Desatera Božích
přikázání se tak uzavírá: v desátém jsme zase na prahu prvního. Modla je to, co se staví na místo,
které patří Bohu. Komu se modlou stávají věci, majetek, tam už není místa pro hlubší smysl života,
pro lidské a mravní ideály, pro které by stálo za to žít. 
Právem tedy vyhlašuje desáté přikázání za hřích už hned myšlenku žádostivou, protože ta vytlačuje z
člověkova srdce myšlenku na Boha. Kdo se nechá vláčet životem svými žádostmi, stane se štvancem,
otrokem model. Opravdu otrokem, protože svoboda je jen tam, kde Pánem lidského srdce je Bůh. 
A k čemu nás desáté přikázání vede pozitivně, k čemu osvobozuje? Jednak k pěstování tužeb dobrých,
ty mají svůj význam pro aktivitu, činorodost člověka. 
A za druhé k cvičení v sebevládě a askezi. Původní význam řeckého slova azkezis je cvičení těla ke
sportovním výkonům, ale je to i cvičení ducha k lidskosti a ctnosti. 
Už pro dítě je důležité cvičit se v askezi. Je třeba, aby zažilo omezení a obtíže. Aby zažilo, že nemůže
dostat všechno, co chce. Musí to být dobře vysvětlené a zdůvodněné - a v tom je ta potíž. Často je
pohodlnější dítěti vyhovět, než vysvětlovat, že se má rozdělit o čokoládu, protože se o svou radost
máme sdílet. 
Zlé žádostivosti byly známy jako hlavní hříchy: pyšný slavomam, lakota, dychtivost po cizoložství,



závist, chamtivost, hněvivost, lenost. Jsou to všechno projevy nezkrocených tužeb. 
Zdá se, že v tom výčtu schází žárlivost. Ale ta je souhrnem toho nejhoršího z hlavních hříchů
dohromady. 
Bereme tedy desáté přikázání jako ukazatele k životu lidsky důstojnému a svobodnému: „Já, tvůj Bůh,
ti dávám dost dobrých darů. Nemusíš druhým závidět a tak se zbavovat radosti z toho, co máš.
Nemusíš se chamtivě pachtit do úmoru, abys měl vše, co uvidíš. Radost z dávání, ze štědrosti, je větší
než radost z braní. 
Drž se mých přikázání a budeš žít spokojeně.“

Přímluvy

Pojďme prosit Pána o sílu ke správnému jednání:

Abychom nehledali bohatství světa, ale hledali krásu světa.
Abychom viděli bídu těch, kdo otročí penězům.
Abychom se zbavili závistivosti a poroučivosti.
Abychom bedlivě hledali, co dobrého je v každém člověku.
Abychom všechny křesťany považovali za bratry ve víře v Krista.
Aby naše mládež poznala krásu křesťanství.
Aby naši zemřelí po životních trampotách poznali, co Bůh připravil těm, kteří ho poznají a
zamilují si ho.

Bože, ty ses nám dal poznat v Synu Ježíši jako Bůh milosrdný a laskavý. Dej, ať denně žijeme jako
svědci tvé lásky, aby lidé kteří tě neznají, mohli tě poznat podle naší dobroty. Prosíme tě o to skrze
Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní neděle nám připomíná Boží úmysly s námi lidmi. Svěřil nám moc a odpovědnost za sebe i za
svět. Můžeme dělat dobře, ale můžeme si i škodit a do světa zasahovat zhoubně. Jsme tedy osudem
světa, ve kterém žijeme, jsme osudem lidí, se kterými žijeme. 
Nikdy se nám asi nepodaří dělat všechno dokonale, ale aspoň úmysly máme mít dobré. 
Ať naše prosba o odpuštění chybných kroků je začátkem nové snahy.

Uvedení do bohoslužby 
1. Gn 2,18-24 
Starozákonní vyprávění o stvoření muže a ženy vypadá jako krásný sen o svorné jednotě a rovnosti
obou pohlaví. Oba spolu budou jedním člověkem - volá z hlubin věků hlas Stvořitele. Kéž by ten hlas
zazněl všude, kde mezi muže a ženu vstupuje nesvornost a panovačnost nad druhým. 
2. Žid 2,9-11 
My se někdy za svou víru v Ježíše stydíme. Ježíš by měl víc důvodů stydět se za to, že je bratrem
leckoho z nás, ale on se za nás, hříšné bratry, nestydí, - říká se dnes v listu Židům. 
3. Mk 10,2-16 



Ježíš se necítí vázán starými zvyklostmi. Ani autorita jména Mojžíšova není důvodem pro dodržování
zvyklostí, které už ztratily smysl. Ale jsou pilíře stability lidské společnosti, které se otřásat nesmí. V
dnešním evangeliu Pán zdůrazňuje dva: pevnost manželství a rovnoprávnost ženy. 
  
  
DUCHOVNÍ DĚTSTVÍ

Jeden novokněz měl na svém primičním oznámení žalmový verš: „Ztišil jsem své srdce v Bohu,  jako
dítě se ztiší v náručí matky.“ Každý, kdo si ten verš přečetl, snadno porozuměl, co chtěl ten mladý
kněz říci: V dnešním světě, plném komplikací, nastupuji svou kněžskou službu ne s pocitem
všemohoucího siláka, ale s důvěrou dítěte, které spoléhá na otcovskou chránící ruku. 
Dnešní evangelium také mluví o dětech. Že Pán Ježíš nedovolil děti odhánět, ale přijímal je, to je nám
blízké a sympatické. Dnes je populární heslo: „Pro děti jen to nejlepší.“ 
Ale když nás dál vyzývá, abychom my dospělí byli jako děti, to už nás uvádí do rozpaků. Být jako děti
- co s tím? Každý chce být přece dospělý, samostatný, silný - a ne jako dítě! Vždyť i samy děti touží
po tom, aby už byly velké, dospělé, samostatné. 
A přece ta Ježíšova slova nikdo z evangelia nevyškrtl, stále zní a stále platí jako podmínka: „Kdo
nepřijme Boží království jako dítě, ten do něho vůbec nevejde.“ 
Jak tomu máme rozumět, jak máme podle toho příkazu žít? 
Když křesťan neví, jak má něco dělat, ptá se, jak to v podobné situaci dělal Pán Ježíš. A jak to dělal
Pán Ježíš? 
Když začal učit, byla tehdejší společnost rozdělena - jako je dodnes a bude vždycky - na lidi mocné a
vládnoucí a bohaté - a na ty chudé a bezmocné. Ježíš se nedal do služeb mocných a bohatých - ač ti by
byli jistě jeho služby rádi přijali a dobře zaplatili. Ježíš se nespolčil s vladařem Pilátem, s veleknězem
Kaifášem, Ježíš se nespolčil s mocnou politickou stranou farizeů nebo saduceů. Ne. Ježíš šel k těm,
kteří byli bezmocní, utlačení, pohrdaní. Nešel k velkým, ale k maličkým. 
Děti v té době patřily k těm zcela bezmocným. Ani v chrámu se s nimi nepočítalo - do dvanácti let
nesměly na bohoslužby. Děti jsou zcela závislé na rodičích - žít jako dítě tedy znamená: žít s
vědomím, že jsme závislí na lásce a péči Boží. 
Ježíšovi učedníci a apoštolové nejprve zvěst evangelia s pokorou a důvěrou dětí přijali, - ale v tomto
duchu dětské skromnosti a poslušnosti nezůstali. I ti nejbližší Ježíšovi učedníci se začali mezi sebou
hádat, kdo z nich je větší, kdo důležitější. Začali odhánět děti od Ježíše, protože se jim nezdály být
dost důležité a Pán Ježíš by s nimi darmo ztrácel čas. I některé z dospělých začali odhánět, protože se
jim zdáli být málo důležití. Ježíš však trpělivě ukazuje učedníkům i nám jinou cestu: Ne stálé
soutěžení, kdo koho předstihne, ne ctižádostivá panovačnost - to vytváří mezi lidmi peklo, ale
skromná ochota sloužit druhým - to vytváří království pokoje mezi lidmi, tak jednají opravdoví
křesťané. 
Vezměme si třeba takového svatého Metoděje. Když přišel na Moravu, převyšoval naše předky jak
urozeným šlechtickým rodem, tak učeností a vzděláním. Mohl být na mnohé pyšný a nad tehdejší
Moravany povýšený. Přesto si uchoval postoj učedníka Ježíšova. Všude pomáhal - nechtěl panovat,
chtěl sloužit. 
Je to nebezpečné, když se člověk ověsí tituly, penězí, funkcemi, známostmi, úřady a postavením. Kdo
si jen na tom zakládá, z toho se  vytratí lidská osobnost a zůstává jen věšák na cingrlátka. 
Od těch dob, co byla sepsána slova dnešního evangelia, uplynula tisíciletí. Mnoho se na světě změnilo,
ale platnost Kristova požadavku trvá nezměněně i pro nás. Chceme-li žít v pokoji Božího království,
pak 
 - nestavme svůj život na ctižádosti a pýše, 



- nevynášejme se svým věděním, uměním, mocí. 
- Zachovejme si k Bohu v životě i v modlitbě vztah dítěte, které rádo poslechne, rádo poslouží. 
- Radujme se z toho, že u Boha není nikdo zbytečný, nikdo příliš malý, nikdo bezvýznamný. Že k
Bohu smí jít a přijít každý, i já, i ty, i my všichni. 
A to je velký důvod k velké radosti. 
 

ROZVOD NENÍ ŘEŠENÍ

Ježíš řekl: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ 
Pán Ježíš říká k rozvodům NE, ale Praha-Jižní město vykazuje za rok 1990: 960 sňatků a 1000
rozvodů. 
Ježíš říká k rozvodům NE, ale při svatební hostině sedí vedle sebe obě tchýně a povídají si, co ty dva
mladé čeká a jestli to vše dokážou zvládnout. A maminka nevěsty prohlásí: „No bóže, když jim to
nepůjde, tak se rozvedou. Však se berou teprv poprvé.“ 
Pán Ježíš říká k rozvodu NE, ale ročně se u nás rozvádí na 15.000 manželství. Ročně ztrácí jednoho z
rodičů na 20.000 dětí. Tolikéž dětí prodělává každý rok s rodiči úděsné hrůzy rozvodových a
porozvodových situací. Protože manželství může zrušit soudce, ale rodičovství nemůže zrušit nikdo.
Děti se s rodiči nerozvádějí.

Proč je tolik rozvodů? 
Protože každá druhá svatba je uspěchaná po příliš krátké známosti. Berou si zidealizovanou představu,
kterou jeden o druhém má, ne skutečnou osobu. Až začnou poznávat skutečnost, cítí se podvedeni a
utíkají od sebe. 
Proč je tolik rozvodů? - Protože každá třetí nevěsta je těhotná a berou se z musu. Herec Miloš
Kopecký napsal: „Je mi líto každého kluka, který za pomoci alkoholu dostane dívku do postele hned
první večer. Není to silák, je to ubožák, který za to moc zkusí.“ 
Proč je tolik rozvodů? - Protože každá čtvrtá nevěsta má vyšší vzdělání než pan ženich. Děvčátka jsou
snaživá, kluci jsou na učení líní a po svatbě si hojí svůj pocit méněcennosti hrubostí: „Tak vidíš! Moje
máma s osmiletkou knedlíky udělat zvládla. Protože byla chytrá. A ty to s doktorátem ne a ne
zvládnout. Protože seš hloupá.“ - A v jiné situaci se dá líný chlapeček - teď manžel - slyšet: „Ty si
myslíš, že když máš doktorát, že máš proto právo pořád mně poroučet. Ale já jsem dospělý - a budu si
dělat co chci!“ Vzděláním nesourodá manželství jsou harmonická jen výjimečně, - když oba jsou
inteligentní, zralí, charakterní. 
Proč je tolik rozvodů? - Protože se tak často berou ještě zamilovaní. Když umírá zamilovanost a mění
se v náladovost, umírá i manželství: „Byl to omyl!“ - křičí a utíkají od sebe. 
- Protože se tak často berou dospělí jen tělesně, ale povahou ještě děti. Děti zlobivé, zlostné, dětinsky
nestálé, dětinsky sobecké, dětinsky umíněné, žárlivé a hádavé. Kdosi si nad dětinskými sňatky
povzdechl: 
 „Jak jsou ty děti krásné, dokonalé a jedinečné při prvním políbení; 
 jak jsou hnusné při rozvodovém řízení; 
 jak jsou ubohé, když s řevem utíkají pod ochranná křídla svých maminek.“

Je rozvod vždycky špatné řešení? 
Statistikové říkají, že tři čtvrtiny všech návrhů na rozvod podávají ženy. Nejčastější důvod: partner
nevyhovuje jejich nárokům a nechce se polepšit. Nejčastější důvod, proč se rozvádějí muži: Dali se
ulovit přičinlivou slečnou. 



Proč ženy podávají návod na rozvod častěji než muži, naznačuje známá anekdota: 
Dívenky si v ZOO prohlížejí pštrosa. Zřízenec vysvětluje: „Pštros je pták velmi hloupý. Velice špatně
vidí. Má ale jednu dobrou vlastnost: všechno stráví.“ - „To by byl manžel“ - povzdechnou si
návštěvnice. 
Když k takovéhle hlouposti přistoupí ještě rozmazlenost a zhýčkanost z domova, to pak mladé paní při
první těžkosti nenapadne nic chytřejšího, než rozvod. 
Když pohádaným mladým manželům nikdo dost radikálně nevysvětlí, že rozvod je až posledním,
krajním řešením, ne první věcí, po které se má sáhnout, když se vyskytnou potíže, - pak se rozvedou.
A honem hledají útěchu v jiném svazku. Jenže kdo nezvládne první manželství, ten zpravidla
nezvládne ani druhé. 
I muži, kteří utíkají od věčně mrzuté manželky do náruče okouzlující dívenky, zjistí brzo, že to byla
jen operetní kulisa, jen kulisa ráje. Že i v novém manželství je na jeden sváteční den šest dnů
všedních, že to byl krok z bláta do louže. 
V jedné anketě odpověděla celá polovina rozvedených, že kdyby bylo možno vrátit se zpět, už by
rozvod nevolili a hledali by jiné cesty k nápravě. 
Jsou jiné cesty k řešení rozhádaných manželství? Jsou, ale ti dva je zpravidla sami najít nedokážou. Je
třeba se pokud možno zavčas obrátit na zkušeného kněze nebo jiného odborníka, který se touto
problematikou profesionálně zabývá. 
V čem je ta obtížnost, naznačuje pěkně tato bajka: Ve stráni žila rodina ježků. V létě jim bylo hej, ale
pak přišel sychravý podzim a začala jim být zima. Sousedé zajíci jim říkali: „To my, když je nám
zima, stlačíme se dohromady a hřejeme jeden druhého.“ Ježci to zkusili, ale byl z toho jen nářek.
Píchali se navzájem ostny a tak se zase rozeběhli od sebe. A bylo jim zase zima. Tak se zase tlačili k
sobě - a zas se popíchali. Dělali to tak dlouho, až našli tu pravou blízkost, kdy se ještě nepíchali a už
se navzájem hřáli.Tu máte recept na vychladlé manželství. 
Někdy je nutno se na čásek oddělit, vzdálit. Pak hledat nutnou distanc a přípustnou blízkost.

Je rozvod někdy také správné řešení? 
Na tuhle otázku není jiné odpovědi, než že zásadně rozvod není správné řešení nikdy. Ale i když je to
řešení špatné, přesto je někdy nezbytné. Pán Ježíš řekl, že Mojžíš dovolil rozvod pro tvrdost lidského
srdce, ale mezi jeho učedníky že to tak být nemá. 
Ale už svatý Matouš zná výjimku: „Každý, kdo propustí svou manželku, - vyjma pro cizoložství -
hřeší.“ (Mt 5,32;19,9). 
Svatý Pavel zná také výjimku (1 Kor 7,15), - rozvod pro různost víry. 
Také dnešní církevní zákoník zná určité situace, za kterých je možno rozvázat manželství uzavřené
občansky nebo i církevně. 
Méně milosrdné bývají k manželským ztroskotancům lidé kolem nich, „zbožní“ bližní. Ze strachu, že
by si to mohli mladí manželé vzít za záminku k lehkovážným rozvodům, se málokdy mluví o právu na
rozluku 
- tam, kde manželský vztah je mrtvý a místo lásky panuje nenávist; 
- tam, kde soužití se stalo stálým soužením a mučením; 
- tam, kde neurotický či depresivní partner denně ohrožuje normální růst a vývoj dětí; 
- tam, kde se vyčerpaly všechny možnosti léčení a návratu k živému vztahu. 
Tam nezbývá, než aby tato mrtvola manželství byla úřední soudní pitvou ohledána a vydána
pozůstalým k pohřbení. 
Ale jako je plné nechutností už rozvodové řízení - pitva té mrtvoly, - tak je plný nechutností i ten
pohřeb. Jaképak rozloučení, když jsou společné děti, - když oba i po rozvodu žijí dál ve stejném bytě, -
když se vlekou a vlekou spory o rozdělení majetku a o právo na styk s dětmi... 



Ja, rozvod je někdy nevyhnutelný, ale nikdy to není nic dobrého, vždy je to smrt lásky, pohřeb naděje. 
Dělejme všechno pro to, aby se mladí lidé pro manželství od mládí vychovávali, aby ve svém domově
viděli dobrý příklad pěkného manželského života, aby se nebrali ukvapeně, aby vynaložili všechno
úsilí k vyléčení bolavého vztahu. 
Pojďme teď společně prosit Boha za všechny ty, co mají v manželství potíže. Aby naslouchali hlasu
Božího Ducha a nechali se vést a vyvést na pevnou cestu. 
Kdysi jsem viděl plakát:

VŠECHNO NAPŮL 
Rozvod - Den Velkého Dělení - všechno napůl 
Nestvůrná pila řeže domov 
od střechy po sklep 
manželské po --- stele napříč 
au --- to 
tal --- íře 
fotog --- rafie 
gram --- ofon 
obr --- azy 
A co děti? Komu --- hlavičku 
Komu ru ---čičku 
Jak půlit srd ---díčko 
A naposledy jak rozpůlit ještě tu trochu tepla 
co zbyde pro dvou lidech 
a není 
komu by se pohnulo srdce 
aby řekl 
nezabíjejme 
nechme toho půlení 
 

DESATERO A JEŽÍŠ

Konala se schůzka rodáků. A všichni, co byli od mládí ve světě, volají: jak se tu všechno změnilo! 
Ano, všechno se ve světě mění. Jen Bůh a jeho zákony zůstávají bez proměny. 
- Stále stejně, po miliardy let od počátku stvoření světa, platí Boží řád pro svět hmotný - zákony
přírodní. 
- Stále stejně, od počátku stvoření člověka, platí Boží řád pro svět ducha, zákony mravní. 
Člověk může tyto Boží zákony v nitru přírody a v nitru srdce porušovat, ale pak je zle pro přírodu i
pro člověka. 
Člověk může a má Boží zákony v přírodě i ve svém vědomí stále hlouběji poznávat a stále lépe
zachovávat - a pak dobře živ je a dobře se mu vede na zemi. 
Starozákonní Desatero je jakési mravní minimum, které může splnit každý člověk. 
Pán Ježíš toto Desatero nezrušil, ale prohloubil, zvnitřnil. Jeho Blahoslavenství vedou člověka dál:
otvírají ho pro nekonečnou Boží výzvu k cestě dokonalosti, dokonalosti v lásce. 
Novozákonní morálka Ježíšova Horského kázání má takovou krásu, že na stupni starozákonního
myšlení lidstva mohla být teprve tušena. 
Sedmkrát opakovaným: „Já však vám říkám - “ se Ježíš pozvedá nad mezní normy Starého zákona,



které zajišťují základní míru pořádku a spravedlnosti. 
Měli bychom tedy teď, když jsme si probrali Desatero, základní školu Božího člověčenství, přejít do
vyšší školy Horského kázání, Ježíšova evangelia. A také to tak uděláme, jenže tady už se nejedná o pár
úvah. Tato škola Nové smlouvy je celoživotní. Neděli co neděli půjdeme do školy Pána Ježíše, který
nás vede stále výš, k ideálům křesťanské dokonalosti. 
Mravní ideály Ježíšových Blahoslavenství jsou tak vysoké, že už hned jeho posluchači se ptali, jestli
je vůbec možné podle nich doopravdy žít. Zachovávat Desatero - nezabíjet, nekrást, nelhat, - to je v
moci každého, kdo má dobrou vůli. Ale Blahoslavenství, není to míněno jen pro mnichy a takové lidi,
co pěstují hlubokou duchovnost jako svého koníčka, ze záliby? 
„Morálka Blahoslavenství je nereálná a v praxi běžného života neproveditelná, ba škodlivá. Denní
život jde docela jiným směrem.“ - Tak soudí ve své knize o Ježíšovi židovský učenec Klausner, a
nejen on - i  mnozí křesťané si to tak myslí. 
Ježíš však volá na tuto cestu každého člověka. Proto je jisté, že morálka jeho evangelia odpovídá
silám a možnostem každého člověka, tak jako Desatero. Jde tu o správné pochopení a uskutečňování. 
Při čtení Blahoslavenství musíme mít na mysli, že tu nejde o konkrétní příkazy a zákazy, doslovné
návody k použití. Jsou to výpovědi obrazné, příměry, podobenství. 
Musíme se tedy stále ptát na úmysl Pána Ježíše, co tím chtěl říct. Nastavení pravé tváře, - useknutí
ruky, - ucho jehly, kterým projde velbloud, - to jsou výroky obrazné. Nejde tu tedy o doslovné
provádění, ale o smysl řečeného: jak se máme v duchu evangelia chovat, jak já, dnes, v mé situaci
mám jednat. 
Příklady takového jednání v duchu evangelia nám dal sám Pán Ježíše svým životem. „Nastavení
tváře“ pro něj neznamenalo pasivitu, neodporování zlému. Ježíš odporoval zlu tělesnému - uzdravoval
nemocné. Vystupoval proti zlu v lidech, káral je, vyháněl z chrámu. Jde tu tedy o jiné chování, než o
pasivitu. Už církevní otcové prvních století zdůrazňovali, že Ježíšova slova jsou osvětlena a vyložena
jeho skutky. 
Jakmile si uvědomíme, že všechny požadavky Horského kázání jsou vlastně obrazné ilustrace
jediného přikázání - o lásce, je nám Horské kázání už srozumitelné. Musíme podle něho vážit svou
osobní situaci, hledat správný postoj na životní cestě. 
O tomhle celoživotním usilování píše svatý Pavel: „Neříkám, že jsem to už zvládl, a že jsem už
dokonalý, ale běžím k tomu a chci to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Ježíš Kristus. Běžím k
cíli za vítěznou odměnou.“ (Podle Fil 3,13-15). 
To je popis celoživotní situace každého opravdového učedníka Kristova. Není nikdy sám se sebou
spokojen, ale také se nikdy nepoddává pasivitě a malomyslnosti. I když je ještě daleko od cíle, ale
rozhodne se usilovat o ideály Horského kázání, už o něm platí Ježíšovo „blahoslavení jste“. 
Jak tedy shrnout poměr Desatera a Ježíšova evangelia? 
Desatero je zasvitnutím otcovské Boží dobroty, která chce člověka vést z otroctví ke svobodě.
Evangelium je plné světla, v němž máme Boží vůli naplňovat. Je to radostné poselství, že se přiblížilo
Boží  království. Že člověk se má obrátit a uvěřit evangeliu. Obrácením se míní radikální změna srdce,
která má za cíl: „aby radost, která je ve mně, byla i ve vás a aby vaše radost se dovršila“ (Jan 15,11). 
Ježíš hlásá lidem neomezené Boží milosrdenství - a proto také volá k velkodušné odpovědi láskou.
Výrok: „Miluj bližního jako sebe sama“ - dává naší lásce křídla. Všechno, co bys v dané situaci učinil
pro sebe, musíš udělat i pro bližního! 
K takovému radikálnímu obrácení srdce sama dobrá vůle nestačí. To dokáže jen láska. 
Vzpomínám na jednoho mládence. Co chvíli se zapletl do nějakého darebáctví, porval se, opil se,
kradl. Potom vždy činil veliká upřímná předsevzetí, že už nikdy - ale za chvíli byl zase tam, kde dřív.
Až jednou říká knězi: „Otče, já jsem se už změnil doopravdy. Skrz holku. Ona je moc hodná a má mě
ráda. Já si teď na všechny ty klukoviny už ani nevzpomenu!“ 



Tak to je vždy. To jediné, co dokáže změnit srdce člověka, je poznat, že je milován. Že ho miluje
člověk. Že ho miluje Bůh., 
Svatý Pavel také znal tuto zkušenost. Píše Římanům (8,3): „Na co zákon nestačil, to způsobil Bůh.“ A
na rozdíl od lidských zákonů, toto jho lásky Ježíšovy je příjemné, jeho břemeno je lehké. 
To, čemu se říká „duchovní život“, není nic jiného, než mocné působení Ducha Boží lásky v těch, kteří
se mu otvírají. Ten Duch z nás dělá radostné Boží děti,nového člověka. 
Tento „Duchovní život“ se v Novém zákoně také nazývá „život v milosti Boží“. Co je to milost Boží?
Máme sklon představovat si, že „být v milosti“ je něco jako být prozářen jakousi božskou vůní,
nadpřirozeným světlem. Ale je to něco krásnějšího a prostšího. Milost je to, co se děje, když se člověk
otevře působení Ducha Božího. Když ten Duch začne osvobozovat od bázně, rozvazovat pouta zlých
návyků, když člověk začne zvedat hlavu a napřimovat se. Když se na stránkách evangelia začne
poznávat. Když v sobě a kolem sebe začne objevovat zakopané poklady, hřivny, talenty. 
Je to největší dobrodružství, které člověk může prožít. Správnost této cesty se pozná podle toho, že
vede od nesnášenlivosti k lásce, od horlivosti k jistotě, od prázdnoty k radosti. Že je nesena duchem
blahoslavenství. 
Naše doba je plná nejistoty, závisti, násilí, vzájemného vykořisťování. Jak to napravit? 
„Musíme změnit svět“ - říkají revolucionáři. Ale násilím ho jen boří. 
„Musíš změnit své srdce“ - říká Ježíš. Jen mírní a pokojní mají budoucnost. 
Blahoslavenství jsou jediným východiskem z krize lidstva. Dost dlouho se o Desateru a Horské řeči
kázalo a mluvilo. Teď je čas, teď je nejvyšší čas, začít podle toho žít.

Přímluvy

Pojďme prosit za všechny, kdo žijí v manželství, a za všechny, kdo se do manželského života
připravují:

Ať všechny manžele drží pospolu nejen uzavřená smlouva, ale i opravdová láska.
Ať umějí snášet dobré i zlé a mít trpělivost s chybami druhého.
Ať se dočkají radosti na svých dětech.
Ať se v manželských krizích pasivně netrápí, ale hledají radu a pomoc, jak krizi překonat.
Dej novou důvěru všem zklamaným a opuštěným, kterým se manželství rozpadlo.
Snoubenci, kteří se připravují do manželství, ať se dobře do manželství vyškolí a duševně
vyzrají.
Chraň mladé lidi, kteří prožívají svou první lásku.

Bože, tys stvořil člověka k svému obrazu, ale my dobře víme, jak křehký je ten obraz, jak snadno se
vše krásné může zvrátit ve zlé. Prosíme tě o potřebnou moudrost, zralost, trpělivost a smysl pro
humor, aby naše rodiny byly vpravdě domovem, místem pohody a pokoje, skrze Krista, našeho Pána.
  
 

28.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Čemu se dnes máme učit zde, ve škole Božích dětí? 
Velkému umění: Jak si na světě dobře žít. Slovo Boží nám ukazuje, na co se můžeme v životě



spolehnout. 
Nejprve si každý položme v duchu otázku: na co se v životě spoléhám já? Oč usiluji, v čem vidím
největší hodnotu, za čím se honím? 
Vyznejme v pokoře všechnu svou malichernost a opošetilost a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
1. Mdr 7,7-11 
Mladý král Šalamoun prosí o dar moudrosti, aby mohl dobře vládnout. My nejsme králi, ale vládnout
musíme také: sobě, životním okolnostem, lidem kolem sebe. Proto i my máme prosit Boha o dar
moudrosti. 
2. Žid 4,12-13 
Druhé čtení mluví o moudrosti Slova Božího: Co velikého dokáže způsobit v člověku, když je přijme. 
3. Mk 10,17-30 
V evangeliu se apoštolové doslova děsí Kristových požadavků, - protože je nechápou. Jak je chápeme
my? 
 

MOUDROST

Existuje jedna zásadní otázka, která vrtá lidem hlavou v každé generaci, ve všech dobách: Co je v
mém životě nejdůležitější? Co si má člověk nejvíc přát, oč usilovat? 
Když dostala tuto otázku děvčata z osmé třídy, jejich odpovědi byly různé. Nejčastěji si přály, aby
byly zdravé. Hned za tím stálo, aby byly hezké, a pak aby měly dost peněz. Ale přání, aby uměly
moudře a hezky žít, se objevilo jen jednou. Bohatý mládenec v dnešním evangeliu si také lámal hlavu
podobnými otázkami. Nešlo mu o peníze, těch měl dost. Byl bohatý, mladý, zdravý. On si to vše chtěl
zachovat trvale, na věky. 
Slyší odpověď, která ho překvapí tak, že smutně odchází, - zřejmě s pocitem, že požadavky Pána
Ježíše jsou přehnané, nereálné, v normálním životě neproveditelné. 
Že podle Ježíšova evangelia se nedá žít, to si myslí mnozí lidé dodnes. 
Říkají: Copak peníze, majetek, je něco špatného? Kdo má peníze, ten si může poručit, toho lidé
obsluhují. A to není špatný život - být pánem, který má. Zvláště, když je člověk ještě k tomu mladý a
zdravý a hezký. To jsou nějak příjemné věci života! 
Podívejme se dnes trochu zblízka, co se tu vlastně míní tím „následováním Krista“, jak říká
evangelium. Co se  míní tím, že moudrost je nad majetek a nad krásu, jak říká pisatel knihy
Moudrosti. Znamená to, že máme žít v jakési asketické křeči, že máme se zaťatými zuby odmítat
peníze a všechny příjemnosti života? 
Vy dobře víte, že tak se to v Písmu svatém nemíní, že tu jde o něco jiného, opravdu jiného, opravdu
důležitého. 
Vy už jste to mohli poznat a zažít na jiných lidech, a možná už na sobě, že peníze samy člověka
šťastným neudělají. Že přijde na to, jak a k čemu se jich používá. Vy víte, že mocné postavení může
být k prospěchu nebo škodě. 
Vy víte, že teprv moudrost napomáhá člověku, aby se peníze nestaly jeho pánem, ale sluhou, aby moci
nezneužíval k panování, ale ke službě lidem. Aby bohatl tím, co rozdá, jak radil Pán Ježíš. Aby žil
moudře, jak říká Šalamoun. 
„Tohle zní hezky,“ říkáte si teď možná. „Žít si svůj život moudře, proč ne? Ale jak k takové životní
moudrosti přijdu? Moudrým se člověk nerodí - to vím dobře. Jak a kde tedy získám takovou životní
moudost?“ 



Je to snad to, čemu se říká „životní zkušenost“? Tu má člověk, který uvažuje a přemýšlí o smyslu
toho, co prožil. Ale to není pravá životní moudrost. Zkušenosti člověka mohou být i falešné, mylné. 
Je to snad to, čemu se říká „vzdělávání, učenost“? Ta se získává studiem na školách. Ale to také není
životní moudrost. Studovaní darebáci jsou jen mazanější darebáci. 
Kde se tedy získává pravá životní moudrost? Evangelium říká: ve škole Ježíšově, následováním
evangelia. A Šalamoun radí: Modlitbou se získává, Bůh ji dává. Šalamoun o ni prosil a dostal ji.
Předkládej i ty Bohu v modlitbě své životní otázky, a i tobě vnukne Bůh správné odpovědi, dá ti
potřebnou životní moudrost. 
Náš život v dnešních dobách není žádná bezstarostná idyla. Denní život nám přináší dost a dost
problémů. A s problémy je tu starost, jestli se rozhodneme správně, jestli neuškodíme sobě nebo
jiným. 
Zde je nám, věřícím křesťanům, modlitba velikou pomocí a silou. Máme své nejistoty předkládat
vševědoucímu Bohu, můžeme je před Boží tváří rozvažovat, můžeme prosit o milost a moudrost. 
Kdosi napsal, že modlitba je přemýšlení před Bohem. Kus pravdy v tom je, ale ne celá. Tomu, kdo
hledá, kdo prosí Boha o pomoc, kdo se Boha ptá, tomu je Bůh zvláště blízko. Tomu Bůh dá světlo
správného poznání a odvahu ke správnému jednání. 
Bůh dává prosícímu světlo ke správnému rozlišení chvilkových malicherností od věcí trvalých. K
rozeznávání velkých hodnot od velkých slov. K nalezení zrnek zlata a perel drahocenných na smetišti
světa. 
Mnohým věřícím lidem se náboženská přikázání jeví jako břemeno, zátěž. Je to tak tam, kde není
moudrosti, učící správné míře. Už Blaise Pascal napsal: „Když se víra přehřeje, stává se fanatismem.
Když se podchladí, stává se tvrdým cynismem.“ 
Prosme tedy s králem Šalamounem Boha o dar moudrosti, abychom uměli všeho užívat správně, k
radosti, abychom uměli všechny hodnoty života vážit pod zorným úhlem věčnosti. 
 

BŮH NÁM DŮVĚŘUJE

Mladý muž v dnešním evangeliu se ptá, co má dělat, aby žil navěky. Ježíš mu připomíná Desatero
Božích přikázání: Neokrádej jiné, neubližuj, neobelhávej, měj v úctě své rodiče. To je cesta prostého
života, cesta občanského křesťanství, závazná pro všechny, aby lidé žili jako lidi. A když se to
mládenci zdá málo, naznačuje mu Pán vyšší cestu duchovního života, cestu následování chudého
Krista celým srdcem, celým životem: „Rozdej chudým, co máš, a pak přijď a následuj mne.“ To je
pozvání do vysoké školy Boží lásky. 
A právě tuhle vyšší školu křesťanského života lidé někdy nechápou. Myslí si, že je to jakási drezúra,
která má potlačit vše normální v člověku: potřebu jídla postem, potřebu pohlavního pudu něhy a lásky
umrtvováním a zatvrzením srdce, potřebu radosti asketickou drezúrou a strachem. 
Tihle lidé si Boha Stvořitele představují jako šíleného programátora, který chce počítač přinutit, aby
jednal proti svému naprogramování. 
Bůh Stvořitel není šílený programátor. Chce, aby člověk žil přirozeně, jak jej naprogramoval, stvořil.
Bůh říká ano k životu, Bůh říká ano ke schopnostem, vlohám, citům, které člověku dal. 
Bůh nechce, aby člověk své vlohy a základní životní projevy a pudy potlačoval, ale chce, aby je
ovládal, aby jim panoval, aby byl svým pánem, ne otrokem. 
Ať už prožijeme svůj život jako vysokou školu umění života, nebo jako základní školu Desatera
Božích přikázání, má to být vždycky náš, zcela osobitý život a máme právo prožít jej v radosti a
pohodě, hezky a dobře. 
K tomu patří nejen křesťanská skromnost, ale i potřebná křesťanská sebedůvěra, sebejistota. 



Abych objasnil, co mám na mysli, vraťme se ještě k veršům dnešního evangelia. 
Bohatý mládenec tam Pánu Ježíši říká, že přikázání Desatera od mládí všechna zachovává. - A v nás
se zvedá hned protest: „Nonono, ty si nějak troufáš, kdoví, jestli to tak bylo! Buď jsi slepý ke svým
chybám, nebo lžeš. A i kdyby to bylo pravda, copak to není neskromnost, takhle o sobě mluvit?“ My
na mládence hledíme podezíravě, o Ježíši však stojí psáno, že na něj pohlédl s láskou. Tak to stojí u
evangelisty Marka, který to nepochybně slyšel vyprávět od očitého svědka. 
A všimněme si ještě druhého místa z evangelia: 
Petr jako mluvčí apoštolů poukazuje na to, že všechno opustili a následovali Ježíše. A v nás se zvedá
pocit znechucení: „To je trapas, takhle ukazovat prstem na vlastní zásluhy, za to by ho měl Pán Ježíš
nějak shodit, dát mu lekci skromnosti.“ 
Ale Pán Ježíš přijímá Petrův postoj klidně, dokonce mu na něj věcně odpovídá a přislibuje odměnu. 
Mnozí lidé se opravdu domnívají, že základním postojem křesťana jsou ohnutá záda,
sebepodceňování, fialinková skromnost. 
Vidíme to na různých životních zásadách, které se tváří kdovíjak zbožně. 
Např. se považuje za zbožnou zásada: „Moudřejší ustoupí“. 
Ale aby moudrý ustoupil a hlupák rozhodoval, to není přece pobožné, ale pohlouplé. 
Nebo: slovo „hrdost“ se často chápe ve stejném smyslu jako pýcha, pyšná zvrácenost. Ale proč by
měli být na své výkony hrdí jen pohané? I  křesťan má plné právo být hrdý na to, co dobrého dokáže. 
Nebo všimněte si, že když se o někom řekne: „dělá si, co chce,“ obyčejně si hned o tom dotyčném
myslíme, že dělá schválnosti a podezíráme ho z asociálních postojů. Jako by člověk křesťan si nemohl
dělat, co chce dobrého, užitečného. Ostatně člověk musí pokaždé chtít, když má něco udělat. 
Jsme už takoví, že nedokážeme snadno ocenit výkon druhého. A když někdo ocení a pochválí nás,
začneme se rozpouštět v pocitu trapnosti a honem to nějak zmenšujeme nebo zamlouváme, místo
abychom klidně poděkovali za ocenění a radovali se z něho očividně. 
K nedostatku sebedůvěry nás vychovaly zkušenosti z dětství, léta, kdy jsme stále slyšeli, na co vše
nestačíme. Vedly nás k tomu i zkušenosti se sebou samým, když jsme selhávali ve svých
předsevzetích. Vedly nás k tomu i zkušenosti s lidmi kolem nás, kteří nás podceňovali, kteří námi
pohrdali. 
Dnešní evangelium nám hlásá, že Bůh tak s námi nejedná. Jako mládenci z evangelia, jako Petrovi, tak
i nám každému Bůh důvěřuje. A když nám důvěřuje Bůh, proč bychom si neměli důvěřovat my sami? 
Nepleťme si tedy křesťanskou skromnost se sebepodceňováním. 
Kdo nemá dost sebedůvěry, kdo nemá radost ze sebe sama, kdo si sám sebe neváží, ten si neumí vážit
ani druhého, ten se neumí ani radovat z druhého. Ten není schopen normálních vztahů k lidem. Ani v
práci, ani v manželství, nikde. 
Učme se vidět jasně, co dobrého jsme dokázali, a radovat se z toho: „Pane, tohle všechno jsem dokázal
udělat! Děkuji ti za dar života, děkuji ti za vlohy, děkuji ti za vše dobré!“ 
 

JAK SI NA SVĚTĚ DOBŘE ŽÍT

„Dal jsem přednost moudrosti před bohatstvím,“ říká Šalamoun. Jak revolucionářsky to muselo znít v
době, kdy byl všeobecný názor, že boháči jsou Bohu milí - proto jim žehná a přeje jim, zatímco
chudáci jsou proklatci Bohem zavržení. 
Tento názor přetrval i v Novém zákoně, trvá i v nás: V penězích je jistota, kdo hodně má, toho má i
Bůh rád. 
„Dal jsem přednost moudrosti před bohatstvím“ - říká dál všem navzdory Šalamoun. A můžeme jen
teskně uvažovat, kolika tragédiím by se předešlo,  kolik válek by nebylo, kolik rodinných svárů,



sousedských soudů o meze, kolik zločinů a vražd by nebylo, kdyby lidé dali na Šalamouna, kdyby dali
na Ježíše: „Snadněji projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království.“ 
Kdo je vlastně boháč ve smyslu Ježíšově? Snad kdo má měsíčně dvacet tisíc? Snad kdo má na knížce
milion? 
Tady nerozhoduje, co člověk má, rozhodné je, jestli ty peníze vládnou jemu, nebo jestli on vládne
penězům. 
Petr měl loď a sítě, apoštolové měli své domy, vinice, a přece je Pán Ježíš nevyzval, tak jako bohatého
mládence, aby všechno rozdali. Ježíš věděl, že ti na svém majetku nelpí srdcem, že jim majetek
nevládne. 
Bohatý mládenec však byl otrokem majetku, měl asi sklon k lakotě. Proto mu Ježíš radí: „Chceš-li být
dokonalý, rozdej vše a následuj mne.“ 
Vzdát se všeho a následovat Ježíše. Místo v majetku vidět zajištění v Bohu. Pochopili to světci církve
ve všech dobách. Jsou ještě dnes takoví lidé, kteří uslyší Ježíšovo pozvání k následování. 
Jsou a není jich málo. 
Napříkalad tuhle jsem četl o biskupovi z Quatemaly, který všechny šperky svého biskupství prodal na
výstavbu bytů pro chudé a nosí teď jako berlu metařskou hůl, na kterou mu ti metaři vystřihli z plechu
křížek. 
Před několika lety francouzský kardinál Léger složil důstojenství, rozdal majetek a šel dělat
ošetřovatele do kolonie malomocných v Africe. Když se ho novináři ptali, proč to dělá, řekl, že se mu
zdá, že tak bude lépe následovat chudého Ježíše, který umýval apoštolům nohy. Ostatně - řekl ještě -
zájemců o arcibiskupství bude zde mezi spolubratry kněžími nadbytek, ale tam, v Africe, je
ošetřovatelů nedostatek. 
Snad sami znáte lidi, kterých se dotkne Boží milost a najednou si uvědomí, v čem je pravá radost,
pravé křesťanství. 
Jednou jsem kdesi potřeboval opravit kostel a tak jsem musel na žebrotu. Žebrota už u nás chvála
Bohu není, jak bývala. Každý má aspoň minimální důchod, ale poslední žebráci tu přece ještě jsou:
naše kostely. Ty nejsou pod penzí, staré jsou a jsou odkázány na almužnu dárců, kteří dají na poklad v
nebi, nejen na cifru na spořitelní knížce. 
Nějak slavně se to tenkrát nescházelo, ale přece jsme opravu provedli a dluhy zaplatili. Přišla totiž
jedna stařenka a donesla hromádku tisícovek: „Otče, tady to máte. Já jsem si začala šetřit na pomník
na hrob; našla jsem v tom jaksi moc zalíbení. Napřed jsem šetřila jen na kříž, potom ještě na desku,
ještě na podobiznu leptanou v kamenu, žulový rantl, pak na kapelu, a tak jsem šetřila dál a dál. A pak
mě Pán Bůh dal myšlenku: není to vše nesmysl? K čemu kamenný pomník na hřbitově - věčnost se
zajišťuje v nebi. K čemu portréty na mramorové desky - až umrou ti, co mě znali, budeme pohromadě
v nebi a na zemi mě už stejně nikdo nebude znát. Stačí křížek z břízky, hrob obložit kameny, barvínek
mi tam snad nasadí, ten nepotřebuje opatrování. A tak vám ty peníze nesu na kostel - ten potřebuje
zajistit dlouhé trvání. Já už na nich nelpím - a jsem šťastná.“ Bylo to v dvaapadesátém roce, za rok
přišla tenkrát měnová reforma a stařenka se na mne potom při setkání jen šťastně smála: „Dluhy na
kostel by vám zůstaly jedna ku pěti, ale mně by z peněz zbyly jen dvě koruny ze stovky. S pomocí
Boží jsme ten mamon ovládli.“ 
Vraťme se však od vzpomínek k současnosti. Co my? Jak my se zachováme k Šalamounově a Ježíšově
výzvě, abychom dávali přednost moudrosti před bohatstvím? 
Obdivujme genialitu těch, kteří dnešní evangelium dovedli vzít doslova. A snažme se být pány nad
majetkem, nedopusťme, aby peníze vládly nám.

Přímluvy



Prosme Boha o ducha chudoby:

Aby lidé pochopili pravdu Ježíšova výroku, že šťastnější je dávati než bráti.
Abychom spoléhali víc na Boha než na peníze.
Abychom nepropadli ani lakotě ani rozhazovačnosti.
Abychom zacházeli šetrně s veřejným i soukromým majetkem.
Abychom nezapomněli, že nespravedlivě nabytý majetek nepřináší radost ani požehnání.
Abychom měli svou křesťanskou hrdost a sebevědomí.
Abychom si vypěstovali správnou sebedůvěru a uměli se radovat ze svého díla.

Prože, ty štědrému dáváš a lakomci bereš. Neprosíme tě ani o bohatství, ani o chudobu, ale o to, co k
životu potřebujeme.
  
 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Odvěkým problémem lidské společnosti je správné používání moci. Je tu vždy nebezpečí jejího
zneužití. Řešení zná už bible, jen je přijmout: Moc není k panování, ale k sloužení. 
Nemysleme při tom jen na prezidenty a vlády. Každý z nás má  někoho pod sebou, v každém z nás se
stále odehrává zápas mezi diktátorem a služebníkem. 
Vyznejme pokorně svá provinění proti sloužící lásce.

Uvedení do čtení 
1. Iz 53,10-11 
V postavě služebníka, jak ho líčí v prvním čtení prorok Izaiáš, můžeme rozeznat Pána Ježíše: Své
utrpení obětoval za jiné. Vlastně bychom v tom služebníku měli rozeznat i sami sebe, - jenže -
nechybí nám k tomu trpělivost k snášení životních trampot? 
2. Žid 4,14-16 
List Židům vysvětluje, proč se na Pána Ježíše můžeme obracet s naprostou důvěrou. Není to neosobní
a bezcitný Úřad, je to náš soucitný Bratr, milosrdný Boží syn. 
3. Mk 10,35-45 
Není pro nás jiné cesty, ať se nám to líbí nebo ne, než následovat Ježíše s jeho křížem. Poslouchejme,
s jakou bezpodmínečností to Pán Ježíš zdůrazňuje. 
 

CESTA K VELIKOSTI

Pán Ježíš nám dnes dává v evangeliu návod, jak udělat ze svého života něco velikého, jak se stát
velikým. Kdo by nechtěl být veliký, slavný, mít úspěch! 
Ale není to podivná cesta k úspěchu, k níž nás Pán Ježíš vybízí? „Kdo chce být mezi vámi veliký, buď
vaším služebníkem!“ 
Copak cesta k velikosti není právě opačná? Copak se neříká, že kdo to chce někam dotáhnout, musí dát
stranou všechny ohledy, zapomenout na všechna přikázání a hrabat pro sebe, jen a jen pro sebe? Copak
velicí někomu slouží? Ti si přece nechávají sloužit, sloužebníčkovat od druhých. 



A proti téhle lidské zkušenosti stojí Ježíšův návod: „Kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď
služebníkem druhých!“ - Všimněte si, že Pán Ježíš tu neodsuzuje touhu po velikosti. Každý se máme
snažit udělat ze svého života něco velikého. Pán Ježíš té snaze ukazuje správný směr: neusiluj o
velikost v panování, raději chtěj lidem kolem sebe dobře sloužit. 
Ještě že to je takhle! Kdyby o ceně lidského života rozhodoval jen společenský úspěch, jak by to bylo
kruté pro lidi, kteří nejsou rvaví, kteří jsou méně zdatní, nemocní. Ti by se pak museli považovat za
méněcenné. 
Naštěstí Pán Ježíš prohlašuje, že velikost života není ve rvavém předhánění a soutěžení, ale ve službě
druhým, v pomáhání. 
Ale může toto být smyslem života i pro lidi mimořádně schopné? Ano. Může. Vždyť to byl životní
program i pro samotného Ježíše. Ten o sobě řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sám sloužil.“ 
Náš život v následování Krista má tedy být životem služby v malém i velkém. To vytváří nový vztah k
lidem. Už nejde o to, abychom druhé předstihli, abychom na ně hleděli jako na konkurenty, které je
nutno porazit, ale jako na bližní, kterým můžeme podat pomocnou ruku, žít s nimi v pokoji. 
Uvědomujete si velikost této změny postoje, vztahu? 
Život zaměřený na boj o úspěch je plný neklidu, drásá nervy, přináší zklamání. Jestliže vychováváme
děti k této ctižádostivosti, nechystáme jim do života nic příjemného. 
Jsou tedy dvě cesty lidského života: cesta velikosti v panování, předbíhání druhých - a cesta velikosti
ve službě. Po které se dáme? 
Ale pozor. U té cesty služby je ještě něco, o čem jsme dosud nemluvili,  něco, co rozhoduje o její ceně
a kvalitě. 
Je to láska. Ten, kdo chce sloužit, musí to dělat laskavě, vlídně, s láskou, rád. 
Znám paní, která slouží své rodině od rána do večera, do strhání. A přesto je všem pro postrach. Proč?
Protože o tom, co pro druhé dělá, pořád mluví. Pořád všem připomíná, jak se pro ně dře, obětuje, a jak
málo vděčnosti jí za to projevují. 
Křesťanské je chtít být veliký ve službě, ne v panování, v tyranizování. Křesťanské je posloužit s
úsměvem, s láskou, rád. 
Pojďme se tomu učit. 
 

TI, CO V MANŽELSTVÍ ZTROSKOTALI

Je pomoc těm, co ztroskotali? 
Ve čtení z listu Židům jsme slyšeli: „Náš velekněz - Ježíš, Boží Syn - není takový, že by nebyl
schopen mít soucit s námi, slabými. Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli
milosrdenství, kdykoliv potřebujeme pomoci.“ 
Platí toto milosrdenství našeho Pána Ježíše i těm, kteří ztroskotali se svým celoživotním projektem
manželské věrnosti a rozvedli se? 
Platí toto milosrdenství i na církev a její zákony, platí i na nás, křesťany? 
Kdo má oči k vidění, může vidět, jak bolavě se rozvody prožívají: 
- Jak vysoké jsou počty sebebevražd a těžkých onemocnění následkem rozvodu. 
- Jak postižení jsou vyvráceni ze svých kolejí, jak trpí děti a celé rodiny, jak narostou potíže v práci,
ve škole. 
- Jak dlouhotrvající je proces léčení těchto duševních, hmotných i společenských škod. 
Jaké je naše milosrdenství k těmto postiženým, jaká naše ochota ke křesťanské pomoci?



Jaké jsou možnosti pomoci těm, co zůstali sami? 
Snad každý z nás má mezi s vými známými někoho postiženého rozvodem. Mnozí z nich se cítí
poznamenaní, ostýchají se jít mezi lidi, do kostela. 
Je tu však zkušenost, že lidé se často lehkomyslně berou, ale málokdy se lehkomyslně rozvádějí.
Někdy je rozhodnutí k rozvodu velmi statečný čin. Vždyť člověk tím dává najevo veřejnosti, že udělal
velikou životní chybu, že ztroskotal. Vydává se všanc odsudkům veřejnosti, těch, kteří se rádi kochají
lidským trápením. 
Je třeba, aby se našel někdo, kdo jim podá přátelskou pomocnou ruku. A kdo jiný, než my křesťané
jsme povinni jim přátelsky povědět: Bůh po člověku nežádá nic, co je nemožné. Co se tedy ukázalo
jako lidsky nemožné, není hříšné. Je to jen špatné a bolavé. 
Je třeba je pozvat do kostela. Říct jim při setkání: pojďte se mnou, stavím se pro vás! Ve farním
společenství budou mít ochranu proti osamělosti. Nedělní bohoslužba, kázání, jim pomůže celou
tragédii psychicky zpracovat, uvědomit si své vlastní chyby a spoluvinu, litovat jich a hledat nápravu
škod. Povahově dospět. Dozrát s pomocí zkušeného duchovního vůdce, zpovědníka. 
Když rozvedení tuto pomoc nenajdou, zpravidla  zahořknou a zatrpknou v nedůvěřivém samotářství -
nebo se střemhlav vrhnou do nového neuváženého dobrodružství. 
Starozákonní jméno Boží je Jahve. To znamená: „Já jsem ten, který je tu pro vás.“ - Kdo žije bez
partnera, ten má čerpat svou sílu z tohoto příslibu Božího, zviditelněného farním společenstvím,
dobrými přáteli.

Je možno pomoci i těm, kteří se znovu oženili? 
Poslyšte úryvek z dopisu: „Víš, kým jsem jako mladá dívka nejvíc pohrdala? - Ženami, které se
rozvedly a podruhé vdaly. Dnes věřím, když mne můj muž opustil, že to sám Bůh poslal mým dětem
pěstouna Josefa, aby jim nahradil všechno, co postrádaly bez otce, a co já jsem jim v jejich dospívání
sama nemohla nahradit. Žádná žena dětem při výchově muže nenahradí.“ 
Tohle je pohled zvnitřku na nové manželství po rozvodu - a ať chcem nebo nechceme, stále jich
přibývá i mezi katolíky úměrně s růstem počtu rozvodů. 
Co na to církevní právník? - Říká: „Pro katolického křesťana je svátostné manželství zásadně
nerozlučné. Ale každá zásada, každé pravidlo zná výjimky. Každý zákon má prováděcí nařízení, jak se
má v různých situacích uplatňovat. Ale všechny okolnosti a všechny životní situace v žádném lidském
zákoně zahrnout nelze, zvlášť tam, kde se jedná o věci svědomí: „de internis non curat praetor“ - věci
vnitřní nepatří před soudce. Soud o vnitřních pohnutkách je třeba ponechat Bohu.“ 
Rozvedení a znovu sezdaní potřebují pomoc, ne pohrdavé odmítání věřících lidí. Skrze svátost křtu
zůstávají nadále křesťany. Je třeba je přátelsky zvát a pomáhat jim, aby se jak jen mohou podíleli dál
na životě farního společenství. Je třeba věnovat pozornost jejich dětem. 
Papež Jan Pavel II. žádá v encyklice „Familiaris consortio“ důkladné rozeznávání a rozlišování
různých situací, a za určitých podmínek jim otvírá i přístup ke svátostem. Vždyť Bohu záleží na zdaru
každého života! 
Vídeňský biskup Kratzel říká: „Objektivně je situace znovuoddaných neřešitelná, ale subjektivně je v
mnoha případech zcela na místě připuštění ke svátostem. Nelze přece považovat za svátostné takové
soužití manželů, které by pro oba i pro děti bylo peklem.“ 
A jak to říkám lidem v této situaci já, kněz? Řeknu jim: „Já vám svátost manželství udělit nemohu, ale
vy můžete spolu svatě žít.“

Není lépe se neženit? 
A co říci na ty, co žijí spolu jen tak, na hromádce, bez občanského i církevního sňatku, v konkubinátě?
Když je tolik trápení s rozvodem - u soudu i v kostele - když se to tak často nevyvede, není lépe se



neženit? Už apoštolové byli toho mínění, když jim Pán Ježíš zdůraznil, že člověk nemá rozlučovat, co
spojil Bůh. 
Je stále víc takových, co žijí jako druh a družka. Jedni ze strachu, protože poznali hrůzu rozvodu u
svých rodičů, přátel. Jiní proto, že nedozráli k schopnosti závazně se pro něco rozhodnout. Starší tak
zůstávají proto, aby nepřišli o vdovský důchod. A jsou i takoví, ač nemnozí, kteří manželství jako
instituci vůbec neuznávají. 
V Německu napočítali nedávno na milion mladých, kteří žijí jen na hromádce. Většina z nich považuje
řádné manželství za žádoucí ideál, ale bojí se, že by to zatím nezvládli. Bojí se hrůz rozvodu, kdyby
ztroskotali. A tak žijí ve stálé nejistotě, pod stálým tlakem. Denně si musí dokazovat svou ještělásku -
a to není snadný život. Žijí bez dětí - jen 5% z nich mají společné dítě. A sní o tom, že se jednou
doopravdy vdají, ožení. 
Někteří jsou k tomuhle vedeni dětinským postojem:  chtějí ze spolužití urvat co nejvíc pro sebe, ale
nic dát jako protihodnotu. Nechtějí se vázat, ztratit svobodu. V pozadí takového jednání je nedostatek
zralosti, dospělosti, neschopnost se závazně rozhodnout. A tak trápí sebe i obě rodiny rodičů. 
Jaká je pomoc? 
Mnozí slušní lidé se od takových partnerů instinktivně odvracejí, vyhýbají se jim. Ale právě tito
nenásilnou pomoc velmi potřebují. Třeba od mladých přátel, kteří lépe prošli dobou známosti a
průpravou k manželství. Na kterých uvidí, jak v jistotě manželství vzniká domov pro manžele a
bezpečné hnízdo pro děti; jak právě křesťanská víra nabízí účinné řešení různých zmatků: jak pevné
svátostné pouto skýtá ochranu a oporu ve zlých chvílích. Jak manželství „na zkoušku“ je jako bydlení
v bytě, na který nemáš dekret.

Závěr 
A tak nezbývá, než závěrem konstatovat, že dosud nikdo nevynalezl lepší formu soužití, než je
manželství. Všechny alternativní pokusy - a bylo jich dost - to znovu a znovu prokázaly. Je jen potřeba
od mládí se pro schopnost v páru vychovávat. Je jen potřeba v době dostatečně dlouhé známosti
vzájemný vztah pěstovat, jako se šlechtí stromek v zahradnictví. 
Je potřeba těm, kteří v pokusu o založení domova ztroskotali, pomáhat ze všech sil. To jsou dnes ti
nejčastější ranění na cestách života, které jako v Ježíšově podobenství jedni míjejí bez pomoci a druzí
jim pomáhají. Buďme samaritány milosrdnými.

Přímluvy

Prosme teď Boha Otce a Stvořitele našeho světa:

Za všechny lidi, kteří upřímně pomáhají k budování lepšího a spravedlivějšího světa, - aby jejich
snaha přinesla dobrý užitek.
Za vládce a státníky, - aby přestali prosazovat sobecké zájmy vlastní, a mysleli na společné dobro
lidstva.
Za ty, kdo nosí jméno křesťanů, - aby nespoléhali na lidskou moc a majetek, ale na sílu Boží
milosti a svou lásku.
Za všechny poctivě pracující, - aby měli ze své práce radost a užitek.
Za zaměstnané maminky, - aby jim doma všichni ochotně pomáhali.
Za nás všechny, - abychom nechtěli lidem kolem sebe panovat, ale sloužit.
Za všechny naše zemřelé, - aby jejich dobré skutky se staly jejich pokladem v nebi.

O to tě, Bože, prosíme, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
  



 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Zase jsme tu pospolu, abychom se setkali s Kristem v jeho slovu a v společenství jeho stolu. Zase
máme příležitost zahlédnout velikost jeho milosrdenství. Ne jako slabost dobráčka, jak si to lidé
někdy představují, ale jako Boží dokonalost. 
Abychom byli schopni tuto Boží dokonalost zahlédnout, pokořme se, uznejme vlastní slepotu a
prosme o pomoc.

Uvedení do čtení 
1. Jer 31,7-9 
V prvním čtení vyzývá prorok svůj národ - i nás - , abychom vyšli z otroctví ke svobodě dětí Božích. 
2. Žid 5,1-6 
Druhé čtení je portrét - živý a impozantní obraz Velekněze Ježíše - Slitovníka. 
3. Mk 10,46-52 
Při naslouchání dnešnímu evangeliu můžeme pochopit, jak Bůh dává prohlédnout zaslepencům a činí
je svými následovníky. Vždyť jakkoliv zlá je slepota tělesná, přesto je horší slepota srdce, kterou jsme
všichni ohroženi. 
 

PANE, AŤ VIDÍM

Slepý z evangelia je obrazem lidské bídy. Jak té tělesné, když přestanou sloužit oči, tak duchovní,
když tápeme v temnotách nejistoty: Co je správné, co mám udělat, jak se rozhodnout? 
„Pane, ať vidím!“ - to je modlitba velmi aktuální pro každého z nás. 
Podzimní dušičkový čas nás vede na hroby našich zemřelých a staví nám před oči bídu naší lidské
existence, v nejistotě, co je po smrti. 
Co je po smrti? 
Má vůbec smysl se takto ptát? Má smysl se zabývat problémy, které přesahují náš život, náš viditelný
svět? 
Mnoho lidí si dnes tuto otázku neklade, nemyslí na takové věci. Jejich naléhavé problémy jsou jiné,
zcela na tomto světě. Slýchám u lože nemocných: „Jak si budou žít moje děti? Udělal jsem pro ně
dost? Co si tu počne můj muž sám, až já tu nebudu? Nezpůsobím svou nemocí domácím moc
nepříjemností, nejsem jim na obtíž?“ 
Není to ostatně správné křesťanství, brát život tak, jak jde, prožít jej trpělivě a statečně až do konce a
nelámat si hlavu neznámem? 
Ano, je to křesťanské říci své „ano“ k životu a žít jej podle svých sil. 
Ale je to lidské i křesťanské ptát se dále. Nevěřím, že je někdo, komu by otázky po věčnosti dřív nebo
později nenapadly. Vždyť tím se právě lišíme od zvířat, tím jsme lidmi, že se ptáme a hledáme, jak
rozluštit neznámé. 
Proto se i my dnes pojďme ptát: Co je s našimi zemřelými? Co bude po smrti s námi? 
Na tuto otázku neexistuje odpověď mimo oblast víry. Ani přírodověda, ani medicína, ani jiné vědní
obory odpověď nedávají. Jen víra dává odpověď. 
Věřit někomu znamená důvěřovat mu. A takové věci, jako důvěru, lásku, tu nezískáš pitváním,



vědeckým zkoumáním, ale důvěřivým vyjitím vstříc druhému, jen tak, bez záruk a důkazů, srdcem. 
A tu jsme již u první odpovědi víry na otázku, co přijde po smrti. - A odpověď zní:

Smrtí se definitivně a provždy setkáváme s Bohem. 
Důležité je v té větě slovo „definitivně“. My se totiž s Bohem setkáváme různým způsobem již v
tomto životě. Setkáváme se s ním ve chvilkách štěstí, v trápení, při modlitbě, při bohoslužbě, ve
slovech evangelia, v rozhovoru s bližním. Ale při všech těch setkáních je Bůh skryt, zahalen, spíš ho
tušíme, než vidíme. Stále znovu jsme na cestě k němu, stále znovu tu cestu musíme začínat. 
Ve smrti se setkáváme s Bohem trvale a očividně. Bůh se nám zjeví ve svém světle. - Jak, v jaké
podobě, to není možno si představit, to není možno popsat: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani
na mysl lidskou nevstoupilo...“ říká svatý Pavel. Je to mimo dosah lidské představivosti. Musí nám
stačit, že to bude krásné nad všechny představy, že to bude život v netušené plnosti a natrvalo. 
Něco však o tom přece jenom víme:

Toto setkání bude pro nás i soudem. 
Jak? Je tu vžitá představa Boha, přísného soudce, ale ono to je zřejmě docela jinak. Vzpomeňme na
zkušenost, když se setkáme s mimořádně hodným, moudrým, vynikajícím člověkem. Najednou vidíme
sebe novým, ostrým, jasným zrakem! Vidíme své nedostatky: Vidíme, co vše nám schází ve srovnání
s tímto velikánem. Podobně tomu bude i při „Božím“ soudu. Ne, že by nás Bůh musel nebo chtěl nějak
soudit, ne, že by nám musel říkat, kde všude jsme žalostně selhali. My sami se budeme jasně vidět v
jeho světle. Každý poznáme své sobectví, lenost, zbabělost. Všechny sebeklamy, co jsme si
namlouvali, všechny iluze, kterými jsme sebe i jiné obelhávali, naše maska solidnosti, to vše spadne.
Pochopíme naráz, jací jsme měli být - a jací jsme ve skutečnosti byli. 
To je soud. A zahanbení a lítost z tohoto poznání, to je očistec. Nepředstavujme si očistec jako nějaké
místo, trest, stav, ale jako zahanbující poznání vlastních nedostatků, hříchů, které na sobě uvidíme
tváří v tvář v jasu Božího pohledu. 
Ale aby nedošlo k mylným představám, přidejme si hned třetí část odpovědi víry na otázku, co přijde
po smrti:

Při setkání s Bohem ve smrti poznáme Boha nejen jako soudce, ale zároveň poznáme i Boží
milosrdenství a lásku. 
O co se tato víra opírá? Není tu přání otcem myšlenky? Ne. 
Jeden z nejdůraznějších Ježíšových požadavků na naše chování je, že máme odpouštět. Že máme
odpouštět vždy znovu. Ne jen sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát - tj. stále, pokaždé. Bůh od nás
vyžaduje ochotu odpouštět bez míry, bez podmínek. - 
Myslíte, že by Bůh od nás žádal něco, co sám nedělá? Vždyť právě Boží milosrdenství nám dal Pán
Ježíš za vzor: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec v nebesích!“ 
Můžeme tedy právem důvěřovat, že ve smrti to bude také tak. Soudcem si budeme my. Sami sobě.
Bůh k nám bude dobrotivý a milosrdný. Jako v podobenství otec marnotratného syna, i nám vyjde
Otec vstříc. Nebude se ptát po vině a trestu, nýbrž nás k sobě přivine s nevýslovnou radostí. 
To bude zkušenost naší smrti: zahanbení a radost z lásky, dobroty a milosrdenství Božího, před
kterým náhle staneme. 
Nebude tedy odsouzených a zavržených? Asi budou i takoví. Ale ti, jak říká Pán Ježíš, se sami
odsoudí. Neodmítne je Bůh, ale oni sami odmítnou lásku Otcovu, evangelium Synovo, společenství
svatých. Kdo se zachránit nechá, toho Bůh zachrání. 
Z toho plyne závěrečná otázka: 
Dobrá, my neodmítáme Boží lásku. Kde a jak tedy budeme žít s Bohem? 



Zde všechna lidská představivost končí, a každý pokus o odpověď může vyrábět jen zmatené
představy. 
U Boha končí lidský čas - místo něho je věčnost. 
U Boha končí lidský prostor - místo něho je nekonečno. 
Einstein sice vytušil ralativitu lidského času i prostoru, zahlédl proměnlivost těchto našich rozměrů,
zatušil záblesk Nekonečného a Věčného Boha, ale i on pochopil Boha až v blaženém spatření Božího
světla na prahu věčnosti - za smrtí. 
Jestli jsme dnes dobře rozjímali, půjdeme domů s novou radostí. S novým tušením velikosti Boží a
velikosti člověka, Božího obrazu, vlastního Já. 
Pojďme se k tomuto Bohu svou vírou přihlásit. 
 

AŤ SLEPÝ MLČÍ

Jericho, kterým Ježíš v dnešním evangeliu prochází, je dnes a v této chvíli naše farnost, místem
setkání náš kostel. Zástup lidí kolem něho, to jsme my, zde shromážděný věřící lid. A slepcem jsem
já, jsi ty. 
Teprve když takto slovo Boží vneseme do našeho prostředí, jsme schopni poznat jeho zvěst. Musíme
si takto uvědomit, že Ježíšova cesta Jerichem je cesta do Jeruzaléma k oslavení při vjezdu, je cesta k
večeřadlu a na Golgotu. Jak to bylo tenkrát? 
Zástupy kolem Ježíše věří, jdou za ním v důvěře, že zažijí veliké věci. Tuší, že tento prorok má veliké
poslání v dějinách národa. A teď se jim tu do cesty za velikým cílem plete jakési deklasované
individuum, žebrák, vlastní vinou slepý, a chce je zdržovat. A tak ho okřikují, zahání: Co záleží na
jednom slepém, když jde o všechno? 
A jak je tomu dnes? 
Stejně jako tehdy. Také my máme pocit, že Ježíš se má starat především o nás, svou církev, a vést nás
do svého království. Darmo se zdržovat se slepci kolem, těmi, kdo zavřeli oči před jeho učením, nic o
něm ani pořádně nevědí. Sami si svou slepotu - svou nevěru, zavinili. Nám se stále pletou do cesty,
dělají obtíže naší zbožnosti. Měl by je Pán Ježíš zahnat, rozehnat, to by bylo nejlepší. Ale Ježíš jedná
jinak. Zastavuje se v Jerichu právě u slepce. A slepec otvírá oči lidem kolem sebe, dřív než sám
prohlédne. Lidé v Ježíši vidí proroka, slepý jej nazývá víc než prorokem: 
Synem Davidovým - Mesiášem a běží za ním, kde jej tuší, kde slyší jeho hlas. 
Teď už rozumíme poučení evangelia: Lidé, kteří nám dělají těžkosti na cestě za Ježíšem, pro naši víru,
ti jsou tu na to, aby tak křičeli: oni nám tím pomáhají pevněji se držet své cesty víry, vidět, jak velký
dar je víra, a my je musíme považovat za pozvané a povolané spolu s námi do království Božího. 
My ty slepce bereme mezi sebe až tenkrát, když se z nich stanou konvertité. Pak vítězoslavně říkáme:
Vidíte, už poznali, že MY máme pravdu, že ONI se mýlili, už se přidali k NAŠEMU Mesiáši, už
prohlédli. 
Někteří tvorové přicházejí na svět slepí, třeba koťata, člověk se rodí s očima vidoucíma, ale také slepý
slepotou duchovní. A musí pomalu a pracně prohlédat: rozumem a srdcem, vědou a vírou, poznáváním
a láskou. Celý život ten proces trvá. Je to boj s vlčí mlhou mlhavého vědění, mdlé lásky. 
Ptejme se tedy dnes sebe: necháváme také ty kolem nás, kteří méně vidí, nebo nevidí, běžet životem
poslepu, jako ti v Jerichu nechali běžet Bartimea? Máme ochotu kdykoliv podat ruku a pomoci o
krůček dál na cestě k prohlédnutí? Živíme v sobě odpor a hněv na ty, co nám překážejí, - nebo soucit? 
Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! 
Toto volání slepce od Jericha převzalo křesťanství do své liturgie. Volejme tak i dnes srdcem vstříc
Ježíši, který k nám přijde v eucharistické oběti: Rabbi, Pane, ať tě vidím, ať tě vidím stále lépe, ať tě



stále lépe poznávám a stále líp miluji. 
A ať nikoho, kdo tě snad zná míň než já, od tebe nepřátelsky neodháním. 
Ať až mi do cesty vkročí slepý, nezapomenu, že jeho jsi pozval spolu s námi do Království. Už teď se
chci snažit pohlížet na něj jako na svého bratra. 
A já sám, Pane, ať dobře vidím!

Přímluvy

Jako slepý Bartimeus volal k Pánu o smilování, tak teď volejme společně i my.

Ať vidíme své vlastní nedostatky a chyby a snažíme se s nimi zápasit.
Ať vidíme kolem sebe tvé dílo v kráse přírody a umíme z něj mít radost.
Ať slyšíme tvůj hlas ve slovech evangelia.
Ať vidíme nouzi bližního, dílo lidské zloby, a umíme dle svých sil pomáhat.
Ať vidíme každý sebemenší projev dobré vůle u lidí kolem sebe a dobrem jim splácíme.
Dej věčný život všem, kteří byli do našich modliteb doporučeni.
Ať naši zemřelí vidí tvou slávu u Otce a radují se z ní s tebou.
Daruj nám za smrtí nové setkání s těmi, které jsme měli rádi.

Ty jsi náš Vykupitel, Pane. Nechceš, abychom zahynuli ve tmách, ale žili navěky s tebou a se všemi
dobrými lidmi v tvém královoství, kde ty žiješ a kraluješ na věky věků.
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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Co je v našem životě to nejdůležitější? 
Stále obtížnější je člověku najít na tuto otázku správnou odpověď. 
Už Starý zákon to tušil a Pán Ježíš to potvrdil, že nejdůležitější u člověka je jeho laskavost, míra jeho
lásky. 
Odprosme tedy Boha za každou naši studenost a mrzoutství - a litujme toho ze srdce.

Uvedení do čtení 
1. Dt 6,2-6 
Text, který teď uslyšíme ve čtení ze Starého zákona, se modlí každý Izraelita třikrát denně.
Připomínají si tím svou věrnost Bohu. Jaká je naše denní modlitba? 
2. Žid 7,23-28 
Druhé čtení naznačuje, co víc máme my v Ježíši, než měl Izrael ve Starém zákoně. 
3. Mk 12,28-34 
Otázka z dnešního evangelia, které z Božích přikázání je největší, byla u Izraelitů předmětem
úporných sporů. Kdo je zbožnější? Ten, kdo slouží v chrámě Bohu, nebo ten, kdo slouží venku lidem?
Poslechněme, jak to rozřešil Pán Ježíš. 
  
  
JAK VYPADAJÍ SVATÍ DNES

Dušičkový týden se svátky Všech svatých nám spolu s dnešním evangeliem klade otázku po
křesťanské svatosti. 
Kdo je svatý? Známe různé podoby svatosti v minulosti. Po celý církevní rok nám kalendář připomíná
velké osobnosti minulosti. Ale co víme o jejich svatosti? Přes dlouhé roky se nám podoba jejich
svatosti donesla všelijak stylizovaná. 
Ten byl pro víru zabit, ten umučen, ten dělal veliké divy a zázraky, ten se samou svatostí přímo
vznášel ve vzduchu, ten se postil už jako kojenec, ten měl stigmata, rány Kristovy na rukou. 
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Nikdo z nás něco takového nemá. Divy také neděláme. Jak vypadají svatí dnes? Katolický spisovatel
Adolf Holl napsal životopis svatého Františka z Asissi a dal mu název „Poslední křesťan“. Píše tam,
že svatý František by dnes našel porozumění leda mezi chuligány a vyvrženci, že už není svatých
křesťanů mezi dnešními „normálními“ lidmi. 
Měl pravdu ten spisovatel, že už dnes žádní svatí nejsou? 
A jestli neměl - a o tom jsem přesvědčen, že neměl, - jak vypadají dnešní svatí? 
S touhle otázkou se obrátili mladí lidé na kněze. Poslechněme si jeho odpověď: 
„Světec mezi námi, to je především sympatický člověk, všestranně sympatický. Své povolání
stoprocentně ovládá, je machr ve své profesi a dělá svou práci rád a svědomitě. 
Nemluví příliš o Bohu s lidmi, zato mluví denně s Bohem o lidech kolem sebe - modlí se za ně. 
Vyznačuje se prostotou a jednoduchostí ve všem. V chování i v oblékání. 
Svou zděděnou letoru, povahu, má zvládnutou do rovnováhy mezi veselostí a vážností, mezi
starostlivostí a bezstarostností. Protože při všem důvěřuje v Boží prozřetelnost, přijímá každou
radostnou událost jako Boží dar, každou zlou a bolavou jako školu pevnější důvěry v Boha. 
Dnešní světec nedělá nic mimořádného, ale dělá vše mimořádně dobře. 
Žije všedním životem, ale s nevšední láskou. 
Zná své dobré i špatné vlastnosti. Z těch dobrých se raduje a staví na nich své sebevědomí a svou
sebejistotu, s těmi špatnými se poctivě potýká. 
Není užvaněný, mluví jen tehdy, má-li o čem, co by bylo zajímavé a užitečné pro druhého. O sobě
mluví co nejméně. 
Nerad něco slibuje - a když už, tak nikdy to, o čem neví jistě, že to bude moci splnit. 
Na druhé nežárlí. - Ví, že jen tuctoví lidé se bojí, že je někdo předstihne. Neporučníkuje druhé kolem
sebe, ukazuje jim spíš příkladem než slovy, jak pěkně žít a jednat. A když usoudí, že je nutno na něco
upozornit, varovat, pak vždy mezi čtyřma očima, v klidu. Nikdy nic nevytýká v rozčilení, v hněvu. 
Rozumným přáním druhých se snaží vyhovět. Hledá, jak rozveselit. 
Dnešní světec se nikomu nevnucuje, ale je. Je a svítí kolem sebe jako lampa na svícnu.“ 
Takhle podává podobu dnešního světce - křesťana - učitel duchovního života. 
Jestli jsi dobře a pozorně poslouchal, muselo ti napadnout: „Ale vždyť toto je ideál správného člověka
vůbec, člověka jako takového, ať už je to křesťan nebo co jiného.!“ 
Ano. Křesťanství je návod na správný lidský život. Návod od samého výrobce života, od Stvořitele. 
Křesťanství je návod, jak si hezky prožít tento náš lidský život. 
Teď bychom si tu dnešní teorii měli ilustrovat živým obrázkem, jak takový dnešní svatý vypadá v
praxi, v běžném životě. Před časem prolétla světem zpráva, že Nobelovu cenu nedostal politik,
diplomat, vědec, ale prostá katolická sestřička, řeholnice, Matka Tereza z Kalkaty. Obrázek jejího
života si nechme na jinou neděli. Dnes se společně ztišme v modlitbě před Boží tváří s otázkou: Jaká
je podoba mé osobní svatosti? V mém prostředí, kde žiji a pracuji? S mou povahou, v mém věku, v mé
životní situaci? 
Jak já si umím žít své lidství a křesťanství? 
Povstaňme k společné prosbě, aby nám Bůh dal světlo sebepoznání a chuť k následování. 
 

DOBRÉ MANŽELSTVÍ

Pojďme ještě jednou uvažovat o dnešních mladých manželstvích. Zkoumali jsme je letos z mnoha
stran. Probírali jsme jejich neduhy a ukazovali si léky na ty neduhy. Hledali jsme, jak manželským
katastrofám a rozvratům předcházet. 
Je načase, abychom aspoň nakonec naladili strunu a rozehráli ódu na ideální, šťastné manželství. 



Ale buďme skromní. Ptejme se, je-li vůbec nějaké dobré manželství? - A tu stačí se kolem sebe
rozhlédnout a uvidí je i ti největší škarohlídi. Jsou dobrá manželství. 
A jak ta dobrá manželství vypadají? To se sejdou dva lidé, co nemají žádnou chybu? 
Kdepak. Bez chyby jsou jen Boží andělé, a ti se nežení a nevdávají. Dobré manželství mají dva
normální lidé, tedy lidé s dobrými vlastnostmi i s chybami, ale lidé, kteří své chyby znají, umějí je
uznat, omluvit se, bojují s nimi. Dobří manželé jsou lidé, kteří dokážou být k chybám druhého
tolerantní, snášenliví. Co to ta manželská tolerantnost je, vyjadřuje známé úsloví: 
„Manželská tolerantnost je schopnost unést, že ten druhý vedle mne je jinak hloupý, než jsem já.“ 
Ja. Chyby máme každý. Ale nejvíc mi jde na nervy právě ta chyba druhého, kterou já nemám. 
Jednou kněz řekl své farní rodině: Špatné příklady manželských rozvratů vidí mladí lidé všude. Dobrá
manželství nevidí.. Ta nejsou křiklavá, jsou nenápadná. - Vy, co jste své manželství zvládli, napište
nám o tom! 
Za čásek kněz předčítal: 
„Žijeme spolu 18 let, máme 3 děti 17, 15, 14 let. Je nám spolu dobře. Proč? 
- Od začátku, co jsme se poznali je mezi námi důvěra. Nic na tom nezmění, že se občas pohašteříme. 
- Ta důvěra stojí na vzájemné otevřenosti. Nic jeden před druhým neskrýváme, nic na sebe nehrajeme,
žádnou masku nenosíme. Říkáme si volně své mínění, i když víme, že ten druhý má opačné. Nebojíme
se, že ten druhý nám to bude mít za zlé. 
- Proto je mezi námi i pocit bezpečí: zde jsem doma, zde nejsem nijak a ničím ohrožen. 
- Také se mezi námi vyskytnou manželské „doby ledové“, ale s postupem času jsou stále řidší a kratší.
- Naše osobní chyby? Máme je a známe je. Také si je někdy připomínáme, ale nikdy se nepokoušíme
jeden druhého napravovat, polepšovat. Snažíme se polepšovat každý sám sebe. 
Nevíme, co vše nám ještě budoucnost přinese až děti odejdou z domu, až zůstaneme zase sami dva.
Ale jedno už víme jistě: Vyplatilo se nám, že jsme se vzali. Naše manželství nám přineslo mnoho
radosti do života. Bohu díky za to.“ 
Tolik dopis. Pěkné, copak o to, ale jak si takový pěkný vztah vybudovat, vytvořit? 
Druhý dopis citoval kněz z „Naší rodiny“ (90/34-15). Žena tam radí manželům: 
„Aby se žena cítila v manželství dobře, je třeba i vlastní ženu zdvořile pozdravit, smeknout před ní
klobouk, otevřít jí dveře, pomoci do kabátu. 
Všimni si občas, že jí to sluší a nenech si to pro sebe. 
Když na ní vidíš, že stárne - podívej se na sebe. Také už nejsi takový chlapík, jako když ses ženil. 
Nezapomínej na různá data, která v životě ženy něco znamenají: narozeniny, jmeniny, výročí svatby. 
Přines jí někdy do postele dobrou snídani. 
Zajímej se o to, jak se jí daří v zaměstnání. 
Budeš-li se takto ke své ženě chovat, moc se ti to vyplatí. Ona ti za to dá útulný a láskyplný domov.“ 
Další dopis vytáhl pan farář ze starodávné obálky a četl: 
„Milý pane faráři, 
chystáme se slavit zlatou svatbu a vy se nás ptáte po receptu, jak vydržet  padesát let ve šťastném
manželství. Musíme vám odpovědět, že představa šťastného manželství je iluze. Nic  takového
neexistuje. Není člověk, který by byl do svého manželského partnera trvale zamilován a žil stále v
sedmém nebi. Není manželství, kde by oba byli stále stejného názoru. Zápolí spolu denně o řešení
různých problémů, o použití peněz, o výchovu dětí. A není to žádné neštěstí, dokud si jeden z nich
nezačne myslit, že s někým jiným by to každodenní dohadování bylo snadnější. Není to neštěstí,
dokud hledají řešení oba společně, dokud si důvěřují, že to oba myslí dobře. 
Můj muž a já jsme si bohudíky vzájemnou důvěru uchovali. Když jsme se před padesáti lety brali, pan
farář nám řekl slova, která si pamatujeme dodnes. Řekl nám: 
Stojí psáno: S bázní a třesením usilujme o svou spásu. -  Ale nestojí psáno nikde: Bojte se jeden



druhého. - Proto se vždy snažte zachránit slovo druhého tím, že si je vyložíte v dobrém smyslu. 
A také nám připomněl: „Tři věci potřebujete k dobrému životu: 
1) Znalost toho, co máte věřit - to vám poví modlitba Věřím v Boha. 
2) Znalost toho, co máte dělat - to vám poví Desatero Božích přikázání. 
3) Znalost toho, zač se máte modlit - to vám poví Otčenáš.“ 
My jsme se snažili podle těch rad žít. A tak jsme krom starostí prožili i mnohé dny spokojené, mnohé
chvíle šťastné. 
A proto víme dobře, zač budeme v kostele spolu s vámi a s našimi dětmi a vnuky Bohu ze srdce
děkovat.“ 
Chceš žít spokojeně? Dělej vše pro to, aby byla spokojená tvá žena, tvůj muž vedle tebe. 
Ja, snažit se o dobré manželství, to je úsilí, které je nutno vždy znovu začínat. Denně při ranní
modlitbě. Každou neděli začínat nový týden v kostele. Jde to, vždyť Bůh je věrný. I v manželství je
stále přítomen hlas jeho Ducha - jen jej nepřeslechnout.

Přímluvy

Spojme se teď v mysli každý se svými zemřelými a pojďme za ně prosit Boha.

Naši zemřelí ať vejdou do světla věčného v tobě, Bože.
Umírající ať pevně důvěřují v tvoje milosrdenství.
Těžce nemocní ať se připravují na věčnost beze strachu.
My všichni ať jsme pamětlivi, že na konci života se setkáme se svým každým slovem a činem.
Ať je v nás živá ochota k láskyplné službě.
Ať odpouštíme našim viníkům, aby i nám mohlo být odpuštěno.
Ať se snažíme ve svém prostředí napomáhát pokoji a smíření.

Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Bože, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji.
  
 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Minulou neděli jsme slyšeli hlas Pána Ježíše, že ze všeho nejpotřebnější je láska. Jenže denní
zkušenost našeho života jako by tento požadavek vyvracela.: Kam by člověk došel, kdyby chtěl v
životě vystačit jen s láskou! 
Dnešní slovo Boží primát lásky hájí: jen ona dává věcem života pravou hodnotu. 
Rozpomeňme se v srdci na naše hříchy proti lásce a litujme jich veřejně.

Uvedení do čtení 
1. 1 Král 17,10-16 
Čtení ze Starého zákona nás dnes chce ujistit, že když něco darujeme, nezchudneme tím. Dárci se
vrací vždycky víc, než dal. 
2. Žid 9,24-28 
Druhé čtení srovnává Krista se starozákonním veleknězem: co velekněží mohli ve svých
bohoslužebných obětech jen naznačovat, to Pán Ježíš uskutečnil jednou provždy: provždy obětoval



sebe sama. 
3. Mk 12,38-44 
V evangeliu slyšíme, kdo dojde do Božího království: měřítkem zásluh před Bohem není velikost
činu, ale velikost lásky. 
 

DVĚ VDOVY

Dnes bychom mohli nadepsat učení slova Božího, jako Smetana svou operu: „Dvě vdovy“. A podtitul
by mohl znít: „O špatné a správné zbožnosti.“ 
Svět zná dodnes zbožné lidi v dvojí podobě, jak to ukázal už Pán Ježíš: Jedna je odstrašující podoba
předstírané zbožnosti, zbožné převářky farizeů všech století. Ti zneužívají náboženství ke svým
sobeckým cílům: buď k politickému pletichaření, nebo k tahání peněz z důvěřivých lidí. Nic jim není
svaté. Předstírají zbožnost, jen když jim to nese. 
Druhá podoba zbožnosti je zbožnost dvou vdov z dnešního čtení slova Božího: vdovy ze Sarepty a
zbožnost vdovy u chrámové pokladnice. Obě se klidně dělí o poslední v důvěře, že Bůh neopustí toho,
kdo dává v lásce. 
Týká se ta výtka jen farizejské zbožnosti lakomých kněží, kterým jde jen o peníze? Vede nás slovo
Boží dnes jen k tomu, abychom takové zjevy špatnosti v církvi, zneužívání náboženství, hlasitě
pranýřovali, ukázali na takové případy prstem: „Jo, to tam a tam je takový kněz...“ Nebo se to týká
také nás, že raději vykonáme „dlouhé modlitby“ - jdeme radši do kostela, než abychom šli pomoci
bližnímu, který je v nouzi? 
Mluvil jsem jednou s úředníkem, který měl na obci na starosti pečovatelskou službu. Říkal mi:
„Myslel jsem, když jsme s tím začínali, že se nám budou hrnout především vaši lidé, věřící katolíci,
ale ono nic. Máme tolik bezmocných lidí, kteří si nemohou jít sami nakoupit, kteří leží stále sami a
potřebují, aby je někdo navštívil, pohovořil s nimi; - kteří by byli vděčni, kdyby jim někdo občas
přišel přečíst něco z knihy nebo z novin. Když vaše věřící žádáme o pomoc, říkají nám, že dobré
skutky se za peníze nedělají - za to pečovatelství je odměna. Jenže, pane faráři, oni ti vaši tu péči o
potřebné kolem sebe nedělají ani za peníze, ani zadarmo. Do kostela chodit mají čas, na pouť mají
čas,  ale donést babičce v sousedství mléko, na to už čas nemají.“ - Co myslíte, měl ten úředník
pravdu? 
Samozřejmě, není to tak u všech lidí. Ale bojme se, abychom někdy také tak nejednali. Bůh dává
přednost lásce k bližnímu před obětí - i před účastí na nedělní bohoslužbě. 
Prosme dnes, abychom získávali stále víc z ducha dnešních dvou vdov: z hlubokého spolehnutí se na
Boha, z důvěry, že z dobrého skutku nikdo nezchudne, že neumře hladem nikdo, kdo s upřímností a
bez vypočítavosti pomohl v nouzi bližnímu. 
  
  
CO JE DOBRÉHO NA SLOVU BOŽÍM

Co je dobrého na slovu Božím? 
Všichni jsme je slyšeli. 
Ale vyčetli, uslyšeli, přijali jsme z něj každý jiné myšlenky. Zpravidla každý to, co se mu hodí. 
Třeba dnešnímu evangeliu, kde se kritizují boháči a mocní, tomu většina z nás naslouchá chutě, ráda. 
Dělá nám dobře, jak Pán Ježíš tvrdě soudí ty mocné a bohaté nad námi, protože i nám jde přečasto na
nervy arogance některých politiků, bezohlednost novopečených milionářů. 
Všichni hledíme pohoršeně na čachrování s miliony, kterými najednou vládnou včerejší proletáři. Jde



nám na nervy bezohledné podvádění důvěřivých lidí. Ti zlí, to jsou ti druzí! Já, ty, - my se bez rozpaků
ztotožňujeme s chudou, ale ušlechtilou vdovou. 
Jenže - je to tak? Jsem já ten, který se ochotně rozdělí i o to poslední, co má, v důvěře, že tím, co
rozdá, nezchudne, ale zbohatne? 
Nebo jsem z těch, co říkají - kam by člověk došel, kdyby chtěl vyjít s láskou? Kdo by mi dal, na co
mám právo? Ve světě platí zásada: něco za něco, nic za nic! Ve světě platí ideál: dostat za nejmenší
míru námahy největší míru zisku. - A já žiju ve světě, ne v nebi, tak se řídím tím, co platí v tomto
světě. 
A tak naše ztotožnění s chudou vdovou, náš odpor k lakomým boháčům, nevychází tak jednoznačně.
Pohoršují nás spíš peníze, které mají druzí - nepohoršují nás ty peníze, které máme my. A je-li to s
námi tak, jsme planými posluchači slova Božího, a odejdeme dnes z kostela bez užitku. 
A pak je tu druhý postoj: Tak Pán Ježíš teda dává přednost chudé vdově před zámožným pánem z
vyšších vrstev! To si Pán Ježíš snad myslí, že je lepší být chudý než mít peníze? To snad nám ukládá
chudobu za cíl našeho životního snažení? Copak je to něco špatného, když člověk je přičinlivý a vede
se mu dobře? Co dobrého by mělo být na chudobě, na bídě? 
I tento typ dnešních posluchačů odejde z kostela bez užitku, když si nepřipustí odpověď, která je
nasnadě: Pánu Ježíši se jedná o víc, než kolik máš v peněžence, na knížce: jedná se mu o to, jak a k
čemu užíváme to, co máme. Zda lakotíme jen pro sebe, nebo zda peníze dobře a k dobrému užíváme.
Zda dáme potřebným, když můžeme. 
Vdova dávala. I z toho mála, co měla. Všude jsou takové typy lidí, kteří pomohou, kde mohou, kteří
darují i sebe, svůj čas, a poslouží, kde je potřeba. 
I zde není naše ztotožnění s vdovou snadné ani samozřejmé. I když nepatříme mezi ty, kteří křečovitě
lpí na každé koruně, přece je nám trochu proti srsti křesťanská zásada: co zde rozdáš, tím na věčnosti
zbohatneš. 
Co je tedy dobrého na slovu Božím? Jak mu naslouchat? Abych z nedělního slova Božího uslyšel
právě to, co potřebuji k svému polepšení já a teď, musím mu naslouchat bez předsudků, otevřít se mu:
„Pane, jsem tu. Chci naslouchat, co mi povíš, vnukneš,.“ V tom je totiž právě krása a vzácnost slova
Božího, proto je můžeme číst znovu a znovu. Protože z něj můžeme vyčíst vždy něco nového. To, co
právě potřebujeme. 
Zaposlouchat se do slova Božího, to je stát se přijímačem Božího vysílače, to je šance uslyšet hlas
Božího Ducha, vánek Ducha svatého. 
To je tedy dobré na slovu Božím: Když mu nasloucháme správně, když se jím necháme vést, když se
mu otevřeme, stáváme se lidmi moudrými. 
Dej Bůh, aby to tak bylo. 
 

MATKA TEREZA

Jak vypadají svatí mezi námi, takoví ti svatí všedního dne? Takovou svatost ani zvlášť nevnímáme,
jsou to normální, obyčejní lidé, kteří jsou dobří. Je nám s nimi dobře, to je vše. Dobře se s nimi dělá,
je na ně spolehnutí. 
Asi právě proto, že svatost je celkem nenápadná, dává náš Pán vykvétat mezi námi i velkým,
mimořádným, nápadným křesťanským osobnostem, které svítí příkladem mnohým a ukazují cestu. 
Jednou takovou mimořádnou osobností je i Matka Tereza, řeholnice, sestřička, která dostala v roce
1979 Nobelovu cenu míru. 
Kdo je sestra Tereza? V datech jejího života nic mimořádného není: Osmnáctiletá maturantka z
jugoslávské Skopje, - rodiči Albánci, - se pod dojmem dopisů krajana z indické misie rozhoduje, že si



jako životní povolání zvolí také práci v misii. Odjíždí po prvé světové válce do Indie. V Kalkatě
vyučuje zeměpis na misijní dívčí škole v krásném penzionátu pro dívky z bohatších rodin. 
Po druhé světové válce dochází k druhému rozhodnutí: opouští pohodlí školy, zaměstnání, které ji
bavilo a kde měla úspěchy, a pod dojmem toho, co vidí v ulicích Kalkaty, žádá papeže o zproštění
slibu žít v klášteře, aby se mohla cele věnovat těm nejubožejším na ulici. 
Jedna rodina indických katolíků jí dává k disposici svůj dům a Tereza do něj začíná snášet děti, které
nachází na ulici: novorozeňata odhozená do popelnice, malé tuláčky, kteří nemají nebo neznají rodiče.
Její bývalé žačky ze školy se k ní přidávají, a tak vzniká domov a škola pro bezprizorné děti. 
V ulicích indického velkoměsta leží nejen odložená nemluvňata, aby je v noci sežraly krysy, ale i staří
a nemocní, kteří už byli rodině na obtíž. Tereza si vyprosí od vládního úředníka opuštěný chrám
pohanské bohyně Kálí a udělá z něho dům umírajících. Aby ti chudáci mohli aspoň lidsky umřít, když
nemohli lidsky žít. Aby aspoň před smrtí zažili trochu lásky, že se o ně někdo zajímá, že někomu stojí
za to, aby se jim věnoval, že mají cenu. 
Dnes má dílo spolupracovníků Matky Terezy domy v mnoha městech indických, amerických,
australských, afrických i evropských. Mají dětské domovy a školy pro nemajetné, mají nemocnice pro
nemajetné, kolonie pro malomocné.Všude na světě, kde je bída lidí nejhorší a nejzoufalejší, tam jdou
stovky sester Matky Terezy, aby pomáhaly. Říkají jim „misionářky lásky“. 
Jejich činnost budí i posměch: Na světě umírá ročně hladem statisíce dětí, statisíce lidí opuštěných,
statisíce malomocných. Co to znamená, když tihle horlivci zachrání několik jedinců? To musí vyřešit
vlády, státy, mezinárodní organisace! 
Ale Matka Tereza se klidně usmívá a říká: „Vlády to dosud nevyřešily. Jen ať se do toho dají, pak
půjdeme sloužit jinam. Ale lidé žijí a umírají teď. Teď máme každý pomáhat, jak jen sami můžeme. 
Každý křesťan by se měl cítit zavázan pomáhat všude tam, kde je bída a bezmoc, vždyť nám to
nakázal sám Pán Ježíš. 
On přece řekl, že v hodině smrti budeme, ty i já, souzeni podle množství činů z lásky, podle toho, co
jsme udělali pro chudé mezi námi. 
Ti nazí mezi námi, to jsou nejen potřební kousku oděvu, ale také ti, co potřebují kousek lidského
ocenění, lidské důstojnosti. Bezdomovci jsou nejen ti, co nemají byt, střechu nad hlavou, ale i ti, co
nemají domov proto, že žijí v bytě osamělí, bez lásky, v opuštěnosti, nemilovaní. Kteří jdou životem
sami. Vidíme je vůbec kolem sebe, známe je, věnujeme se jim? 
Chudí potřebují nejen naše peníze, ale i naši lásku. Dávají nám za to víc, než jim dáváme my, - říká
Matka Tereza. 
V těchto chudých je Ježíš v převleku tvého bližního. Nehledejme ty chudé daleko. Podívejme se
nejprve na svou vlastní rodinu, protože láska začíná doma! 
Když se zadíváš na její fotografii, Matka Tereza vypadá jako starší paní Nováková, jako kdekterá čilá
stařenka. Skutečná láska je nenápadná. 
Z čeho se to v člověku rodí, kde se to nabere, abychom měli takovou lásku? - ptávají se lidé často
Matky Terezy. Odpovídá: „To tě naučí Pán Ježíš! Jste-li katolíci, máte to snadné. V evangeliu slyšíte
jeho hlas. Je možné mu odporovat? V kostele při mši má Kristovo tělo podobu lidí kolem tebe. Jdi a
syť to Ježíšovo tělo, tiš hlad, pomoz.“ 
Ale jak dojít té živé víry v Ježíše? Většina lidí, i katolíků, tu živou víru nemají. Jak jim pomáhat, -
ptávají se Terezy lidé. Odpovídá: „Tím, že je přivádíme k lidem. Jen přes člověka najdeš Krista. Cesta
k víře a k Bohu vede přes naše bližní. Je to proto, že Krista dnes nemůžeme spatřit osobně, že jemu
osobně nemůžeme vyjádřit svou lásku. Ale své bližní, lidi kolem sebe, ty vidět můžeme. Můžeme jim
prokazovat svou lásku, kterou bychom jinak zahořeli k Pánu Ježíši, kdybychom se setkali tváří tvář s
ním. Jdi pomoci bližnímu a mysli na to, že je to Kristus, kterého potkáváš - to je můj recept na živou
víru,“ říká Matka Tereza. 



Na vývěsce vzadu v kostele najdete denní modlitbu spolupracovníků Matky Terezy, křesťanů činné
lásky. Je to starodávná modlitba svatého Františka z Assisi a po něm mnoha generací křesťanů.
Neměla by být i denní modlitbou každého z nás? Shledáš-li, že ano, nebude ti jistě zatěžko na kus
papíru si ji opsat. 
Poslechněte, jak se Tereza se svými sestrami každodenně modlí: 
  Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje! 
  Chci přinést lásku tam, kde vládne sobvectví. 
  Chci přinést pravdu tam, kde vládne lež. 
  Chci přinést radost tam, kde vládne smutek. 
  Chci přinést světlo tam, kde vládne tma. 
  Chci přinést odpuštění tam, kde vládne nenávist. 
  Chci přinést svědectví víry tam, kde se lidé zmítají v pochybnostech. 
Pane, chci být nástrojem tvé radosti a lásky.

Přímluvy

Pojďme společně prosit Boha, našeho Otce:

Dej nám pochopit, v čem spočívám pravá zbožnost.
Ať si umíme vážit každé služby, kterou nám druzí prokazují.
Ať se snažíme vnést radost tam, kde vládne smutek.
Ať se snažíme vnést usmíření tam, kde vládne zlost.
Ať jsme nástrojem tvého Syna Ježíše v šíření jeho evangelia.

Bože, slyš a vyslyš naše prosby, abychom, co sami ze své síly nesvedeme, dokázali v milosti a síle
Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží mluví o katastrofách - ale přesto je radostnou zvěstí, že náš život nespěje jen k
smrti, ale i k zmrtvýchvstání - tak, jak se to modlíme v závěru Kreda: „Věřím v těla vzkříšení - a v
život věčný.“ 
Cestu k tomu životu nám ukázal Pán Ježíš: Volit dobro, odmítat zlo. Ne zvolit jednou - stále znovu
volit, v každé chvíli vždy znovu volit. 
I teď se vší opravdovostí odmítněme všechno zlé ve svém jednání.

Uvedení do čtení 
1. Dan 12,1-3 
První čtení je jeden z mála textů Starého zákona o zmrtvýchvstání. Prorok ohlašuje, že lidé, kteří
zůstanou věrni Bohu, dojdou u Boha záchrany. 
2. Žid 10,11-14.18 
Řeč listu k Židům je pro nás, lidi dvacátého století, těžko srozumitelná. Ale přece můžeme z dnešního
čtení vyrozumět, kterou událost dějin považuje svatý Pavel pro lidstvo za nejdůležitější. 



3. Mk 13,24-32 
Představa věčného života přesahuje naše chápání. Také Pán Ježíš musel použít obrazů, podobenství,
aby nám otevřel vyhlídku, jak naše věrnost Pánu se přemění na život ve společenství s Pánem. 
 

NEŽ PŘIJDE VE SLÁVĚ

Jak výroky Pána Ježíše, tak naše poznatky z přírodovědy svorně říkají: celý náš svět má podobný osud,
jako my lidé. Zrodil se, žije svůj život, stárne a zemře. Zemře buď pozvolnou šešlostí věkem, nebo
náhlou katastrofou. Svět má tedy obdobné možnosti jako je tomu u nás lidí. 
Srovnejme si, jak mluví o této události vědci řečí občanskou, a jak o ní mluví Zjevené slovo Boží. 
Řečí občanskou: Je mnoho hypotéz, domněnek, jak může zaniknout náš svět. Dnes se nejvíc mluví o
tom, že my sami nejvíc ohrožujeme další existenci lidské civilizace. 
Poslouchal jsem nedávno, jak se snažili odborníci národohospodáři a přírodovědci naléhavě varovat
lidstvo, aby si svůj svět přestalo ničit. 
Světová moře se rychle stávají mrtvou žumpou. Kolem pobřeží ubývá rychle ryb, rostlin, planktonu,
protože do moří tekou řeky jedů. Mýdlo jsme nahradili levnějšímmi a účinnějšími saponáty, jenže ty
se ve vodě nerozloží jako mýdlo, neshnijí, ale hromadí se v mořích. Každým umytím rukou posíláme
trochu jedu až do moře. Stejně tak se tam hromadí postřiky, jedy z továrních odpadků. Život v mořích
hyne, a bez života v mořích nebude možný ani život na souši. 
Nejen moře, i pole a lesy soustavně otravujeme chemikáliemi; ba i přímo sami sebe. Aby si lidé
ušetřili práci, chovají se kuřata, telata, vepři, nosné slepice v nepřirozeném prostředí, v klecích. Aby
tam zvířata neuhynula, jsou krmena léky, antibiotiky. 
To vše jíme ve vejcích, v mase, v mléce, ve vší uměle vyprodukované potravě, a to v nás vyvolává
následky, o nichž se nerado mluví, o nichž se všecko ani neví. 
Nositel Nobelovy ceny, profesor Lorenz, řekl: 
„Jestli se lidstvo nevzdá co nejdřív pověry, že stálé stupňování výroby za každou cenu je potřebou
lidstva, že je to pokrok, pak my to sice zaplatíme jen zkrácením života a nemocemi, ale naše vnuky
tím vraždíme.“ Jako kdysi na světě vyhynuli ještěři, vyhynou lidé. Zaniknem v odpadcích vlastní
nerozumné hamižné činnosti. 
Vyrábět a prodávat. Inzerovat a nutit lidi, aby co nejdřív odhodili, co včera nakoupili. Je to cesta
pokroku lidstva? 
Tuhle jsem viděl v televizi reklamu: Kterási firma se tam chválila, že vyrábí pro ženy 36 druhů laků
na nehty. Nestačily by vám, děvčata, i tři druhy? A tuhle mi říkali mládenci, že je možno si vybrat
mezi 16 druhy koňaků. Vymřeli bychom my muži žízní, kdyby byly k dostání jen tři druhy? V mém
dětství se jednou koupený oblek nosil do dotrhání: napřed na neděli, pak do práce ve všední den.
Zkuste dnes někomu říci, aby si oblékl loňské kalhoty: copak nevíš, že letos už se tahle linie nenosí? 
A vzít si ty loňské do práce? Přece i pracovní oděv modelují módní závody. Všímejte si třeba, jak
předvánoční reklama sugeruje, co vše musíš mít. 
A tak se vyrábí a prodává, spotřebovávají suroviny, energie, stále víc energie, stále víc odpadu, umírá
příroda, v níž si můžeme špacírovat v nejnovějším modelu vycházkových šatů. 
Pravda, máme pocit, že to snad ještě není tak zlé, aspoň zde u nás že je to lepší, než na Západě. Ale
přesto platí i pro nás, co závěrem říkal ten pan profesor: Jak z tohoto šíleného kolotoče? Místo dnešní
vyrábějící a obchodující společnosti vytvořit společnost sloužící. Společnost, v níž jeden člověk
nebude předmětem zisků druhého, ale v níž jeden tu bude k službě druhému. 
Taková služba je možná jen v lásce. A láska, to je biblické jméno pro tvůrce všehomíra - Boha. Tedy
východiskem je lidská společnost, která mezi sebe zase pozve Boha-Lásku. Náboženská společnost v



moderním pojetí slova.

Řečí bible 
K takovým závěrům docházejí dnešní vědci: je nutno vrátit mezi lidi lásku, v tom bude záchrana z
chaosu. 
A jak to před dvěma tisíci let řekl svatý Marek? Právě jsme to slyšeli v evangeliu: „Pán je blízko!“ 
Kristus je blízko každé generaci svým slovem, svým učením o lásce. Každému pokolení se blíží Ježíš
Kristus v lásce křesťanů. Rozumíte, co to pro nás, věřící, znamená za závazek? My máme učit svět
cestě od bezduché vyrábějící a konzumující společnosti ke společnosti lidí, kteří si slouží navzájem v
lásce. 
Zlo ve světě nezvítězí, to vítězí vždy jen na chvilku, dočasně. Konečné vítězství bude vítězstvím lásky
a těch, kteří v ni uvěří. I na nás každém záleží, zda konečné vítězství dobra urychlíme nebo
zpomalíme. Dnešní naše vyznání víry ať je vyznáním víry v dobrý konec světa i v dobrý konec náš v
konečném spojení s Ježíšem Kristem, Pánem kosmu. 
 

KŘESŤANSKÝ POHLED DO BUDOUCNA

Vzpomenete si ještě na havarii v americké atomové elektrárně v Harrisburgu? Svět trnul hrůzou, co se
stane, jestli vybuchne atomový reaktor, u něhož vypovědělo chlazení. - „Apokalyptické nebezpečí
ohrožuje svět,“ tak psaly tenkrát noviny, a mínily tím, že hrozí nebezpečí hrozné, zhoubné,
katastrofální. 
„Apokalypsy“ jsou starozákonní knihy, které vznikaly v době před příchodem Pána Ježíše, např. kniha
Malachiášova, Danielova. Apokalypsa se jmenuje i poslední kniha Nového zákona. Jedná se v nich o
konci světa, Božím soudu a příchodu Božího království. 
„Ale co to může být dobrého, to Boží království, když se ohlašuje strašením, hrůzou?“ 
Kdo nezná rozdíl mezi starozákonní a novozákonní apokalyptikou, ten by se takto ptal právem. Tomu
může napadnout, že křesťanství je strašení lidí, jak jsem tuhle kdesi slyšel. 
Novozákonní křesťanská apokalyptika, to není reportáž o budoucích událostech světa. Ta nechce dělat
vědeckofantastické horory a strašidelné předpovědi, jak skončí a zanikne tento náš vesmír, naše Země,
naše lidská civilizace. 
Naopak. Ta nás učí těšit se na budoucnost, protože to bude setkání s Pánem Ježíšem, protože tam se
plně ukáže, jak je Bůh věrný v tom, co nám přislíbil.

Bude to setkání s Pánem Ježíšem 
Teď, zde, za života, se s Pánem Ježíšem setkáváme jen nepřímo, jen skrze víru. Ve svátosti pokání
poznáváme jeho milosrdenství, v eucharistii jeho lásku, v evageliích slyšíme jeho slova, v bližním
zahlédneme odlesk jeho tváře. 
Smíme se však těšit na budoucí setkání s ním tváří v tvář. Tenkrát teprve prožijeme plně radost z
našeho vykoupení, z amnestování našich hříchů. 
Příchod Kristův není pro nás, křesťany ničím strašidelným. Vždyť je to definitivní příchod Boží lásky
do našeho života. Boží soud bude, ale bude soudem Boží lásky a porozumění našemu člověčenství. 
Těšíme se, že pak plně pochopíme, jak Ježíš je Syn Boží slávy a bratr naší lidské bídy. 
Zvěst o konečnosti života, o konečnosti světa, to není pro křesťana horor, ale vyhlídka na setkání s
Pánem, příslib života za branou smrti, dovršení Boží amnestie našich hříchů. 
Ale co křesťanské učení o pekle, to není strašení člověka budoucností? Je a není. Není to strašení
budoucností, protože peklo je odhalením situace, v níž se člověk - pekelník, nalézá už teď, za svého



života. Jestli někdo odmítá nabídku Boží lásky, jestli dává přednost osamění před „svatých
obcováním“, před společenstvím s druhými v lásce a vzájemném pomáhání si, pak se už teď dostává
do izolace, samoty, která se může stát trvalou, věčnou, peklem navěky. Biblické výrazy o pekelném
ohni, pláči, skřípání zubů, to jsou starobylé metafory, obrazná rčení - vždyť jinak než obrazně ani dnes
o těchto věcech mluvit neumíme. 
Avšak možnost pekla, možnost ztroskotání lidského života, to je reálné, skutečné nebezpečí, a nikdy
nemůže být vyloučeno.

Bude to vyplnění Božího příslibu 
Konečný příchod Kristův, konec našeho času, to je pro nás doba, kdy se projeví a ukáže, jak je Bůh
věrný v tom, co nám přislíbil. 
Teologové nám říkají, že nebe je skutečnost, kde Kristus vládne spolu s Otcem. Spolu s Ježíšem
přijímá Otec postupně i nás. To znamená, že nebe je stále ještě rostoucí skutečnost. 
Osobně, pro každého z nás, je nebe vrcholným prožíváním osobní blaženosti, štěstí. Nic nemá
společného s mrtvolným klidem, jak by se mohlo zdát podle modliteb, aby zemřelí „odpočívali v
pokoji“. Nebe, to bude největší vzepjetí našich tvůrčích sil, našich lidských schopností, zesílených
Boží milostí a láskou. Vždyť budeme v tvůrčí dlani Boží, ve středu zrodu atomů, lidských jedinců,
kosmických systémů.

Bude to dovršení společenství svatých 
A to všechno nebude prožívat každý sám, osaměle, ale v té nejkrásnější partě, v té nejlepší společnosti
všech dobrých, správných lidí od počátku světa. S nimi společně budeme tvořit nové lidstvo, nový
svět. 
Má-li však náš život vyvrcholit společenstvím, musíme jej ve společenství prožívat už teď, zde. Už
teď se spojovat ke vzájemné pomoci, ke společné cestě k Bohu. 
Moc pěkně to zobrazuje jedna z líbezných legend staré zbožné Rusi, v níž se vypravuje: 
jak v jednom carství slavil baťuška dobrotivý car svátek a pozval všechny poddané, aby přišli slavit s
ním. Všichni se vydali na cestu. Jen v jedné chalupě seděli pospolu dva a naříkali: „Jak rád bych také
popřál carovi, jak rád bych pojedl dobrých věcí, ale nohy mi neslouží, nikam bych nedošel.“ Tak
naříkal ten, co byl chromý. „Jak rád bych i já se poveselil v tak dobré společnosti, ale oči mi neslouží,
nevidím na cestu,“ naříkal ten druhý, který byl slepý. Až pak jim dal kterýsi chlapec, který běžel
kolem a slyšel je, radu: „Ať ten slepý vezme chromého na záda. Chromý dá oči, slepý nohy a dojdou
na hostinu oba.“ 
Bratří, to je i naše situace. Když každý dáme k cestě životem to, co jsme a co umíme, každý něco,
dojdeme společně do Božího království, dokážem, co bychom sami ze sebe třeba ani nesvedli.

Radostná zvěst dnešní neděle 
Co je tedy jádrem dnešní radostné zvěsti slova Božího pro nás? Říká se nám tu, že přesto, že vše
kolem nás je nejisté a dočasné a pomíjivé, i zem, po které jdeme, přesto se máme o co opřít: o Boží
slovo, o Boží příslib. Nebe a země pominou, ale slovo Boží nepomine. 
Přesto, že člověk sám je slepý a chromý, když se lidé spojí v lásce, dojdou až do bran Boží radosti. 
Přihlasme se tedy k víře v Boží slovo, povstaňme ke společnému vyznání: Věřím v Boha ... 
 

VĚŘÍM V TĚLA VZKŔÍŠENÍ

Markovo evangelium je nejstarší ze všech čtyř evangelií, tedy nejblíž době Kristově. Vzniklo ještě za
života první křesťanské generace, těch, co sami znali a slyšeli Pána Ježíše. A jistě jste si všimli:



Představa příchodu Páně v nich nebudí žádný pocit hrůzy. Naopak: veliké těšení. Po všech trampotách
života se dočkáme toho, že Pán přijde s velikou slávou a velebností. Zas ho uvidíme, budeme s ním
žít. 
První křesťané si tento příchod Páně spojovali s jeho zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením, a proto to
všechno bylo pro ně zcela jednoduchou záležitostí: doba Božího království už je tu! 
Když dokážeme z evangelia přijmout tuto prostou víru prvotní církve, přestane nám být svět mučivou
čekárnou, v níž pasivně čekáme a trpíme myšlenkou: Jak se může Bůh na všechno zlo na světě nečinně
dívat? Když může pomoci, proč nepřijde, proč nepomůže? Radostná zvěst Markova evangelia nám
odpoví: 
Bůh se opravdu nemohl nečinně dívat na bídu člověka, už přišel na pomoc. Bůh přišel v Ježíši Kristu,
přemohl zlo, nabídl pomocnou ruku, ukázal nám cestu k radosti, k pokoji. A ta je: 
Přijmout cestu Ježíšovy lásky, uvěřit v dobrého Boha. 
Ale ono tu jde ještě o daleko víc. Nejen o to, jak dát smysl svému životu. Jde tu i o to, jak dát smysl i
své smrti. Naše Kredo začíná: „Věřím v Boha“ a vrcholí v posledním článku víry: „Věřím v těla
vzkříšení a v život věčný.“ 
Tak se to modlíváme - ale uvědomujeme si pořádně, co vlastně tato věta znamená? 
Často si ji představujeme tak špatně, že ji tím sobě i jiným děláme nepochopitelnou a neuvěřitelnou. 
My si představujeme vzkříšení jako návrat mrtvého do života. A to je neuvěřitelné a nepravdivé. Tak
to není. 
My si vzkříšení představujeme jako pokračování našeho lidského života bez konce,. A ono to tak není,
je to právě naopak! 
Vzkříšení je život jinačí, zcela nový. Je to spočinutí v Bohu, posledním cíli. Kdo se za svého života
vydá na cestu s vírou v lásku a s důvěrou v dobro, dojde cíle: Boha-Lásky. A spočine v něm navěky. 
Kdo odmítne cestu víry, naděje a lásky, kdo se na tu cestu dobra nevydá, cíle nedosáhne, zůstane sám.
A ta samota se mu stane prokletou smrtí v osamění a zoufání, peklem. 
Vzkříšení je nový stav lidské existence, zcela jiný než naše existence pozemská. Tak jiný, že nemá
smyslu se ptát, jak bude ten život vypadat. Vše, co si dovedeme představit, co dovedeme říci, je
lidské, proto i matoucí a víru ztěžující. Jakákoli „reportáž ze záhrobí“ je nesmyslná. 
Proto se v evangeliu mluví o Ježíšově i našem zmrtvýchvstání jen obrazně. Když někdo ty obrazy
začne brát doslovně, vznikají zmatky. Jsou to obrazy, ne tedy skutečnost. Jen znázornění, že náš život
má budoucnost, absolutní budoucnost. 
To je tedy dnešní radostná zvěst: Před námi není hrůza, ale radostná naděje. Máme v koho důvěřovat,
máme se na co těšit. 
A tak si dnes také zapamatujme: 
Vzkříšení není návrat mrtvého do lidského života, je to zcela nový život, spočinutí v Bohu. 
Myslím, že dnes budeme moci říkat naše vyznání víry s novým porozuměním, s novou radostí.

Přímluvy

Náš Stvořitel je konečným cílem vývoje celého vesmíru - i konečným cílem našeho života. Prosme ho
v pokoře:

Abychom se v nynějších souženích sílili vědomím, že nakonec bude zlo přemoženo dobrem,
Ježíšem Kristem.
Abychom pochopili smrt jako setkání s Kristem tváří v tvář.
Abychom se denně znovu snažili o nápravu života, odvykání chyb a navykání dobrému.
Abychom mysleli na to, že naše věčnost začíná už dnes.



Aby umírající pevně věřili ve spojení s Kristem za branou smrti.

Pane Ježíši, tys nám o věčnosti řekl, že „ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl lidskou
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ - Veď nás. Upevňuj nás v lásce k Otci, ty, jenž s
Otcem žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SLAVNOST KRISTA KRÁLE

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je poslední neděle církevního roku a je slavností Pána Ježíše, který mezi lidmi žil jako služebník
všech, - toho dnes oslavujeme jako Krále všech králů, jako Krále všehomíra. 
Aby to však nebyly jen plané ovace, jaké se provolávají mocným na ulicích, ptejme se nejprv svého
svědomí: Jak je to s mou věrností tomuto Králi? Vyznejme svá provinění proti lásce a litujme jich.

Uvedení do čtení 
1. Dan 7,13-14 
 Ze všech oslavných titulů, kterými proroci označovali Mesiáše - Davidův syn, Pán, Syn Boží -
používal Pán Ježíš nejčastěji označení nejskromnější: Syn člověka. Pochází z knihy proroka Daniela,
ze které si teď budeme číst. 
2. Zj 1,5-8 
Apokalypsa má pro Pána Ježíše oslavná pojmenování: Prvorozený mezi vzkříšenými, Svědek hodný
víry, Vládce nad králi. Odtud pochází i označení Pána Ježíše z dnešního svátku: Kristus Král. 
3. Jan 18,33b-37 
Sváteční evangelium není dnes obrazem triumfu, vladařské vítězoslávy. Pán Ježíš je bezmocný vězeň.
V této situaci se vyhlašuje za krále, ale dobře poslouchejme, za jakého. 
 

CÉZAR NEBO JEŽÍŠ ?

Když se svět po první světové válce zvedal z trosek a ohlížel se, na jakém principu, pod jakým
vedením se má společnost uspořádat, papež Pius XI. řekl: „Uznejte královskou vládu Kristovu a
postavte ji proti ničivým silám dnešní doby.“ Roku 1925 zavedl svátek Krista Krále a vyzval lidstvo,
aby jej přijalo za Krále světa, jeho evangelium za chartu lidských práv. 
Ve stejné době se začaly tlačit k moci i jiné principy uspořádání světa. Nabízeli se i jiní králové: v
Rusku Lenin a Stalin nabízeli ráj na zemi - bolševizmus. V Italii Mussolini dobývá Řím pro fašismus.
A v Německu slibuje Hitler, že spasí svět svým nacismem v Třetí Říši. Tři stavitelé, tři nová
náboženství nabízejí lidstvu spásu. 
Proti nim zvedá papež prapor Spasitele Krista a zavádí svátek Krista Krále. 
Jak by byly vypadaly dějiny Evropy, světa, jak jinak by se byl rozvíjel náš život, kdyby místo Stalina a
Hitlera lidé byli poslechli papeže a přijali Krista. Kdyby zavedli zákony podle principu evangelia, v
duchu Kristovy lásky a spravedlnosti. 
Od té doby máme za sebou druhou světovou válku, po ní údobí diktatury proletariátu, a teď se všude s
velkou mocí zavádí demokracie. 
Ale už jsme poznali, že ani s demokracií to není tak jednoduché. Svobodu, kterou přináší demokracie,



si mnozí vykládají jako svobodu k čemukoliv. Za mravní normu, za správné považují to, co dělá
většina lidí. 
A jestliže dřív se hlásala zásada jednoty, ty nejsi nic - lid je všechno, - pak teď s úžasem pozorujeme
chování opačné: Národ? To není nic. - Já, JÁ jsem všechno! Co JÁ z toho budu mít? 
Jediná šance ke zbudování lidského, zdravého světa, k demokracii pro všechny, je křesťanský sociální
řád v duchu Ježíšova evangelia. 
Jsme tu zase v podobné situaci, jako po první světové válce. Které principy, koho si tentokrát zvolíme
za krále? 
Ježíše, nebo césary dnešní doby? 
Budeme ochotni následovat Krista? 
Toto následování nás vede k člověku vedle mne, k péči o něj. I nám Ježíš říká: „Co jste udělali pro
jednoho z mých nejposlednějších bratří, to jste udělali pro mne.“ 
Svátek Krista Krále slavíme na konci církevního roku. Kristus jako náš Král, to je vrchol naší
celoroční cesty za Kristem. Ježíš i nám dnes říká: „Já jsem váš Král. Já jsem král pravdy. Přišel jsem,
bych vám nabídl záchranu, když mou vládu přijmete.“ 
Kristova vláda přináší záchranu všude tam, kde lidé začnou žít podle jeho zákonů. 
Co udělá s touto nabídkou svět, to nevíme. Ale můžeme vědět, co s ní udělám já, ty. Zda ji chceme
přijmout. Přihlasme se dnes ke Kristově vládě všichni: 
„Pane Ježíši, já se hlásím za člena tvého království. Ať tvá vláda začne u mne.“ 
 

KRISTUS KRÁL ZNÁ CESTU

Kdesi na Západě nesli stávkující v čele průvodu nápis, kterým chtěli vyjádřit znepokojení nad
zmatenými poměry. Napsali: „Nikdo nezná cestu!“ 
Na kterési křižovatce se k nim přidala skupina mladých s narychlo udělaným stejným transparentem,
jen trochu poopraveným. Místo: „Nikdo nezná cestu!“ zněl nápis na jejich plakátě: „Ježíš zná cestu.“ 
Po celý církevní rok stál před námi v textech evangelia Ježíš jako Beránek, jako ten, který odmítá
použít moci a násilí, chce jen v lásce sloužit a lásce učit. Jako by ani neměl žádnou moc. 
Proto by jeho obraz nebyl úplný, kdybychom si jej nedoplnili aspoň na konci roku připomínkou, že
Ježíš je nejen syn člověka, beránek, ale i král všehomíra, Král králů. 
Král mocný mocí lásky a pravdy, - to je zvláštní způsob panování. A zvláštní je i způsob, jak mu mají
sloužit jeho poddaní. 
Poslechněme si, jak to uměli vyjádřit staří zbožní Rusové v jedné z jejich líbezných legend: 
Vypravuje o jednom ruském caru - králi, který žil v tom čase, kdy tři králové, vedení hvězdou,
putovali do Betléma. 
Tenhle čtvrtý král nebyl nijak zvlášť mocný ani bohatý. Jeho království - carstvo kdesi v dálné Rusi,
bylo docela maličké, ale vládl tam spravedlivě a lidé ho měli rádi. 
Jednoho dne uviděl i tento král na nebi hvězdu, betlémskou hvězdu. A i on chtěl pozdravit Krále věků,
kterého ohlašovala, dát mu své dary a připojit se do svazku jeho říše, do jeho království. 
A tak se vydal na cestu. Družinu si s sebou nevzal žádnou, bylo mu líto odvádět dětem tatínky a ženám
muže. Osedlal jen svého koně Váňu. A zabalil dárky, to nejpěknější, co jeho země měla: štůček
jemného plátna, nějakou tu kožešinku a pár pytlíků se zlatým prachem, co vydaly řeky. A jeho
maminka přidala dárek svůj: džbánek dobrého lesního medu. 
Cestou se náš král potkal se skvělou karavanou. Byla to výprava těch tří mocných a bohatých králů z
východu. Cíl měli stejný, ale měli rychlé velbloudy a mnoho sloužících, kteří jim vše zařizovali, a tak
jeli kupředu velmi rychle. Ničeho si kolem sebe nevšímali a nic kolem také neviděli, když byli



obklopeni tolika sloužícími. Kdepak by jim stačil koník Váňa s naším králem, který si musil cestou
všechno obstarávat sám. 
Bylo to dlouhé putování, ale náš král zato cestou mnoho viděl. Mnoho dobrého; to si chtěl
zapamatovat a zavést také doma. Ale viděl také mnoho zlého, mnoho bídy a trápení. A to mu nedalo,
aby nezastavil a nepomohl. Kus po kuse rozdal plátno maminkám na plínky, kožišiny stařečkům, aby
jim nebylo zima. A med, ten udělal moc radosti slaboučkým, hladovým dětem. 
Za čas zdechl koník Váňa a náš král putoval dál jen tak. To pak teprv viděl, co bídy je mezi lidmi a
nedivte se, že i jeho pytlíky se zlatým prachem se prázdnily jeden za druhým. 
Když po letech putování došel náš král konečně do Jeruzaléma, bylo to právě v ten čas, kdy vedli
Krále králů na smrt, na Golgotu. 
Marně prohledával náš král své kapsy a svůj uzlík, čím by Pánu Ježíši aspoň trošičku pomohl a ulevil:
„Pane, pro tebe mi nic nezbylo, je mi to líto!“ Ale Pán Ježíš mu odpověděl: „Dal jsi mi všechno, cos
rozdal. Jdi pokojně domů. Celé tvé království je mé - a mé království je tvé.“ 
Pěkně nám ta pohádka pověděla, co si od nás žádá náš Král, Pán Ježíš, a co za to dává. Všude, kde si
lidé pomáhají, kde jsou na sebe hodní, slouží jeden druhému, tam je jeho království. 
Teď by nám všem měla zůstat v hlavě otázka: Je můj domov, mé pracoviště, také jeho královstvím? Je
jeho království také moje? 
Naše sváteční Kredo, vyznání víry, ať je dnes přihlášením do služby Krále králů. 
 

KRÁL PRAVDY

Někdy se najde vzácný poklad i na smetišti. Jeden takový poklad našli před časem na smetišti v
Egyptě. Byl to cár starého špinavého papyru. Dostal se až do londýského musea, ale tam si ho 14 let
nikdo nevšiml. Když ho konečně očistili a přečetli, zjistili s úžasem, že drží v rukou poklad nad
poklady: útržek z nejstaršího rukopisu Nového zákona, co dosud známe. Zatímco dosud nejstarší
rukopisy byly ze 4. století, teď měli v ruce rukopis ze začátku 2. století. Pochopíme to vzrušení, když
si připomeneme, že Janovo evangelium, z něhož útržek pocházel, vzniklo koncem prvního století - a
toto je útržek ze začátku 2. století - tedy jen pár roků od vzniku originálu.

Král pravdy 
Proč to připomínám právě dnes, o svátku Krista Krále? Protože na tom útržku je zachován právě ten
verš evangelia, co jsme si dnes četli: 
„Pilát se ho zeptal: Ty jsi tedy král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a
proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. A každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 
Ten verš patří k nejdůležitějším výrokům celého evangelia. 
Kdy Pán Ježíš řekl tuto větu? Kdy se takto vyhlásil za krále? Snad tenkrát, když se kolem něj tísnily
zástupy nadšených přívrženců? Ne. Bylo to tehdy, když stál se spoutanýma rukama před soudem, který
ho za chvíli odsoudí na smrt a dá popravit jako zločince. 
Králové obklopují svou korunovaci slavnostními ceremoniemi. Proč Pán Ježíš spojil svou proklamaci
za krále s okamžikem své největší bezmoci? 
Jistě proto, aby bylo každému jasné, že nevyhlašuje kralování mocenské. Že tento král své poddané
nechce získávat mocí, ale láskou. Že s králi světa nechce bojovat o moc, ale chce je učit, jak užívat
moci správně a spravedlivě. 
Kdo je tedy občanem Kristova království? Ježíš sám řekl, že jeho hlas slyší, tj. jeho vyznavačem,
křesťanem se stává ten, kdo je z pravdy. 
Ale, kdo je tedy „z pravdy“? 



Vztah k pravdě může být různý. Fanatický nebo pokorný, diplomatický nebo upřímně laskavý.

Pravda fanatická 
Kdo má fanatický vztah k pravdě? Fanatici jsou přesvědčeni, že jen oni sami mají pravdu, naprostou
pravdu. Vědí vše nejlépe, mají monopol na všechnu pravdu. Fanatik nepátrá, co je dobré a co lepší, co
je pravdivější. Proč by pátral po pravdě, vždyť on ji má! Jeho názor, to je pravda! Fanatici pravdy jsou
lidé nesnášenliví, sahající po meči náboženských válek, upalují na hranicích jinak smýšlející. A když
nemohou upalovat, aspoň pohrdají těmi, kdo smýšlí jinak a vylučují je ze společenství
„pravověrných“. 
Fanatici se považují za horlivé věřící, ale jsou to vlastně nevěřící. Vždyť věří jen sami sobě.

Pravda pokorná 
Jen ten, kdo má k pravdě vztah pokorný, je z pravdy Kristovy. Pokorně si uvědomuje, že pravda není v
něm, že ji nemá on, ale Ježíš Kristus. Ježíše se na ni musíme všichni stále ptát, u něj ji musíme
pokorně hledat. My máme pravdu jen potud, pokud ji přijímáme od Krista a pokud ji správně
pochopíme.

Pravda diplomatická 
Je také pravda diplomatická. Diplomat si z pravdy vybírá, co se mu hodí. Pokouší se s pravdou
chytračit. 
Žádný z Kristových apoštolů nestudoval školu pro diplomaty. Vydávali své svědectví o pravdě, jak ji
poznali, prostě a přímočaře. 
Ovšem, není diplomatickým kličkováním, ale projevem lásky, když křesťan pečlivě rozvažuje, co
komu může říci, aby mu tím neublížil, aby to správně pochopil. Je projevem lásky brát ohled na
chápání druhého, na jeho situaci; - uvážit, kdy je lépe mlčet a kdy je čas promluvit. 
Kristova láska má trpělivost čekat s povězením pravdy v pravou chvíli: „Měl bych vám ještě mnoho
co říci, ale teď byste to nemohli unést“ - říká Pán apoštolům. 
Rozdíl mezi touto jemnocitností a mezi diplomatickým používáním pravdy je v tom, že diplomatický
člověk myslí jen na vlastní prospěch, zatímco citlivý křesťan se dívá, aby neublížil druhému.

Pravda laskavá 
Ten je členem Božího království pravdy, kdo usiluje o stále hlubší poznání. A ten ví, že středem té
pravdy je láska. Snášenlivá, tolerantní láska. Ví, že pravdu Boží lze najít i mimo stránky bible, třebas
v poctivém myšlení a hledání čestného člověka, třebas ve vědeckém zkoumání přírody. Ví, že příroda
je druhou knihou Božího Zjevení, kde se dočítá o neslýchané moudrosti Stvořitele, kde poznává
obrovské síly, které Bůh vložil do svého stvoření. Už žalmista před tisíciletími něco z toho pochopil a
volal: „Nebesa vypravují o Boží slávě, dílo jeho rukou zvěstuje obloha!“

Ústava Božího království pravdy 
Jak a v čem se liší Kristovo království pravdy od království a říší světa, to vidíme i na „ústavě“
Kristova království, jak je obsažena v Horském kázání. 
Blahoslavení jsou v něm chudí před Bohem, kdo snášejí trápení, kdo žízní po spravedlnosti,
blahoslaveni jsou lidé pokojní a milosrdní. 
Rozumíte, co se tu vyhlašuje? Tam je ve světě Boží království, kde chudí nejsou vykořisťováni, kde
slabí dosáhnou svého práva, kde pronásledovaní dojdou ochrany a pomoci. 
Řeknete si: Utopie! 
Jenže tato utopie má ze století na století v každé generaci mobilizující sílu. Probouzí v lidech vždy
znovu přesvědčení, že i když není možno změnit celý svět naráz, že je možno změnit sebe a své okolí.



Že je lépe být sám chudý, než chudé vykořisťovat. Že je lépe být mírný, než násilníkem. Že lépe je na
tom ten, komu ublížili, než ten, kdo ubližuje. 
I před námi stojí dnes Král pravdy. Nehrozí, neporoučí, nenutí. Stojí jako bez moci, jen pokojně a
trpělivě říká: 
„Člověče, jestli jsi z pravdy, pak uslyšíš můj hlas. Pak zatoužíš patřit do mého království pravdy,
spravedlnosti a lásky. Teď - i na věky.“

Přímluvy

Modleme se k našemu Pánu, Knížeti pokoje.

Kriste, Králi světa, založ v nás své království pokoje, spravedlnosti a lásky.
Kriste, Králi světa, dej se nám poznat jako Král celého vesmíru.
Kriste, Králi světa, vzbuď mezi námi proroky, kteří by celému světu Tebe ukázali.
Kriste, Králi světa, posiluj a veď ty, kteří pro tvé království trpí pronásledováním.
Kriste, Králi světa, zbav nás malomyslnosti a bázlivosti, abychom se k tobě hlásili bez bázně.

Ježíši Kriste, uznáváme tě za krále světa.
 Všechno, co bylo stvořeno, pro tebe bylo stvořeno.
 Jednej tedy s námi podle svého práva.
 Obnovujeme svůj křestní slib: Tobě náležíme, nebeský Otče, jako tvé děti.
 Tobě chceme náležet, Ježíši Kriste, jako tví učedníci.
 Tobě se svěřujeme, Duchu svatý, jako vůdci svého života.
 Veď nás, abych svou řečí a jednáním vydávali svědectví o své víře v tebe.
 Chceme žít a umřít jako křesťané.
 Chceme ze všech svých sil napomáhat, aby lidé kolem nás tebe poznali, tebe si zamilovali, aby tě také
přijali za krále našich srdcí, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Úvodní doba nového církevního roku, advent, nám připomíná: 
Příchod Pána Ježíše v dějinách lidstva v minulosti: “Za onoho času” vstoupil Bůh v Ježíši Kristu do
našeho lidského světa. 
Stálé přicházení Pána Ježíše ke každému člověku osobně. Máme mu připravovat cestu, máme odložit
skutky temnoty. 
Výhled na konečný příchod a setkání  s Ježíšem ve slávě. Máme vyhlížet Boží království, které s ním
přichází a těšit se na ně. 
Začněme tedy hned s odkládáním skutků temnoty, vyznejme své hříchy a odřekněme se jich.

Uvedení do čtení 
Jer 33,14-16 
Proroci Starého zákona si mysleli, že se na světě ještě jednou obnoví panování izraelských králů z
rodu Davidova. My už víme, jak se toto očekávání naplnilo: V Ježíši Kristu, králi lásky a pravdy. 
1 Sol 3,12-4,2 
A teď si poslechněme, k čemu nás na počátku adventu vybízí svatý Pavel. 
Lk 21,25-28.34-36 
Představa, že svět se stále vyvíjí, vstoupila dnes už do povědomí celého lidstva. Křesťanství hlásalo
svým způsobem tvůrčí vývoj odedávna. Bible začíná obrazem Stvoření a končí vizí, kam celý svět
směřuje: k radostné budoucnosti ve sjednocení s Kristem. 
 

ZAČÍNÁME NOVÝ OKRUH CÍRKEVNÍHO ROKU

Začínáme nový okruh roku spásy. Znovu začneme naslouchat hlasu Izaiáše a apoštolů ve čteních,
znovu uslyšíme důvěrně známá slova evangelia o událostech “za onoho času”, - znovu si budeme
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otevírat smysl Písem. 
Nenapadlo vás už někdy, jestli má smysl takhle pořád znovu číst Písmo, které jsme už slyšeli, které už
známe? Budu mít, já kněz, o čem znovu a znovu kázat? 
Povězme si dnes, na začátku církevního roku, jaký má smysl čtení Písma a kázání při bohoslužbě.
Odpovědět mohu jednou větou: Máme pozorovat svůj život ve světle Písma svatého. Písmo
nevypravuje jen o událostech “za onoho času”, není jen dávnou historií, je i o našem životě. Písmo
mluví i o tom, co se děje v tomto čase, v současnosti, a co se bude dít zítra. 
Nejen Marii zvěstoval Anděl Páně poselství, i tobě je zvěstuje teď skrze Písmo a ptá se tu po souhlasu,
zda chceš i ty pomáhat vykoupit svět. Chce i tvé: “Staň se mi.” 
Nejen apoštoly povolal Pán. I tebe povolává, abys šel a šířil jeho Království. Celý náš život sestává ze
samých povolání Božích a z našich odpovědí. 
Z jakých našich odpovědí? Jaké byly dosud, jaké jsou teď ty naše, ty tvoje odpovědi? 
Zde jsme znovu u otázky, proč stále znovu číst Písmo. 
Ta první odpověď zněla: Evangelium není jen dávnou historií z dob “za onoho času”, děje se i teď, v
současnosti, i dnes, kdy je mi hlásáno. 
Druhá odpověď zní: Musím svůj život vždy znovu ve světle evangelia přezkoumávat. Musím
naslouchat evangeliu ve světle svého života. Vše, co je v evangeliu, se nějak odehrává i nyní, v našem
životě. Co se stalo těm prvním svědkům Kristovým, děje se obdobně i nám. Nejlepším komentářem k
rozjímání evangelia nám proto bude náš vlastní život to, co se přihodilo nám. 
Podívejme se ve světle těchto zásad na zvěst evangelia dnešní neděle. 
Co nám dnes hlásá Kristus? Vítěznou perspektivu budoucnosti: on bude konečným vítězem. Tato
země celá pomine, zanikne, tím spíše pominou zlé věci a události, které nás teď tíží. Jsou to jen krátké
epizody, které nemají trvalý význam. Pominou, zůstanou jen vzpomínkou. Jedno však je jisté: Pán
přijde. Přijde jako vítěz. Přijde ve slávě. 
První křesťané hlásali tuto zvěst svým současníkům, lidem, kteří byli stejní jako naši dnešní
současníci, většinou lidé bez naděje. A my, dnešní křesťané, jsme stejně jako ti první povoláni,
abychom se stali lidmi plnými naděje, optimisty. Abychom skálopevně věřili v dobrý konec všeho. Ve
vítězství dobra nad zlem. 
Jsme povoláni, - a je dobré si to na začátku církevního roku připomenout, - abychom byli světlem a
povzbuzením světu kolem nás: Pán přijde ve slávě. Teď už je tu také, zatím neviditelně, ale skutečně.
Nic ho už nemůže zasáhnout, nic mu nemůže ublížit. Už je vítěz, jeho království už začíná. Čiňme
proto pokání, to jest: změňte své smýšlení. Vyjděme vstříc Pánu s důvěrou! 
 

JAK VYHLÍŽET PŘÍCHOD PÁNA

Čeká se na věci budoucí, ne minulé. 
Adventní očekávání Vykupitele neznamená vžít se jen do časů Starého zákona. 
Náš Mesiáš - Vykupitel - už je mezi námi. My to jsme, ne on, kdo teď má něco udělat. Na nás je,
abychom se obnovili, změnili své smýšlení. 
Správná adventní příprava na setkání s Pánem je v našem cílevědomém úsilí o “lásku vzájemnou, i ke
všem lidem”, jak nám to dnes řekl svatý Pavel. A totéž vyjádřil náš současník, mladý křesťan takto:
“Mluvení o lásce k Bohu je prázdným žvaněním všude tam, kde se to neprojevuje obětavostí a
laskavostí v každodenním styku.” 
Naše adventní společnost 
Adventní cestou nás při našich bohoslužbách povedou výrazné postavy: prorok Izaiáš, Jan Křtitel a
Marie, mudrci a pastýři. 



Při čtení z prorockých knih Izaiášových k nám promluví jeho grandiózní jistota víry, že Bůh nám dá
svou spásu, svého Pomazaného. Adventní píseň: “Vypros, nebe, Spasitele”, je ozvěnou Izaiášova
adventního volání: Rosu dejte, nebesa, shůry, a oblakové dštěte Spravedlivého. 
Druhou  ústřední postavou adventní liturgie je Jan Křtitel, hlasatel atmosféry očekávání i vážných
výzev k obrácení. Jeho heslem je volání: “Připravte cestu Pánu, srovnejte před ním cesty. Každé údolí
budiž vyplněno, každý pahorek budiž snížen!” Máme se tedy zamýšlet, kde jsou naše údolí -
nedostatky, kde jsou naše pahorky pýchy, sobectví, náruživosti. 
Třetí postavou je Maria. Budeme si číst, jak Matka prožívala svůj advent, své čekání. Prožívá jej v
radosti “Magnifikat”, ve velebení Boží dobroty a lásky. 
Mariiným adventním heslem je její pokorné: “Hle, já jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého
slova!” Taková má být i naše důvěra v Boha a ochota sloužit. 
Mudrci a pastýři nemají hesla, jejich řečí je jen jednání: naslouchají, uvěří, radují se a vydávají se za
hvězdou Mesiáše. 
Tak to vyjádřil i básník (Václav Renč ve ”Zpěvech u jesliček”): 
“Vstávají ze sna pastýři - a diví se a žasnou 
a bez váhání zamíří - kde vidí hvězdu jasnou. 
Nad holým chlévem z kamení - co hledí dolů k městu, 
hoří to Boží znamení - a osvětluje cestu. 
Svolává z chlévů ze všech stran - i anděly i lidi. 
A kdo má srdce dokořán, každý to světlo vidí.”

Naše adventní vzory: 
Kterou z těch postav si zvolíme za svůj adventní vzor? Nejlépe všechny: 
S proroky prožívejme touhu po blízkosti Boží. 
Podle výzev Jana Křtitele se snažme změnit své smýšlení a jednání. 
S Marií se radujme a těšme, že se nám narodí Spasitel. 
S mudrci a pastýři se vydejme na cestu za hvězdou - na cestu, na kterou se lidstvo bude navzdory
všem módám vždy znovu vydávat, jak to ve své vizi vidí básník v závěrečných verších: 
“Kdo má dnes srdce  dokořán - ten slyší z nebe zvony. 
Sbíhá se, sbíhá ze všech stran - těch srdcí miliony. 
A pokud časem bude čas - a srdce otevřená, 
budou se sbíhat zas a zas - a padat na kolena 
před krále věků na jeslích - a zpívat s celým světem: 
Buď sláva Bohu v nebesích - a pokoj Božím dětem. 
Pokoj i vám, vy Boží děti letošních vánoc.” 
 

ADVENT CÍRKVE

V prvním čtení jsme dnes slyšeli proroctví Jeremiášovo. Mluví o budoucnosti. Slibuje jménem
Hospodinovým, že přijde potomek Davidův, a přinese pokoj a spásu. 
My dnes také často mluvíme o budoucnosti. Ne z nějaké zvědavosti, jaké to budou novoty, ale proto,
že máme starost o budoucnost víry našich dětí. Chtěli bychom pomoci, aby ta budoucnost byla lepší,
než je naše současnost. 
Snad právě odtud by se dalo vysvětlit, proč se tak naráz po celém světě ujalo koncilní označení církve
jako putujícího lidu. 
Tohle pojmenování bez dlouhých výkladů jasně povídá, že církev se dnes nepovažuje za nějaký hrad,



za jehož zdmi se izoluje zbožný lid Boží, zatímco venku jdou svou cestou zlé události špatného a
bezbožného světa. Ten název povídá, že my, církev, jsme také těmi, kteří jdou cestou tohoto času
uprostřed světa. A kdo je na cestě, kdo jde, ten nemůže lpět na ničem, co stojí. Kolem poutníka vše
míjí, jak jde dál. Církev putující je církev, která nelpí na starých oblíbených vysezených křeslech, ale
setkává se stále s novými věcmi, musí na ně reagovat, zpracovat je, jít dál s obrazem cíle pouti,
Zaslíbené země před sebou. 
Obraz putujícího lidu Božího se v Písmu Starého zákona objevuje dvakrát. Poprvé je to Boží lid
putující z Egypta do Zaslíbené země. Tenkrát měli ještě všechno před sebou: získání Zaslíbené země,
budování království Izraele. Tohle tedy není naše situace, nás, církve 20. století. To vše my už máme
za sebou. Už ve středověku se odehrávalo obrovské drama, gigantické opakování izraelského pokusu o
vybudování království Božího na zemi - pokus vybudovat svatou církev římskou, která by vládla
celému světu a které by vládl papež ve jménu Božím. 
Jako pokus Izraele, i tento středověký pokus ztroskotal. A tak, dík tomuto pokusu, víme jistě: Chtít
budovat říši Boží na zemi mocenskými prostředky vojáků, diplomacie, politiky, peněz, to nelze. Tudy
cesta církve do budoucna nevede. 
Situace dnešní církve tedy spíš odpovídá situaci druhého putování Izraele do babylónského exilu. Tam
z členů hrdého svébytného národa zbyla bezmocná menšina, diaspora. A to je i situace naše v dnešní
době. Donedávna většinová církev se najednou po celém světě stává menšinou uprostřed světa, který
se o náboženství nezajímá, nebo je proti němu. Jak se zachovat v takové situaci? To byla otázka
tehdejšího Izraele, to je otázka naše. 
Izrael se rozhodoval mezi týmiž dvěma postoji, o kterých se diskutuje i dnes. 
Jedni říkali: Abychom uprostřed nevěřícího světa přežili, musíme se co nejvíc semknout dohromady,
izolovat se od pohanského světa. Co nejméně se stýkat s nevěřícím světem, nespolupracovat s ním.
Žádné adžiornamento, žádné přátelství s bezbožným světem, tuto zásadu přijali za svou židé v prvním
exilu a zanikli. Nikdo se nevrátil, zahynuli všichni. 
Druhou radu dával prorok Jeremiáš. V jeho prorocké knize se nám zachoval jeho dopis, který píše z
opuštěného Jeruzaléma židům do Babylóna: 
“Nastavějte si domy, založte zahrady, žeňte se a ploďte syny a dcery. Pečujte o blaho města, do
kterého jste byli odvlečeni. Jeho blahobyt bude váš blahobyt.” (Jer 29,4-7) 
Jeremiáš tedy radí neizolovat se, chovat se přátelsky k prostředí, ve kterém žijeme, spolupracovat,
pomáhat při všem dobrém. A důvěřovat v Boha. Izrael přijal tuto radu a přežil zajetí. Vrátili se  do
Jeruzaléma, přestože až v třetí generaci. 
A vrátili se jiní. V tom, co považovali za hrůzu a zkázu, byla veliká škola Boží. Mnoho se naučili,
když byli menšinou, malou bezmocnou menšinou uprostřed nevěřící většiny. 
Co se naučili, je užitečné i nám, vždyť naše situace je obdobná: 
 Za prvé se naučili víc mlčet a víc naslouchat. Mlčet před Bohem, nechtít Bohu radit, nechtít Boha
umluvit. Naslouchat Božímu hlasu. 
 Za druhé se naučili, že lze konat dobře bohoslužbu bez chrámu, bez obětních býků a  zlatých
bohoslužebných rouch. Z toho vznikla izraelská bohoslužba v synagóze, a z té zase naše křesťanská
bohoslužba v době prvních století. 
 Třetí zkušenost Izraele byla v poznání, že Bůh je jiný, než si  ho doposud představovali. Že je větší,
moudřejší. Že není malicherný, urážlivý, že nechce trestat a hubit, ale zachraňovat, pomáhat. 
 A poslední velká  zkušenost, že je možno žít jako věřící i uprostřed nevěřícího světa, jako menšina.
Že to má dokonce i jisté výhody - všelijaké lidské plevy zůstávají mimo. Kde nejsou bohatá koryta,
tam se nehrnou ani korytáři. Že Bůh má své vítězství i bez vyhubení svých nepřátel. 
Jistě jste si všimli, že všechny tyto objevy Izraele v exilu jsou přesně shodné s velikými objevy
koncilní církve ve dvacátém století: učit se naslouchat slovu Božímu, oprostit bohoslužbu od zbytečné



komplikovanosti a obřadnictví, nový obraz o velikostí Boží, umění žít jako menšina uprostřed
lhostejného světa. 
A to je příslib i pro náš církevní advent, pro naši budoucnost křesťanské menšiny uprostřed dnešního
světa. 
Ještě si povězme toto: Ti Izraelští si nakonec z té školy v exilu poučení natrvalo nevzali. 
Když se po sedmdesáti letech vrátili domů, zase začali pracně stavět chrám , který byl pak zas stejně
rozbořen. Začali se zase izolovat od nežidovského světa a bojovat s ním na smrt. Začali si zase sami
diktovat, jaký že má být jejich Bůh, jejich Mesiáš. 
Poznáme my dnes čas svého navštívení? Dokážeme se naučit žít své křesťanství uprostřed lhostejného
světa? Dokážeme se dívat do budoucnosti beze strachu? 
Pojďme o to prosit, vždyť je to otázka i našeho přežití.

Přímluvy

Povstaňme, pozvedněme svou duši k Hospodinu a prosme v pokoře:

Ať celá církev radostně vykročí za adventní hvězdou, která svítí nad Betlémem.
Státníci a národohospodáři ať si chrání v srdci světýlko vánoční záře a nedají si je uhasit zlostí a
mrzutostí.
Abychom se uměli adventně ztišit, mlčet a v pokoře naslouchat tvému hlasu ve volání proroků.
Abychom v adventě nesli všechny své nesnáze společně s Marií , jako obtíže její cesty do
Betléma.
Ať se naše srdce uprostřed zmatků starého světa nechvěje a neděsí.
Naši zemřelí, kteří žili v naději na život věčný, ať se radují z naplnění své důvěry.

Bože, veď nás, abychom viděli cestu spásy - a sami byli světlem jiným kolem sebe - naším věrným
následováním Ježíše Krista, našeho Pána.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Radostnou zvěstí dnešní neděje je zpráva, že Bůh k nám přichází, že nám jde vstříc. Ale také, že my
mu máme připravovat cestu: snižovat hory pýchy, zasypávat propasti sobectví a nelásky. 
Projevme svou ochotu k vnitřnímu obrácení už zde, veřejně - před Bohem i před lidmi, kteří budou
doma vidět výsledky našeho rozhodnutí .

Uvedení do čtení 
Bar 5,1-9 
Dnešní první čtení nám dotvrzuje, že Starý zákon je nazýván právem “Vychovatel ke Kristu”. 
Flp 1,4-6.8-11 
Verše z listu svatého Pavla, které si teď budeme číst, dýchají srdečností osobního dopisu nám,
milovaným duchovním dětem. 
Lk 3,1-6 
Ze století na století zní hlas Herolda Páně , Jana Křtitele, a jeho výzva lidstvu, aby přijalo svého Pána
a Osvoboditele. 



 

ADVENT ZA ONOHO ČASU - ADVENT DNES

Za onoho času “Když Pilát byl místodržitelem v Judsku, když Herodes byl knížetem v Galileji ... Jan
uslyšel na poušti Boží hlas.” 
Tak to bylo “za onoho času”. A jak by to znělo dnes? 
“Když Boris Jelcin byl prezidentem Ruské republiky, když se na Balkáně rozpadla Jugoslávie, když se
prezident Havel ze všech sil snažil zachránit před rozpadem Československo.” Tahle část by nám šla
aktualizovat snadno - ale jak to další: “uslyšel Jan na poušti světa Boží hlas...” to už by šlo hůř. Kde je
dnes Jan, který slyší Boží hlas? Je Jan v tobě, je mezi námi? Je v našem národě? Je na celém světě
někdo, kdo slyší Boží hlas a jde zachraňovat svět? 
Slovo Boží chce být takhle konkrétně slyšeno, přijato, realizováno. Jan Křtitel volá: “Připravte Pánu
cestu pouští světa.” Jeho posluchači na poušti žili, ti tomu volání dobře porozuměli, ti čekali toho,
který má tou cestou přijít, aby je všechny zachránil. 
Je také nějaké čekání, nějaký advent, v dnešním světě, v nás? 
Je. A hned dvojí. Je dvojí adventní víra v dnešních lidech: víra v příchod Člověka a víra v příchod 
Pána , Vykupitele. Janova otázka: “Jsi to ty, který má přijít, nebo máme čekat na někoho jiného?” - ta
je i v naší době vysoce aktuální. 
Takzvaná moderní víra moderních lidí našeho století vyhlíží Člověka: silnou osobnost, pevnou ruku.
Přijde, už přichází, už je tu Člověk! Vůdce Adolf, veliký Stalin! Je to ten, je to onen. Tu je - tam je!
Zbuduje nebe na zemi! A lidstvo dělá znovu a znovu stejnou zkušenost: Člověk , spasitel, hlásá na
zemi ráj, ale vytvoří na zemi peklo. 
Teď si slibujeme nebe na zemi, spásu, od hospodářského, svobodného, liberálního, kapitalistického
pořádku. Vytvoří nám ten nebe na zemi? Už to víme, že hospodářský liberalismus sám na to nestačí. 
Co tedy? 
Neměli bychom se už konečně začít vážně zabývat oním druhým adventem? Zabývat se Kristem
Vykupitelem, který chce změnit víc než hospodářský systém: naše srdce, naše smýšlení a tím i
jednání. Který chce skrze nás měnit a změnit svět k lepšímu. 
Od čeho čekáš lepší svět ty, osobně? Od čeho český národ, dnešní sjednocující se Evropa? Od
hospodářského zázraku, od bezcelních zón, od akcií a dividend? 
Proč ne - ale podmínkou dobrého svobodného obchodu, velkých cen, je svědomitost a čestnost
obchodníků a výrobců. Kde tomu tak není, tam - biblicky vyjádřeno - dál slepí vedou slepé a oba
spadnou do jámy. 
Co je to tedy křesťanský advent lidstva? Odpověď je prostá, že se já, ty, druzí kolem nás vydáme na
cestu naproti Ježíšovi. A když ne všichni lidé, tedy aspoň já a ty, my, co jsme tu pohromadě, ti lidé,
kteří Boží hlas uslyší. 
Pravý advent lidstva začíná tam, kde lidé konečně chtějí být na druhé vedle sebe hodní. Kde se snaží
být trpěliví. Kde vědomě neubližují a pomohou, kde jen trochu mohou, bez ohledu na to, jestli to tak
dělají i druzí. 
Tuhle se mi dostal do ruky časopis ADVENIAT. Byl tam článek o mladém Španělovi, který přišel do
Mexico-City - desetimiliónového hlavního města Mexika. Vyděsilo ho, jak tam po ulicích běhají děti
bez domovů a rodičů. Zdivočelé děti, jako jinde běhají zdivočelí psi a kočky. Kde se ty děti berou? Jak
můžou přežít? Jaký je jejich osud? Nechal všeho a žil několik měsíců mezi nimi, jejich životem.
Prožíval zblízka jejich věčný hlad, nejistotu, strach při kradení, jejich vykořisťování staršími,
pohlavní zneužívání  malých děvčátek, zneužívání dětí k šíření drog. 
Co dělat? Psát plamenné články do novin? K čemu? Každý to ví. A tak se rozhodl, že dětem zřídí



rodinu a bude jim náhradním otcem. Když ten článek o něm byl psán, měl “strejda Alexandro” už v
provozu 30 rodin a v nich 300 dětí sebraných na ulici. Vedli je už jeho odchovanci sebraní na ulici. 
Vysmívají se mu:” Víte, že v Mexiku je takových bezprizorných dětí na dva miliony? Co je proti tomu
těch vašich tři sta zachráněných?” Ale Alexandro se směje: “Místo potřásání hlavou běž a udělej i ty
něco pro bližního vedle sebe, jak to Ježíš přikazuje i tobě!” 
Ano, to je správná odpověď, to je správná adventní výzva nám všem: Sestro, bratře, i ty běž a udělej
něco pro svého bližního vedle tebe, pro toho, který je na tom hůř než ty. 
 

STARÝ ZÁKON VYCHOVATELEM KE KRISTU

Je tomu už řádek let, co se nám dostalo “bohatěji prostřeného stolu slova Božího” - třetího čtení z
Písma svatého; kromě epištoly a evangelia ještě čtení ze Starého zákona. 
Když jsme těm čtením ze Starého zákona v průběhu roku naslouchali, nejednou jsme zapochybovali,
jestli to bylo potřeba. Má nám dnes tento předkřesťanský svět ještě vůbec co říci? Má to nějakou
souvislost s námi? Není to spíše překážka v cestě za Kristem? 
Dnešní čtení nám mohou dobře pomoci k pochopení funkce Starého zákona v liturgii a v křesťanství
vůbec. Cílem celého adventu a dnešní služby slova zvláště, je obrácení člověka k Bohu. Člověk se má
změnit. 
Jenže: člověk vůbec není nakloněn ke změnám, nemá je rád a naše generace teprve ne. Prodělala
všelijakých převratů a obratů tolik, že je k dalším pasivní, neochotná.

Všechny tři texty dnes mluví o obrácení k Božímu království: 
Prorok Baruch je už předvídá, ,ale je to ještě představa zcela lidská, hmotná, pozemská. 
V evangeliu Jan Křtitel hlásá, že už je tu, už je ukazuje v pravé podobě. 
Svatý Pavel o čtyřicet až šedesát let později se raduje, jak je vidí uskutečněné ve filipské obci
křesťanů.

Ad 1) Nejprve pozorujme Barucha, sekretáře proroka Jeremiáše z dob vyhnanství v Babylóně. Jeho
naděje na příchod Království Božího se ztotožňuje s návratem ze zajetí, koncem života lidu Božího v
rozptýlení mezi pohany. Jeruzalém je mu ideálním místem, kde budou žít židé svou spásu, odděleni od
pohanů; - ti ať zahynou, aby se tak naplnila Boží spravedlnost.

Ad 2) Jak jinou podobu má obrácení k Božímu království u Jana Křtitele - a v celém evangeliu. 
Zde se nemluví o politicko-společenských událostech, že Římané budou vyhnáni ze země, ale o životě
ve sféře mravní: lidé změní své smýšlení a jednání, vše pokřivené se narovná. 
Nejedná se o spásu jen pro jeden národ - vyvolený - ale pro všechny: “Každá bytost uzří Boží spásu,”
všichni jsou pozváni k obrácení - ze všech národů, ras. 
Místo dovolávání se Boží spravedlnosti, která trestá hříšníky, se tu velebí Boží milosrdenství, které
odpouští těm, kdo změní smýšlení, obrátí se a litují hříchů. 
Shromaždištěm, Zaslíbenou zemí lidu Božího už není jedno město - Jeruzalém - ale Eucharistická
oběť a hostina. K Eucharistii se shromažďují děti království Božího, kolem ní jsou nejen shromážděni,
ale i sjednoceni, před ní se prolévá krev Kristova za všechny, k hostině jsou všichni pozváni.

Ad 3) Svatý Pavel píše v epištole o radosti, kterou má z Filipanů, protože na nich vidí, jak se mezi
nimi království Boží naplňuje:” Ve svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny, vždyť máte
účast na milosti mi svěřené, pomáháte mi v šíření evangelia, roste ve vás stále víc a více vaše láska,
poznání, všestranný úsudek.”



Tato čtení zobrazují vývoj představ o Božím Království.

Jaký je vztah přečteného slova Božího k nám? 
Víme dobře, že už máme také patřit mezi křesťany, z nichž se může apoštol radovat. Protože je mezi
nimi láska. Protože se už osvobodili od starozákonních představ o království Božím z tohoto světa, o
hmotném Jeruzalémě. 
Máme už patřit mezi ty, kteří pochopili, že naším největším nepřítelem je náš lidský hřích. Pýcha,
která nám brání jít cestou odevzdání se do vůle Boží a přijetí zásad Božího království. Máme už patřit
mezi ty, kteří toto společenství v lásce umí viditelně prožívat při eucharistické hostině. 
To je smysl dnešního volání po změně smýšlení, po obrácení. Tak to zní celým adventem. Uslyšíme je
letos lépe, pochopíme je hlouběji, přijmeme je jako Filipané? Ježíš Kristus sám přichází, aby nám je
hlásal na Kalvárii tohoto obětního stolu. Otevřme teď dobře oči i uši,  vzhůru srdce, abychom
pochopili. 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ

“Abyste dovedli správně volit to lepší,  abyste byli bez hříchu, s plnou mírou dobrých skutků” - tak
nám to dnes přál v epištole apoštol Pavel. 
“Připravte cestu Pánu! Kde je co křivého, srovnejte to! Kde je co hrbolatého,  uhlaďte to!” - tak nám
dnes adventně káže Jan Křtitel. 
Po koncilu naši biskupové uvedli do užívání obnovený řád svaté zpovědi. 
Změnilo se pojmenování: nyní se nazývá svátost smíření. Změnil se trochu i způsob zpovídání, ale
především se měl změnit náš pohled na tuto svátost a její místo v našem životě. 
Pojďme si dnes zopakovat, jak se má nové pojetí svátosti projevit v našem každodenním životě.

Ctnost kajícnosti 
Obnovený obřad svátosti nás vyzývá, abychom pokání nebrali jen jako součást zpovědi. Pokání patří i
do našeho každodenního života jako ctnost kajícnosti. 
Co se myslí touto ctností kajícnosti? Je to především schopnost uznat svou chybu, litovat jí, omluvit
se, napravit ji. 
Jsou lidé, kteří tuto ctnost mají, počínaje omluvou, když někomu v tlačenici šlápnou na nohu, až po
omluvu, když zaviní  mrzutost v domácnosti. 
Ale jsou lidé, kteří vidí vinu za všechno jen a jen na druhých kolem sebe. Ani je nenapadne podívat se
také na sebe, zamyslit se nad sebou. Jejich prst ukazuje jen a jen na druhé: To on, to ona je vším vinna.
A kdo nevidí a neuzná svou chybu, ten ji nenapraví, ten se nemůže polepšit. Když je to na pracovišti,
je to zlé, ale to je na chvíli. Ale žít v jedné domácnosti, pod jednou střechou s takovým člověkem,
který vinu za všechno vidí jen na druhých, to už je horší. 
Řečeno teologicky chybí těmto lidem právě tato ctnost kajícnosti, schopnost uznat svou chybu a
napravit ji. Napravit se. 
Malé děti tuto ctnost kajícnosti mají. Každý ji měl jako dítě. Když dítě něco vyvede, jak je celé
zahanbené, jak slibuje přehorlivě: “Mami, já už to nikdá neudělám!” Proto asi Pán Ježíš nám dává děti
za vzor: “Nebudete-li jako maličcí, Boží království neuvidíte.” 
Obnovená svátost pokání nás tedy vede k znovuzískání ducha Božího dětství. Abychom uměli uznat
svou chybu, litovat, napravit ji, omluvit se. 
Kolik dobra tak vejde do našich rodin, manželství, je snadné si představit. Vždyť dobré manželství, to
není soužití dvou dokonalých lidí. Kdopak je tak dokonalý, aby občas nechybil, nešlápl druhému tak



nebo onak na kuří oko. Neúnosné jsou ty chyby tam, kde schází duch kajícnosti. A vše se dá unést tam,
kde ten, kdo chybil, umí dát najevo, že si to uvědomuje, že ho to mrzí, že s tou chybou poctivě zápasí.
Tam je možné, aby jeden pomáhal nést břemena druhého, tam může zdomácnět odpuštění a smír. 
Školou této kajícnosti je večerní zpytování svědomí. Zde v kostele je to společný úkon kajícnosti před
každou bohoslužbou, společné kající pobožnosti farní rodiny několikrát do roka.

Smíření s Bohem i lidmi 
Velkou školou kajícnosti je i svátost smíření. Jedná se tu o víc, než o smíření s Bohem. Je to smíření i
s církví, s lidmi kolem, se společností. 
Někdy lidé zpověď chápou jen jako soukromou záležitost mezi sebou a Bohem. Myslí si, že stačí zajít
do příšeří zpovědnice a tam si na Bohu samém vyžádat odpuštění hříchů. 
Jenže hřích není jen provinění proti Bohu. Je to i provinění proti sobě - často se na něj doplácí
zdravím, nervy . A je to i provinění proti lidem kolem. Hřích - jako zápach - zasahuje i je: pomluvou
se poškodí dobrá pověst, zlostností se pokazí pohoda druhých, na nepoctivost se doplácí. Stačí jeden
zlostník - a otráví nedělní pohodu všem v domě. 
Svátost smíření nás tedy vede k nápravě hříchu v celé šíři, kde způsobil zlo: u Boha, u sebe, u lidí
kolem. 
Náprava po zpovědi se proto má dít nejen modlitbou, ale i postem a almužnou. Modlitbou máme
napravit svůj vztah k Bohu. Postem, tj. askezí, máme napravit, polepšit, změnit zlé návyky. A
almužnou, tj. dobrými skutky, máme napravit, co jsme na bližních poškodili. O této nápravě se kněz s
kajícníkem dohodnou ve zpovědnici. 
Novému smýšlení, novému chápání svátosti smíření se budeme společně učit po celá léta. 
Jestli jsem vám to dnes dobře pověděl a jestli jste dobře poslouchali, bude ovocem naší dnešní úvahy
radost. Půjdeme domů s radostným vědomím: Boží láska o nás pečuje. Chce, abychom přes naši
hříšnost žili ve smíru, v pokoji. 
Církev nám dala svátostí smíření veliký, krásný dar. 
A nás vybízí, abychom si osvojili ctnost kajícnosti, abychom se učili vidět své chyby, litovat jich a
napravovat je i jejich následky. 
Povstaňme a odpovězme na to Bohu společnou modlitbou.

Přímluvy

Pojďme prosit Pána, jehož příchod v adventě vyhlížíme:

Dej, aby se celá naše farnost dobře připravila na radostné slavení vánoc.
Aby lidé uslyšeli tvé volání a šli za ním.
Abychom advent prožívali i v našich domovech.
Dej světlo našemu svědomí, abychom pravdivě rozeznávali své hříchy a nedostatky.
Dej nám sílu, abychom dokázali napravit, co zlého jsme druhým i sobě způsobili.

Pane Ježíši, nazývali tě přítelem hříšníků, a tys ten název neodmítal. Ujmi se i nás, hříšníků, a odpusť
nám naše viny. Pomoz nám, abychom přinášeli ovoce lásky a žili ve spravedlnosti a v pravdě, s tebou
a v tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ



Uvedení do bohoslužby 
Kdosi se zeptal kněze: “Budou se letos slavit vánoční svátky?” Kněz se podivil: “Jak se tak můžete
ptát? Copak nevidíte ty přípravy? Výklady, obchody, návaly? Vánoce budou!”  - “Já vím...” - mávl
rukou ten člověk “...ale právě proto se ptám, jestli budou také vánoční svátky - svátky víra, naděje,
lásky - ty jestli budou?” 
Bratří, položme si tu otázku každý sám sobě: Budou letos pro mne, pro mou rodinu, vánoce svátky
víry, naděje, lásky? Co pro to dělám?

Uvedení do čtení 
Sof 3,14-18a 
Starozákonní prorok volá, že pro Izrael nadešel čas radosti. Poslouchejte, v čem vidí prorok důvod k té
radosti. 
Flp 4,4-7 
Teď budeme naslouchat, jaké vánoční přípravy nám doporučuje udělat svatý Pavel. 
Lk 3,10-18 
I Jan Křtitel nám dnes v evangeliu radí, jak se máme chystat na vánoce, na setkání se svým
Vykupitelem. 
 

NEBOJTE SE - RADUJTE SE !

Na fasádě domu píchá nastříkaný nápis: “Buďte realisté! Chtějte nemožné!” Lidé se zastavovali. Co
tím chtěl říct ten, co to tu napsal? Má to být jen protismyslná hříčka? Nebo je za tím hluboký smysl?
Bůh je přece ten, který může všechno. Pro věřícího je tedy celkem realistické, aby žádal, aby si přál i
věci lidsky nemožné. 
Dnešní volání proroka Sofoniáše mi ten nápis připomnělo. Copak prorok po nás nežádá něco
nemožného, když nás uprostřed nejisté doby vyzývá: “Zaplesej lide můj, raduj se a vesel celým
srdcem! Zla se už neboj!” 
Copak o to, byli bychom rádi, kdyby už jednou nastal u nás a ve světě kolem nás klid, pokoj.
Kdybychom už konečně večer mohli zapnout televizní zprávy bez obavy, co zlého se zas kde ve světě
přihodilo, co zlého se zase děje a co se strojí u nás a na nás. Zatím však je svět plný podrážděnosti,
jako by všichni chtěli být proti všem. 
A do této naší situace si prorok i letos adventně volá: Vy, vy co jste lid Boží, vy se nebojte! Vy se
nemáte čeho bát! Vy se máte právo radovat! 
Je to nemožné? Kdepak. Možné to je! Ba víc: Je to jediný možný a správný postoj člověka v takové
době, jako je naše. Je to jediný realistický postoj v naší době přerodu a nejistoty. Nenechat se
vystrašit. Nenechat se vyděsit, zmalátnět, upadnout do pasivity. Buď, křesťane, realistou: Co dobrého
udělat můžeš, to dělej, nezůstaň pasivní. A na co nestačíš, co je nad tvé síly, to přenech Bohu. Vždyť
Bůh je i dnes uprostřed vás, připomíná prorok. Tak se neboj! 
Kdosi si dal práci a prošel celou bibli, aby spočítal, kolikrát je tam  tato Boží výzva člověku: “Nebojte
se!” Dopočítal se čísla 365. Právě tolikrát, kolik je dní v roce. Na každý den je v bibli volání: “Nebojte
se!” 
Kde opanuje člověk strach, tam je život ubohý. Strach zadusí každé hnutí radosti, pohody, štěstí. 
Budeme si za pár dnů navzájem přát radostné svátky, veselé vánoce. Opravdu radostné však budou jen
v těch rodinách, v těch lidech, kde bude strach přemožen důvěrou v Boha, v Boha s námi. Vánoční
radost bude tam, kde lidé budou realisté, kde přestanou spoléhat na nespolehlivého člověka a začnou
důvěřovat prozřetelné ruce Boha Všemohoucího, Boha otcovského. 



Kdo jste dnes pozorně slovo Boží poslouchali, znáte už návod na radostné vánoce, na celý život
radostný. Ten návod zní: Bratří! Buďte realisté: žádejte i lidsky nemožné - žádejte, co je možné u
Boha. 
 

POCHYBNOSTI VE VÍŘE

Zástupy se dnes v evageliu bezradně ptají Jana: “Co jen máme dělat?” A Jan jim bez rozpaků dává
jasnou odpověď, jak jste to právě slyšeli. 
Ale přišla chvíle, kdy i tento muž byl bezradný, plný pochybností: “Jsi ten, který má přijít, nebo máme
čekat jiného?” - Vidíte, ani ta nejpevnější víra není ušetřena pochybností. 
Dnes se často mluví přímo o krizi v souvislosti s vírou. V jakém smyslu se to mluví o krizi víry? 
Jednak je tu jistý počet těch, kdo se mezi věřící vůbec nepřihlásili, když nastala svoboda, kdo víru dál
odmítají. Ale v podstatě se moc nestalo. To jen u papírových křesťanů shořel papír. 
Ale nejen to: i sami věřící uvnitř církve jsou často zmítáni nejistotami. Staré jistoty padají, po
staletích neměnně opakovaná tvrzení se nově zkoumají. 
Mít pochybnosti, to bylo dříve tak neobvyklé, že jsme se z toho zpovídali jako z hříchů. Dnes nás
uklidňuje, když slyšíme, že nejistoty ve víře nemá leda pes, protože nemyslí , ale u lidí myslících že je
to cesta k hlubšímu poznání pravdy. 
Možná jste slyšeli mluvit o krizi víry i v souvislosti se současnými teology. Nedejme se ani tím
zneklidňovat. Úkolem teologů je hledat poznání hlouběji a dál, kde ještě nejsou cesty vyšlapané. A
kdo hledá cesty nové, tam, kde bylo dosud bezcestí, tomu se snadno může stát, že šlápne vedle. Ale
čas už rozliší plevy od zrna nových myšlenek. A tak i tato nejistota je nakonec ku prospěchu. 
Vzpomeňme v této souvislosti třeba jméno dnes už po celém světě známého a slavného teologa a
učence Piera Teilharda Chardina. Celý svůj život byl tento kněz černou ovcí mezi spolubratry: nechtěl
se spokojit doslovným opakováním katechizmových otázek a odpovědí, chtěl vystihnout pravdy víry
řečí, jakou mluví běžně dnešní lidé; chtěl zkoumat náboženské pravdy, jako se zkoumají všechny
neznámé věci kolem nás a tak nově prokázat jejich pravdivost, krásu a velikost. 
Tím u lidí, kteří neradi přemýšlejí, upadl do podezření, že není dost pravověrný, že je novotář a
bludař. 
Zakázali mu učit, odmítli tisknout jeho knihy, znemožnili mu psát do novin a časopisů. Ale nemohli
zamezit, aby se za ním nehrnuli mladí lidé, kteří mu rozuměli. Zasáhli proto brutálně. Přeložili ho  do
Afriky, pak do Číny; z Evropy ho vykázali. Až po 2. světové válce se vyhnanec vrací do New Yorku.
Jeho pohřbu se zúčastňuje jen několik lidí. Ale stačil napsat pět knih. Pět knih, do nichž zapsal to, co
nesměl učit a říkat. Dnes je těchto pět jeho knih přeloženo do všech světových kulturních jazyků a
největší myslitelé současného světa se prohlašují za jeho žáky a pokračovatele. 
Bratři, nebojte se nejistot a pochybností ve víře. Ty nejsou hříšné. Hříšná je lenost člověka, když se
nesnaží přijít těm nejistotám na kloub. Nebojte se přemýšlet, zkoumat, mudrovat, hledat. Jen ten, kdo
hledá, najde. 
Stálým hledáním objevujeme v Božím slovu stále nové obsahy. Ano - týž je Kristus včera i dnes i
navěky. Ale týž Kristus je stále nový pro každou novou generaci, která jej musí pro sebe nově objevit,
aby v něj mohla opravdově uvěřit. 
Lpěním na starých formách se brzdí život, ubližuje se pravdě. Ovšem, všichni dobře víme, že pravdy
víry se měnit nedají, ale formy a způsoby vyjádření se s každou novou generací mění a měnit musí. 
Staromilství ve víře je stejně nebezpečné, jako bláznivé novátorství. Proto nejen tento předvánoční čas
, ale celý náš život je stálým adventem - stále novým hledáním, vyhlížením Pravdy, kterou je Kristus.
Pojďme se k němu radostně přihlásit vyznáním své víry, pojďme mu vstříc k hostině svátostné , která



je předobrazem hostiny věčné v jeho Království pravdy u Otce.

Přímluvy

Teď se ztišme v modlitbě k našemu nebeskému Otci:   Bože,

dej, ať celá tvá církev přináší světu radostnou zvěst o tvém království.
dej, ať křesťané na celém světě usilují o sociální spravedlnost.
veď nás k pravé životní radosti a pomoz, abychom si zachovali smysl pro humor.
dej, abychom se dovedli dělit se svými bližními o to, co máme.
uč nás jak žít, abychom nikomu neubližovali a nekřivdili.
ať si letos dokážeme navzájem darovat pokojné a radostné svátky.

Tobě, Bože, tvému vedení svěřujeme sebe, své přátele i své nepřátele. Milostí svou se dotýkej srdcí
všech a veď nás podle svých plánů k pravé radosti, která potrvá po všechny věky věků.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je poslední adventní neděle. Vánoce jsou tu. Minulou neděli nás učili svatý Pavel a Jan Křtitel,
jak hezky prožít vánoce. Dnes se budeme učit od Panny Marie, jak se stát vánočním člověkem. 
Pozvěme po jejím příkladu Božího Syna do našeho života. Připravme mu srdce pokorné a věřící.
Volejme mu společně vstříc: 
Pane Ježíši: 
Ty k nám přicházíš jako kníže pokoje. Zbav nás našich nejistot a smiluj se nad námi! 
Ty k nám přicházíš jako Boží beránek, který snímá hříchy světa. Osvoboď nás od naší hříšnosti a
smiluj se nad námi! 
Ty k nám přicházíš jako Světlo světa. Rozjasni naše temnoty a smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
Mich 5,1-4a 
První dnešní čtení je z proroka Micheáše, který vešel do dějin jasnozřivou vizí: Pevnosti jako Sión
padnou a nikoho nezachrání, ale z nepatrného městečka Betléma, od kterého nikdo nic nečekal, odtud
přijde záchrana. 
Žid 10,5-10 
V druhém čtení se mluví o Kristu, který přichází, aby přinesl takovou oběť, která se Bohu líbí. 
Lk 1,39-45 
V čtení evangelia se již dnes smíme s Matkou Marií radovat z toho, že “Slovo tělem stalo se.” 
 

JAK SE STÁT VÁNOČNÍM ČLOVĚKEM

Pisatel Lukášova evangelia znal dobře své krajany, Izraelity, a jejich představy o příchodu Mesiáše.
Podle všeobecného očekávání se měl nejdříve ve chrámě objevit slavnostní posel, který ohlásí příchod
Mesiáše. Potom, zase v jeruzalémském chrámu, a zase ve slávě , lesku a moci, se měl objevit a



představit sám Mesiáš. 
Lukáš si dává záležet, aby ukázal, že se to vše sice splnilo, ale samozřejmě docela jinak, než lidé
čekali. 
Splnění prvního očekávání vidí Lukáš v Božím poslu, který oznamuje v chrámě knězi Zachariášovi
narození Předchůdce. Ovšem ne senzačním způsobem, před davy, ale v soukromí velesvatyně. A druhá
část očekávání se naplňuje, když Maria přináší do chrámu své dítě. A zase ne v lesku a slávě, ne jako
společenskou senzaci, zato v tiché lásce a v lidskosti. 
Má to co říct i dnes nám? 
I pro nás je stále důležité, abychom si uvědomili, že naše setkání s Bohem není veřejnou událostí,
senzací, ale děje se ve věcech prostých, každodenních a nenápadných. 
Vždy si lidé představovali, že Bůh je víc než vše ostatní. Proto se se slovem “Bůh” spojuje všechno
“nej” - ať už myslíme jeho velikost, sílu, moc nebo spravedlnost. Jenže to vše jsou představy z našeho
lidského světa. A není to pro nás lehká cesta naučit se hledat setkání s Bohem ne v “nej” senzacích,
zázracích, divech, ale ve věcech prostých, např. že vůbec jsem, že existuje úsměv, přátelství, krása,
láska. 
Tento proces je krásně zobrazen už ve Starém zákoně. Je tam vyprávění  o Eliášovi, jednom z velikých
a horlivých proroků, jak bolavě a těžce se učil hledat Boha. Hospodin postavil proroka na skálu a
pozval ho k setkání s sebou. Nejprve se kolem něj hnala vichřice, pak zemětřesení, nakonec oheň, ale
prorok vždy znovu poznává, že v tom všem nebyl Hospodin. Boží blízkost pozná až v mírném vánku,
který sotva postřehl. 
Rozumíš? Takovou skálou setkání - pozváním - je pro nás vánoční poselství. Zažiješ-li o svátcích
blízkost Boha, nebude to v hlučných událostech a slávách. I k tobě se blíží Bůh ve věcech
nenápadných, pokojných a láskyplných. 
Náš Bůh k nám přichází ve věcech prostých a každodenních. To je veliká útěcha a šance pro každého z
nás. Ale je to i naše úskalí, protože my jsme stále v pokušení hledat setkání s Bohem v senzačních
událostech a zážitcích, v zázracích, snech, zjeveních, divech. 
Co dělá Maria v dnešních evangeliu? Jde se podělit o svou radost s tetou, jde pomoci. 
Kdo má radost, má ji dát dál. Kdo radost nedá dál, nebude ji mít ani sám. 
Kdo může pomoci, má pomoci. 
V tomto duchu chápal vánoce i svatý František z Assisi, který asi jako první stavěl o vánocích betlém.
Poslechněme si jeho modlitbu u jesliček, co jemu říkaly vánoce, čemu se z nich učil. 
“Pane, udělej si ze mne nástroj svého pokoje, ať se ti podobám: 
Kde je mezi lidmi nenávist, tam ať přináším lásku. 
Kde je křivda, tam ať vnesu odpuštění. 
Kde je nesvár, tam ať přináším ochotu ke smíru. 
Kde je nejistota, ať přináším jistotu víry. 
Kde je bloudění, tam ať přináším pravdu. 
Kde je zoufalství, tam ať přináším naději. 
Kde je smutek, tam ať nesu radost. 
Kde jsou temnoty, tam ať přináším světlo. 
Pane, nauč mne, ať chci víc těšit jiné, než sám být utěšován, 
ať víc usiluji chápat jiné, než být sám pochopen, 
ať chci především sám milovat, abych mohl být také milován. 
Neboť tak se děje tvým dětem: 
Kdo dává, ten dostává víc, než dal. 
Kdo odpouští, tomu je víc odpuštěno. 
A kdo takto živ umírá, ten žije a vstává k životu věčnému.” 



To jsou tedy vánoce v duchu svatého Františka. Dokážeme je i my prožívat v jeho duchu? 
Stane se letos o vánocích ze mne, z tebe, z nás vánoční člověk se smýšlením Marie a Františka? 
Pojďme o to společně poprosit. 
 

POJĎME VŠICHNI K BETLÉMU !

Advent byl čas čekání, vánoce jsou čas setkání. 
Všichni se máme o svátcích setkat v Betlémě. V malé vesničce nedaleko Jeruzaléma se jistě i letos
setkají tisíce lidí. Navzdory válečné nejistotě se budou tísnit v uzoučkých uličkách směrem k jeskyni
Narození. 
Ale krom nich miliony lidí na celém světě budou mít na rtech jméno Betléma, budou si o něm zpívat
se svými dětmi koledy, budou si doma a ve svých kostelích stavět betlémy a u nich se shromažďovat. 
Četli jsme si z proroka Micheáše verše, které se nazývají nejstarší koledou. Je to prostinká píseň, ale
mnoho vyjadřuje: už tenkrát postavila Betlém na jeviště dějin: “Aj, ty Betléme...” 
Už tahle stará píseň má dvojí polohu, ve dvojí rovině mluví o dítěti, které městečko proslaví. Bude to
dítě lidské, ale bude to i Syn Boží. 
Ježíš z Nazareta je dítě lidské: “Člověčenství naše, ráčil vzíti na se...” zpívá naše koleda. 
Nad Betlémem si máme uvědomit, že Ježíš je člověk jako my: Narodil se na vsi, jako většina z nás.
Má domov, má rodiště. V jeho občanském průkazu by stálo: Narozen v Betlémě 25. prosince roku
nula, otec Josef z rodu Davidova, matka Maria taktéž z rodu Davidova. 
Je to i dítě Boží: 
“Vítej nám, Bože vtělený, krásné děťátko” - zpívá jiná naše koleda. Vesnický chlapec je Synem
Božím, - Bůh Otec s ním má své velké záměry, které byly v jeho plánu už od počátku věků. Vánoční
hymnus “Redemptor omnium” to dovede vyjádřit vpravdě hymnicky majestátně:

“Kriste, světa Spasiteli, než se hvězdy rozhořely, 
tys už v kráse, slávě moci od věků byl roven Otci. 
Jase z jasu Otce svého - nadějí jsi tvorstva všeho, 
slyš, jak lid ti na kolenou - zpívá chválu zaslouženou.”

Jenže - je vůbec ještě pravda, co tu stará koleda zpívá: “Slyš, jak lid ti na kolenou, zpívá chválu
zaslouženou”? Zpívají se u nás doma ještě vůbec koledy? 
Za mého dětství zněly u nás doma v chalupě koledy po celý advent: Maminka s babičkou zpívaly při
domácí práci, při uklízení, pečení cukroví a my děti jsme se přidávali a zpívali s nimi. Na stole byl
malý sešitek - “Koledníček” se jmenoval - . My jsme z něj předříkávali vždy začátek sloky, dál už to
maminka s babičkou uměly zpaměti. Radím vám, prosím vás: Zpívejte doma také koledy, ať mají i
vaše děti pěknou vzpomínku na vánoce doma. 
Nesem vám noviny, Tichá noc, Veselé vánoční hody, 
Vítaný buď Ježíšku, Chtíc, aby spal, - 
co koleda, to skvost hudební, to skvost vyjádření lidské něhy a lidské lásky. 
Jako se dnes v evangeliu setkala Maria s Alžbětou, tak i my se máme setkat u Betléma: s bližními
kolem sebe, jeden s druhým v lásce, pokoji, radosti. 
A tak vás s Marií všechny volám: Vydejte se všichni na cestu s ní, spěchejme s ní do judských hor,
abychom se setkali s jejím děťátkem, se svými bratřími: 
Zvu vás slovy starobylé koledy: 
“Pojďte všichni k Betlému - Ježíše hledejte, 



Spasitel k nám přichází, pěkně mu zpívejte, 
vítej nám, vítej nám, dítě vzácné krásy, 
světa všem končinám - vzešlo světlo spásy.” 
 

ADVENT PANNY MARIE

Slyšeli jsme právě v evangeliu, jak začal advent Panny Marie a jak ona jej prožívala. Dozvěděla se od
Božího posla dvě zprávy, které měly navždy změnit její život a vnést do něj nejistoty, obrovské
zátěže. Ale místo na sebe, myslí nejprve na tetu: “Je už v pokročilém věku, potřebuje pomoci”, myslí
si Maria a běží pomoci. Chce-li někdo pochopit, čemu se říká mariánská zbožnost, zde se uč: Máš-li
pocit, že máš moc trablů , jdi pomáhat někomu, kdo je na tom hůř než ty, zapomeneš na sebe. 
Mariin příchod strhl Alžbětu ke slovům, která po ní budou opakovat všechna pokolení: “Požehnaná jsi
mezi ženami ... blahoslavená jsi, žes uvěřila.” Poprvé tu zní v Nové zákoně slovo “uvěřit” - nadále pak
bude znít v evangeliích v nesčetných obměnách. Rozhodujícím činitelem u Ježíše je přijmout jeho
učení, uvěřit. Není to snadné, věřit,   ani pro Marii to snadné nebylo. 
Žasne nad pozdravem, žasne nad výzvou: Ona, neprovdaná - a dítě? Ale všimněte si: Její kolísání a
pochybování jde jen kolem jednoho: Chce to tak opravdu Bůh? 
Jak uslyší, že Bůh je tu při díle, že Duch svatý ji zastíní, UVĚŘÍ ! 
Myslíš si možná: Toto že mi má být vzorem? Není to lehkomyslnost naivního děvčete? - Ale Mariina
víra není lehkomyslnost, je to důvěřivost. 
Věřící křesťané nejsou lidé lehkověrní. Lidé mdlého rozumu, ochotní brát za bernou minci kdejakou
povídačku, kdejakou pověru. 
Také to tak lidé dělají, ale to není víra Mariina, to není křesťanství. Biblická víra Mariina je opakem
lehkověrnosti: Ne lidem, ale Bohu věří. Věří Bohu i tam, kde rozum nestačí. I tam se lidé vysmívají.
Tak uvěřila Bohu Maria, to byl její advent. 
To má být i náš advent: Uvěřit Bohu jako Maria. Bez Mariiny víry nepoznáme v Dítěti v jeslích svého
Vykupitele, Bohočlověka. 
Dnešní naše vyznání víry, dnešní Věřím, ať je tedy cestou s Marií za vírou, cestou s Mudrci za
hvězdou betlémskou.

Přímluvy

Pán všech časů přichází mezi nás. Volejme mu vstříc naše prosby:

Ať si lidé letos o vánocích navzájem odpustí a žijí ve shodě a pokoji.
Ať křesťané opravdu uvěří ve vtělené Boží Slovo, aby mohli žít v radosti.
Ať v našich domovech o svátcích voní vánoční pohoda a dobrá vůle všech.
Ať  světlo betlémské hvězdy zaplaší temnoty našeho světa.

Děkujeme ti, Bože, že nás nenecháváš samotné v tomto světě, do kterého lidská špatnost a hloupost
vnesla tolik strašidelných temnot. Děkujeme ti, že nás voláš, abychom šli za hvězdou k Ježíši, který
nad zlem zvítězil a s tebou žije a kraluje na věky věků.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - PŮLNOČNÍ MŠE

Uvedení do bohoslužby 
Milovaní, přicházím vám oznámit radostnou zvěst, že se dnes narodil náš Spasitel, Kristus Pán. Že
sám Život přichází, aby nás osvobodil. 
A že z této vánoční radosti nikdo není vyloučen. Všichni máme dnes právo se rozveselit, radovat. 
Volejme vstříc přicházejícímu Pánu: 
“Pane, smiluj se!”

Uvedení do čtení 
Iz 62,1-5 
Prorok Izaiáš jásá vstříc Dítěti, které bude moudré jako Šalamoun, udatné jako David, a znát Boha
bude jako Mojžíš. 
Sk 13,16-17.22-25 
Teď nám svatý Pavel ukazuje, jak žít ve světě po příchodu Vykupitele. 
Mt 1,1-25 
Zvěst vánočního evangelia nám dnes odhaluje cípek z tajemství Boží Prozřetelnosti: císařové vydávají
nařízení, vladaři mají své záměry - a Bůh toho všeho používá k dosažení svých cílů. 
 

RADOST VŠEM !

Zdravím vás a vítám vás všechny k štědrovečerní slavnosti naší farní rodiny. Vás, kteří jste vstali od
pospolitého tepla rodinného stolu. I vás osamělé, kteří jste měli dnes večer za společníky jen
vzpomínky. I vás, kteří jste v uplynulých letech života ztratili víru v Boha. Vítám i vás, kteří jste
ztratili důvěru v dobrotu lidí. Vítám vás všechny, protože vám všem mohu oznámit radostnou,
fantasticky radostnou zprávu: Bratři, ukázala se Boží dobrota všem lidem. Narodil se na svět
Vykupitel, aby nás zachránil. 

http://www.fatym.com/


Posloucháš snad nedůvěřivě, ty přerozumný člověče z doby vědeckotechnické revoluce? Jen
poslouchej dobře! Ten se ani nerodí ani neumírá. Ale rodí se Boží slovo a stává se Tělem. Rodí se
Boží člověk, aby novým slovem oslovil tvou rozjitřenost, aby ti dal nahlédnout až za hranice dosahu
tvých dalekohledů a radarů. Aby ti dal poznat, co polidšťuje, humanizuje tvé objevy a  že je to láska.
A láska je Bůh. Bez lásky může být vědění samo o sobě neživé. Jen vědění spolu s katalyzátorem
lásky zachovává tvůj svět lidským světem pro lidi. 
Posloucháš snad nedůvěřivě, ty posluchači ohlušený tisícerými frázemi z tolika potištěných papírů, z
tolika rozhlasových vln a televizních kanálů? Poslouchej dnes dobře, neboť Pravda, která tu dřímá v
jeslích, je křehká, nekřičí, nevnucuje se. Kde však tato pravda - Bůh - schází, tam slovo zůstává jen
zvukem bez váhy a závaznosti. 
Posloucháš snad s rozpaky, ty s osamoceným, hladovým srdcem, které hledá odezvu, opětování své
lásky? Poslouchej pozorně. Zde přichází ten, který tě  chce mít rád. Z nekonečna své velikosti ti došel
vstříc až na práh lidství, do podoby dítěte, které je snadné milovat. Uděláš svůj krok jemu vstříc?
Vztáhneš k němu ruce? Přijmeš je? 
V tomto dítěti v jeslích mluví Bůh, je v něm tvůj Bůh. Zanech pochybování, nedůvěry. Či snad znáš
někoho jiného, něco jiného na tomto světě, čemu lze více, lépe důvěřovat? Zkus to s Ježíšem! Ale
bezvýhradně. Do všech důsledků. 
Ptáš se, jakou záruku, jakou jistotu ti nabízí Bůh v tomto dítěti? Jen uvaž, kolik lidských jistot, které
zklamaly, jsi už zkusil. Odvaž se teď  zkusit nejistotu víry v Boha. Vsaď na Ježíše Krista.  Vsaď na
jeho smrt, která se chce stát tvým životem. Vsaď na jednoduché, ale všeobsáhlé heslo tohoto Boha -
Dítěte, jak je v dnešní noci hlásají andělské hlasy a přijmi je i ty za svůj životní program: 
Sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem dobré vůle. 
V tom je vše pro toho, kdo to pochopí. Kdo můžeš pochopit, pochop.

Přímluvy

Milosrdný Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, prosíme tě:

Otevři sluch všech lidí radostné zvěsti o narození Kristově.
Dej všem lidem dobré vůle klid, který svět dát nemůže.
Utiš hrůzy světa. aby každé dítě usínalo v bezpečí a pokoji.
Učiň, ať radost dnešní noci naplní srdce těch, kdo se cítí osamoceni a opuštěni.
Smiluj se nad  všemi uvězněnými, nemocnými a trpícími.
Obdař nás pravým vánočním mírem.
Povolej naše zemřelé do svého nepomíjejícího světla.

Všemohoucí, neviditelný Bože, zazářilo nám tvé světlo a zaplašilo temnoty tohoto světa; dej nám ať
nám neustále září vstříc tvá milovaná tvář v Kristu, našem Panu.
  

SVĚTLO V TEMNÉ NOCI

Všimli jste si už, že ta největší tajemství křesťanské víry slavíme v noci. 
Ve vánoční noci slavíme narození Božího Syna, našeho Spasitele Ježíše. 
 V noci před jeho utrpením a smrtí slavíme Poslední večeři. 
 Při umírání Pána na kříži se slunce zatmělo a den se proměnil v noc. 
 V noci před velikonočním úsvitem slavíme Vzkříšení Pána. 
Bůh přichází nenápadně. Když přicházejí mocní páni světa na státnické návštěvy, děje se tak s velkou



a hlučnou slávou. Bůh, Pán všemohoucí, přichází tiše, nenápadně, skromně. Mocní světa o jeho
příchodu nic nevědí. 
I dnes je to tak. Je hluk předvánoční reklamy, ale není v tom Bůh. Je zmatek předvánočního shonu, ale
není v tom Bůh - a  hanliví  lidé prohlašují:” Není Bůh, není vůbec žádný Bůh! A když není Bůh, proč
mít ohled na druhé?” - a žijí bezohledně. Když není Bůh, není před kým se zodpovídat za své činy. A
žijí nezodpovědně. Když není Bůh, není v koho doufat, že nám odpustí naše viny - a žijí v zoufalství a
sahají si na život. O vánocích bývá nejvíc sebevražd, protože lidé ve svaté noci stojí víc než kdy jindy
tváří v tvář zející prázdnotě tam, kde měl být v srdci Bůh. 
Ale Bůh je a Bůh přichází - v noci , tiše a nenápadně - jeho příchod je možno zaspat. 
0Bůh, věčný poutník v betlémském Dítěti, klepe na dvířka všech lidských srdcí, i tvého: vpustíš ho
letos, přijmeš ho, přivítáš ho? 
Bůh přichází v noci, ale tam, kde je přijat, tam proměňuje temnoty v jas, dřímoty v jásavou radost: 
 Nejsem na životní zmatky sám. Můj přítel přichází. 
 Nemusím se se svými nezdary a vinami vláčet životem dál a dál. Můj Osvoboditel přichází. 
 Nemusím hledět do budoucna se strachem a nejistotou. Můj Ochránce přichází.

A tak právem zve všechny lidi otevřeného srdce vánoční koleda: Radujme se, veselme se, spasení dnes
stalo se. 
 

PRVNÍ KÁZÁNÍ Z JESLIČEK

V této chvíli přichází Boží Syn i sem, i sem mezi nás. Přichází, aby i nás učil žít. Učí nás jak tím, co
bude říkat a hlásat, tak tím, co od svého narození je. Představuje se světu jako lidské dítě: 3“Děťátko
se nám narodilo, synáček je nám darován” - tak jej vítal už staletí dopředu prorok Izaiáš. 
Zadívejme se tedy v duchu dobře na toto Dítě, abychom nepřehlédli a nepřeslechli jeho kázání. Co učí
náš svět ze své první kazatelny - z jesliček? 
Lidem, kteří se nemohou naučit být na sebe hodní, káže lásku. Dítě je plod lásky, z lásky se rodí. Dítě
umí lásku opětovat, dítě umí důvěřovat otci, dítě umí žít bezstarostně v důvěře v matku. “Nebudete-li
jako maličké děti, boží království nespatříte.” 
Světu, který je plný násilí, jde toto bezmocné dítě hlásat nenásilí. S úsměvem, žertem, po dobrém
dosáhneš víc než řevem, hádkou, násilím. A trvalejší je to, cos dosáhl po dobrém, než to, co sis
vynutil. Dítě nemůže nikoho nutit, jen zve svým důvěřivým úsměvem. 
Člověku, který se honí za slávou a ctižádostí, káže skromnost. Nic mu nevadí, že je mocní a bohatí
nepřijali do své společnosti ve městě. Spokojeně si vrní ve chlévě, ve společnosti dobráka volka a
hodných pastýřů. Zde najdou povzbuzení všichni lidští psanci, exulanti, všichni, kteří nemohou žít,
pracovat, kde by chtěli a dobře uměli. I chlév lze naplnit Boží pohodou. 
Dobře se dnes dívejme, abychom uslyšeli, co káže Boží dítě v jeslích každému z nás: 
 že to, co zůstává konečnou hodnotou života, je láska, kolik lásky jsme přijali a rozdali 
 že ne ctižádost, ale ochota sloužit je základem pokojné mysli, spokojeného života 
 že ne násilí, ale dobrota srdce je největší lidskou silou 
 že ne zpupný zevnějšek a křiklounství, ale vnitřní hodnoty nakonec rozhodují 
 že je zbytečné čekat, až se svět obrátí, ale že je nutno, abychom se obrátili sami, je tu totiž 
naděje, že když my budem dobří, pak ostatní kolem nás snad budou méně zlí. 
 že by bylo pro nás marné, kdyby se Ježíš v Betlémě tisíckrát narodil, ale v naší duši kdyby se 
nenarodil. 
A tak vám přeji, 



abyste letos kázání Božího dítěte v jeslích uslyšeli, 
abyste mu porozuměli, 
abyste se nad ním zaradovali 
a vnášeli do svého každodenního života.

A teď místo k Betlému, pospěšme k oltáři, nabídněme Ježíši svá srdce za jesličky, nabídněme i svůj
domov za Betlém.

Přímluvy

V této hodině, kdy radostně slavíme narození Spasitele, obraťme se na nebeského Otce s důvěrou dětí
- a prosme:

Mocným vladařům dej, aby uslyšeli a pochopili, co je lidstvu opravdu ku pokoji.
Utiš hrůzy světa, aby každé dítě usínalo v bezpečí.
Ať radostná zvěst dnešní noci dostihne i srdce těch, kdo se cítí osamoceni a opuštěni.
Buď milostiv všem vězněným, všem upoutaným na lůžko v nemocnici.
Nás, zde přítomné, naplň pravým vánočním mírem a radostí.
Naši zemřelí ať se dnes radují v tvém království.

Bože, děkujeme ti, že tvé světlo plaší temnoty noci, že plaší temnoty světa. Ať nám stále září vstříc
tvá tvář v Ježíši Kristu, našem Pánu.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ - VE DNE

Uvedení do bohoslužby 
Vítám vás k pokračování toho, co jsme začali včera večer. Když jsme zasedli na Štědrý večer k večeři,
když jsme si dávali dárky, to byla také liturgie, rodinná liturgie. Teď zde v té vánoční liturgii budeme
pokračovat. Pán Ježíš nás zve k radostnému stolování s ním. My mu chceme přinést dary své lásky,
které zastupují každého z nás. I zde mezi námi se Slovo Boží stane Tělem, bude přebývat mezi námi,
bude pokrmem naší duše. 
Pojďme přivítat našeho Pána prastarým jásavým hymnem: Sláva na výsostech Bohu !

Uvedení do čtení 
Iz 52,7-10 
Pojďme si poslechnout, jak si příchod Mesiáše představoval starozákonní prorok: že se změní celý
svět, až přijme za svého Krále Boha pokoje. Jenže svět dosud pokojným světem není - a my víme,
proč. 
Žid 1,1-6 
Začátek listu Židům se také zabývá věčnou Boží nabídkou, nabídkou pomoci člověčenstvu. 
Jan 1,1-18 
Po začátku listu Židům si budeme číst začátek evangelia svatého Jana. Do jakých obtíží se tu dostává
lidská řeč, když se pokouší vyslovit nevyslovitelné: tajemství Boží lásky, tajemství Božího bytí. 
 



STAŇ SE ČLOVĚKEM !

Bůh se stal člověkem. Proč vlastně? Zřejmě proto, abychom my lidé zůstali lidmi, abych i já se stal
člověkem! Nad našimi betlémy by vlastně měl být nápis: “Lidé, dělejte to jako Bůh: staňte se lidmi!”
- Takhle psal svému biskupovi mladý křesťan. A dopis končil: “Vy jste se stal biskupem, Bůh se stal
člověkem. Dokážete jít ve stopách Božích?” - A onen biskup nad tím dopisem dlouho přemýšlel. 
Uposlechněme dnes výzvu mladého křesťana a představme si ten nápis nad naším betlémem: “Dělej to
jako Bůh - staň se člověkem!” Ale nač takovou výzvu - copak nejsme lidé ? Ne docela, jinak by se
nedělo tolik nelidskostí v našem světě. A zdá se, že těch nelidskostí rok od roku spíš přibývá, než
ubývá. Nelidskost je v nás, kolem nás, ve světě. Nemusím je nijak vypočítávat, každý z vás o nich ví. 
Co se to děje se světem? Co jsme se namluvili o pokroku lidstva - a k čemu ten pokrok pokračuje? K
stále větší lidskosti nebo k stále větší nelidskosti? Co jsme se namluvili o seberealizaci - a teď vidíme,
že spějeme spíš k sebezničení. Nedávno jsem si koupil knížku o vývoji lidstva a tam stojí:
“Nejnebezpečnějším nepřítelem člověka  je - člověk.” 
Už před 50 lety napsal myslitel Teilhard Chardin: “Není už daleko den, kdy lidstvo bude muset volit
mezi sebezničením nebo kleknutím na kolena.” Není pochyby, že Chardin měl pravdu. Buď se lidé
naučí pokorně padat na kolena před Bohem, uznávat a zachovávat Boží řád a podle řádu Boží lásky
jednat, nebo se zničí. 
Vraťme se ještě k betlému. Víte, jak to vypadá ve skutečném Betlémě v Palestině? Žádná obrovská
brána před jeskyní Narození. Žádný mramorový portál. Brána k jeskyni je jen 130 cm vysoká. Kdo
chce dovnitř, musí na kolena. A jenom tímto krokem pokory je možné dojít tam, kde stříbrná hvězda
ukazuje místo na podlaze, kde Ježíš “člověčenství naše ráčil vzíti na se”. Zde začalo vyučování o Boží
lásce, která lidem umožňuje žít v pokoji. 
Vryjme si tedy do mysli, do srdce, tyto dva nápisy nad letošním betlémem: 
Člověče, dělej to jako Bůh - staň se člověkem! 
Lidé, padněte na kolena před Bohem, a uchráníte se pádu do záhuby! 
Jinak to nejde, není pro lidstvo jiné cesty, než jak to zpívají nad Betlémem andělé: 
Napřed vzdej slávu na výsostech Bohu 
a potom bude na zemi pokoj lidem dobré vůle. 
 

DIV VÁNOC

Evangelista Jan vkládá svůj úžas nad největší a nejmimořádnější událostí lidských dějin do slov: 
“A Slovo tělem učiněno jest, a přebývalo mezi námi!” 
Ano, je to úžasné, že Boží láska se nás ujala, vzala na sebe naši lidskou bezmocnost. Že sám Bůh
přichází, aby nás spasil, zachránil. 
A tento lidský úžas nad divem Boží lásky v Kristu, ten u věřícího člověka od století ke století nijak
neslábne, naopak, roste stále víc, čím hlouběji se člověk umí zamýšlet nad sebou, poznávat sebe a svět
kolem sebe. 
Kolik malířů se pokoušelo zachytit setkání nebe se zemí v jeslích betlémských. Kolik básníků se
vmýšlelo citlivým srdcem do té chvíle, která začínala tak skromně, tak nenápadně: 
“Od prahů lidských odehnána - ve chlévě slehla chudá panna, 
Maria Panna, svatá Matka nejkrásnějšího pacholátka. 
A země spánkem noci spala, o Pannu v chlévě nic nedbala. 
Jen andělé se s nebe snesli. A ještě  - u chudičkých jeslí 
osel a volek mlčky stáli a dítě dechem zahřívali. 



Usmívala se svatá Matka na anděle a na hovádka, 
usmívala se, v srdci žal: Hle, tak tu leží světa král!”

Církev prvních století o Betlém, o jesličky, o Kristovo narození také moc nedbala. Slavení narozenin
jí bylo vůbec proti mysli. Mínila, že za slavení stojí až to, co kdo udělá. Samo narození že ještě nic
neznamená. V bibli slaví narozeniny jen pohan faraón a vrah Herodes. Hodina zrození,  která stojí za
pozornost, to byla hodina tělesné smrti: druhé zrození k věčnému životu v nebi. 
Ale jako si Duch svatý dovedl vzbudit svědky Narození roku nula o těch prvních narozeninách, tak
Duch svatý znovu a znovu probouzí vyznavače, kteří hlásají právě toho Krista, který se narodil v
chudobě. Ve čtvrtém století už začínají i v Římě slavit svátek Narození Páně. A použijme zase vidění
básníkova srdce k vyjádření, jak Duch Boží o vánocích mezi lidmi působí. 
“Vstávají ze sna pastýři - a diví se a žasnou. 
A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. 
Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu, 
hoří tam Boží znamení a ukazuje cestu. 
Svolává k chlévu ze všech stran i anděly i lidi- 
A kdo má srdce dokořán, každý to světlo vidí. 
A kdo má srdce dokořán, ten slyší z nebe zvony. 
Sbíhá se, sbíhá, ze všech stran - těch srdcí miliony. 
A pokud časem bude čas, a srdce otevřená, 
budou se sbíhat zas a zas - a padat na kolena 
před krále věků na jeslích - a zpívat s celým světem: 
“Buď sláva Bohu v nebesích a pokoj božím dětem.”

Div vánočního zrození ve chlévě z chudé lidské maminky, to není jen líbivý rámec naší křesťanské
víry. Je podstatnou částí naší víry v Krista. Pravda, po staletí křesťanstvo plýtvalo své síly
dohadováním, jak je Ježíš lidský a zda Boží syn, není pouze dítě  Boží - a lidský syn jen zdánlivě. -
Zda půl na půl; než došlo k přijetí biblické zvěsti, že je to cele člověk a cele také Boží syn. Že není
naším úkolem toto tajemství vysvětlit, ale že máme přijmout jeho důsledky pro nás a radovat se z
toho: Tento náš lidský bratr chce i nás pozvednout na Boží děti, na královské děti Božího království,
na šťastné děti milujícího Otce. Tak to také chápe básník v pokračování své vánoční meditace: 
“Ó Panno panen, věži bílá, kterou lid v písních velebí, 
na zemi žebračkou jsi byla, královnou teď jsi na nebi. 
Když klepala jsi u všech dveří - a všude oslyšen tvůj hlas, 
podobna plaché štvané zvěři - pod srdcem poklad skrývalas. 
Teď my jsme prosebníci bědní - před chudým trůnem ze slámy. 
Synáčka svého v klíně zvedni, ať smiluje se nad námi!”

Div vánoc. Z mnoha stran se o něm dá přemýšlet, hloubi nedomyslíš, jeho radosti nevyčerpáš nikdy do
dna. A ku podivu: Nejhlouběji se do tohoto tajemství Boží lásky noří prostý údiv a dětská radost
starých vánočních lidových koled. On už svatý Augustin tohle tušil, když říkal, že nejhlubší teologií
není teologie rozumu, ale teologie prostého srdce. A touto dětskou teologií srdce znějí i závěrečné
verše básníka, jímž vedeni přejdeme od betléma k jeslím našeho oltáře, od dřeva jeslí k dřevu
golgotského kříže, k večeřadlu a hostině Památky Páně: 
“Ježíšek malý, ještě dítě - hrobový kámen odvalil. 
Ručkama v slámě plete sítě, aby v ně duše nalovil. 
Maličké tělo Krista Pána - a svatá rosa krve v něm, 



budou nám jako svatá mana - na věky věků pokrmem.” 
(S použitím veršů Václava Renče z básně “Vánoční suita”) 
 

JEŽÍŠ - ČLOVĚKEM PRO TEBE

Vánoční Jezulátko je obklopené tajemstvím a divy. Ale přes všechny andělské zpěvy, přes všechny
tajemné události kolem jeho narození, přes to všechno tu začíná žít člověk. 
Člověk, teď ještě človíček, který má jako každé lidské dítě hlad a žízeň. Jak poroste bude poznávat
lidskou radost a lidský smutek. Bude činorodý a unavený. Bude cítit bolest jako my, pozná strach ze
smrti. Jako my půjde životem mezi mnoha nepřáteli a málo přáteli. 
Nebude lichotit mocným a zlým. Co bude říkat a dělat bude plné lásky. 
Jeho kázání, ať budou o čemkoliv, budou se vždy zabývat jen jedním: TEBOU ! Budou tě znovu a
znovu vyzývat, aby ses neuzavřel do sebe, nežil jen pro sebe, ale aby ses otevřel pro druhé, abys žil
pro druhé. 
Jeho spory s lidmi budou časté a budou mít různé příčiny, ale v podstatě při nich půjde vždycky jen o
jedno: Zda člověk je tu pro předpisy, nebo zda předpisy jsou tu pro člověka. 
S hříšníkem tento Ježíš nikdy neztratí trpělivost. Dává mu čas, novou šanci. Víc chce dosáhnout
milosrdenstvím než tvrdostí. Tak to dělá láska. 
Až toto dítě vyroste, bude se stýkat s hříšnými lidmi, bude se na cestě zastavovat se žebráky, bude
sloužit chudákům. 
Tento Ježíš bude žít jako člověk pro druhé. 
Ale teď, teď je Ježíš ještě novorozeně. Teď se dítě Ježíš vydává do rukou lidí. Co s ním budou lidé
dělat? 
Z lidí tehdejších, z jeho současníků, se o něj zajímá málokdo. Přichází na svět v noci za městem, v
chudobě mezi zvířaty a žlabem na krmení dobytka. 
Tuhle slámu a chlév mu nezávidí nikdo, ale má maminku - takovou maminku, kterou mu mnohé děti
mohou závidět. Děti to neměly všechny dobré ani tenkrát, nemají to všechny dobré ani dnes. 
Nevím, jaká je statistika v naší zemi, ale v Západním Německu za loňský rok matky surovým bitím
připravily o život 90 dětí. Víc než jich zahynulo v pouličním provozu. A to jsou jen ty případy, co
přišly k soudnímu projednávání. Ostatních jsou prý tisíce. Zvířata jsou hýčkána, děti jsou bity.
Čtyřletý chlapec byl osmkrát ošetřován lékařem po surovém bití, a nikdo nezakročil. Až když 
chlapeček po deváté už umíral, teprve pak byl případ hlášen a na matku podáno udání. 
Co s tím? Soudco0vé povahu, charakter těchto maminek nezmění. Je tu jen jedna šance, aby lidé se
učili a naučili chovat lidsky. A to je šance dnešní, vánoční. Škola něžné matky Marie, škola pečlivého
otce Josefa. Škola Mariina syna Ježíše. 
Ježíš se stal člověkem pro tebe. 
Bratře, staneš se i ty člověkem pro druhé? 
Odpovězme na tuto otázku každý sám ve svém srdci při obětní hostině.

Přímluvy

Bůh nám dnes vychází vstříc až na práh našeho lidství. Pojďme ho prosit:

Za Kristovu církev, která dnes po celém světě slaví jeho narození: aby byla všude učitelkou
lásky.
Za celé lidstvo,  aby pochopilo, že k míru nevede rovnováha strachu a zbraní, ale rovnováha
spravedlnosti.



Za vládnoucí politiky a mocné světa , aby si uvědomili, že i oni budou ze svého panování skládat
účty - Bohu i lidem.
Za nás, zde shromážděné , abychom pochopili a našli to, co je v životě nejdůležitější.
Za naše domovy ,  aby ve všech našich domácnostech vládla vánoční pohoda, veselí a radost.
Za naše zemřelé , aby měli účast na světle v náručí Stvořitele.

Pane Ježíši, u tvých jesliček poznáváme, že Boha nemusíme hledat kdesi daleko, vysoko. Že ty jsi
Emanuel - Bůh s námi. Chceme ti za to děkovat - zde radostnou bohoslužbou a doma pokojným
životem , a následovat tě tak v tvém člověčenství - teď i na věky věků.

SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Uvedení do bohoslužby 
Svátek svatého Štěpána nám chce především připomenout, že samotný příchod Vykupitele ještě ze
světa neodstranil ani zlo, ani utrpení. Že však začalo tříbení duchů -na Ježíšovy věrné a na Ježíšovy
protivníky. 
Do které skupiny může Pán Ježíš zařadit nás, tebe, mne? 
Zamysleme se nad tím a vyznejme se pokorně ze své váhavosti a malověrnosti.

Uvedení do čtení 
Sk 6,8-10;7,54-60 
Ve Skutcích apoštolů nám evangelista Lukáš zachoval životní historii jáhna Štěpána. Poslechneme si
část vypravování. 
V evangeliu slyšíme dnes rady, které dává Pán Ježíš svým učedníkům, když se rozcházejí do světa.
Jsou to rady i nám. 
 

SVÁTEK MLADÉ DOSPĚLOSTI

Vánoce začínají jako svátek Dítěte Božího - jako svátek dětí lidských. Ale už ve druhém svátečním
dnu děti dorůstají do mladé dospělosti. Dnes stojí před námi jáhen Štěpán. Mladý muž, který ideály
křesťanství pochopil, začal je hlásat a prosazovat proti staromilcům. Od té doby vidí mladá generace
křesťanů ve staromilcích odumřelou generaci. 
V čem je vám, mladým, Štěpán vzorem? Především pro svou vzdělanost a ušlechtilost. 
Všimněte si věty z dnešního čtení: jeho protivníci “nemohli obstát před jeho moudrostí a Duchem,
který z něho mluvil” - a tak se rozzuřili a skřípali zuby zlostí. 
Kdo to byli ti, co proti křesťanu Štěpánovi tak zuřivě vystupovali? Svatý Lukáš říká, že nějací
propuštěnci a přistěhovalci ze všech stran. 
Dnešní ateisté sice už mladé křesťany nekamenují, ale házejí po nich posměchem a kdečím špatným
dál. 
Proti nim stojí mladí Štěpánové, proti nim stojíte vy, dnešní mladí křesťané. 
Před časem se konalo v Římě setkání křesťanské mládeže. A svatý Otec jim řekl: 
“Vy jste radostný příslib zítřka. Vy jste nadějí lepší lidské společnosti. Pohled na vás mi připomíná
evangelium o povolání učedníků, kde Ježíš volal: “Pojďte za mnou!” (Jan 1,39 a 43). A oni za ním šli
a stali se jeho apoštoly. A stali se svědky lásky Ježíšovy. Jdou povědět ostatním: “Nalezli jsme



Mesiáše! Pojďte s námi a podívejte se!” (Jan 1,41-46). 
Přeji vám, mladí přátelé, abyste i vy uslyšeli ve svém srdci tento hlas Ježíšův jako osobní pozvání a
nabídku:” Ty, pojď a staň se mým apoštolem, tam kde žiješ, tam kde pracuješ.” 
Svatý Otec pokračoval: 
“Prožíváte doby, kdy se před našima očima rozpadávají ideologie, které hlásaly nenávist a nevěru.
Zanechávají za sebou jen trosky rozvratu hospodářství, trosky rozvratu mravních hodnot v lidech. Vy
jste si víru dokázali zachovat. Nenechávejte si toto bohatství pro sebe. Buďte i vy, jako mladý jáhen
Štěpán, svědky křesťanské víry mezi těmi, s nimiž žijete a pracujete. 
Ukazujte cestu k nalezení radosti a smyslu života mládeži kolem sebe, svým přátelům a kamarádům.” 
A já k tomu dodávám: 
Leckdo z vás má doma nevěřící rodiče, starší sourozence, kteří uvěřili dlouhodobé propagandě
marxismu - materialismu a nepotkali nikoho, kdo by jim ukázal cestu k víře. Mějte s nimi trpělivost.
Nehádejte se s nimi, ale ukazujte ubohost života založeného na honbě za spotřebním zbožím, na
únicích otupováním, opíjením.” 
Papež končil: 
“Hlásejte světu kolem sebe křesťanskou víru svým radostným životem, vzdělaností a ušlechtilým
chováním. Jen vy, mladí, můžete seznámit s vírou mládež kolem sebe, která o Bohu nic neví. Není
lepších apoštolů víry mezi mládeží než mládež, než vy, mladí křesťané. 
Ohlašujete nový svět, který započal Kristus. 
Ano, hlásejte opravdovou, krásnou a hlubokou lásku, která rozkvétá darováním sebe samého.
Rozsévejte kolem sebe civilizaci lásky, která musí nahradit civilizaci technické nadvlády. 
Ale nikdy se nepokoušejte prosadit své ideály násilím. Násilí bourá, nic nestaví. Násilí neodstraňuje
ze světa nespravedlnost, ale vytváří nespravedlnost novou. Násilí není prostředek ke změnění poměrů
k lepšímu. Uskutečňujte spravedlnost, bratrství, hlásejte víru v Boha. To je cesta ke zlepšení
společnosti.” 
Ať je tedy, mladí křesťané, Kristus středem vašeho srdce, abyste uměli mít rádi lidi kolem sebe. 
Ať je Kristus středem vašeho rozumu, abyste byli nejen chytří, ale i moudří, - a dali tak naší
společnosti nové zaměření - aby naše země byla zase zemí slušných lidí, zemí křesťanů. 
Pojďme prosit našeho Pána, abychom to dokázali. 
Povstaňme ke společné modlitbě. 
 

JÁHENSKÁ SLUŽBA V CÍRKVI

Do pohody radostných vánoc nám každoročně znovu rušivě zazní zuřivé skřípání zubů Štěpánových
odpůrců a surové ubití jáhna Štěpána. 
Co mají vánoce společného se Štěpánem? Historicky nic, ale přesto mnoho. Bůh začíná naše spasení
zcela lidsky a pokojně - v podobě dítěte. Ale dovršení spasitelného díla se děje sebeobětováním až k
smrti. 
V epištole je nenápadná poznámka, která nám může prozradit, jaké výsledky má takové svědectví:
Vrahové odkládali pláště u Šavla, budoucího Pavla , který tenkrát s vraždou souhlasil. Nepovídá nám
to dost o tajemném účinku Štěpánovy modlitby za ty, kteří jej zabíjeli? O souvislosti mezi
sebeobětováním a dobrem, které je ovocem oběti? O tom, že všechno požehnání, všechna spása se 
rodí z oběti? 
Jak víme, otcové 2. Vatikánského koncilu volali po oživení jáhenské služby v církvi. 
Jáhenství je v církvi vlastně dvojí. 
Jednak se znovu zavádí funkce jáhnů z povolání, svobodných, nebo ženatých, biskupem zvlášť k tomu



posvěcených. 
Ke druhému způsobu jáhenské služby jsme křtem a biřmováním povoláni všichni: k jáhenské službě
bližním, k vydávání svědectví o své víře, naději a lásce světu kolem sebe. 
Povšimněme si dnes té druhé formy jáhenství, které se týká nás všech. 
Je to služba obci věřících při bohoslužebném shromáždění. 
Je to služba všem lidem v pospolitosti národa - prací a láskou.

Diakonát uvnitř společenství věřících vykonáváme jednak tím, že jsme ochotni udělat vše, co je v
našich silách, k co nejdůstojnější liturgii. Jedni zpěvem, jiní hlásáním slova Božího jako lektoři, jiní
přisluhováním při oltáři jako ministranti - to není jen úřad dětí! Jiní slouží péčí o bohoslužebná
roucha, prádlo, čistotu a výzdobu kostela, při opravování a udržování kostela, přispíváním na jeho
potřeby. 
A všichni dohromady máme konat jáhenskou službu ještě jedním způsobem, mimo kostel.  Společným
úsilím o vytváření pravé pospolitosti křesťanů, rodinného ducha, péčí o potřeby bratří. Bez toho by
naše bohoslužba v kostele, ať sebelépe uspořádaná, neměla před Bohem žádné ceny. 
Připomínali to už proroci: K čemu jsou mi vaše oběti? K čemu vaše četné modlitby? Neslyším je,
protože vaše ruce nejsou čisté. Učte se konati dobré, pomáhati těm, kteří jsou slabí (Iz 1,10 násl.) 
A Pán Ježíš Mluví stejnou řečí: Nech svou oběť u oltáře a jdi se nejprve smířit se svým bratrem.

Tato jáhenská služba lásky se ovšem neomezuje jenom na ty, kteří jsou s námi společně v kostele.
Zahrnuje všechny chudé. Nejen chudé co do peněz majetku. Je i jinačí a stejně zlá chudoba: 
Chudoba těch, kteří jsou churavostí upoutáni doma a nemohou být s námi v kostele. Ti by rádi
uslyšeli, jaké bylo kázání, potěšilo by je, kdyby ses u nich cestou z kostela zastavil. 
Pak je tu chudoba těch, kteří mají trampoty, jsou s nimi sami a nevědí si rady. Chudoba slabších
bližních, kteří se nedovedou uplatnit. Chudoba těch, kteří nepoznali teplo křesťanské lásky, jednají zle
a nejsou šťastní. Je tu chudoba těch, kteří nemohou najít vhodného partnera do života a trpí proto
osamělostí a pocitem méněcennosti. Kolik forem chudoby je mezi námi a kolem nás. 
Diakonátem lásky je také sebeobětování matky a otce v péči o děti, trpělivost se starými a neduživými
rodiči; je jím trpělivost, kterou musí mít manželé jeden s druhým; trpělivé snášení obtížného
spolupracovníka; je jím věnování se mládeži ve farnosti a jejich vedení. 
Tu si možná oddechneš a řekneš: výborně, já jsem tedy v pořádku. Máme doma děti, babičku, zlí na ni
nejsme, já už tedy diakonát v praxi provádím. Jenže chyba: Jsme povoláni ne k jedné, ale ke všem
formám jáhenské služby, k nimž máme příležitost. K vydávání svědectví o své lásce v celé šíři
křesťanského života. 
Dobrá, řekneš si, jsem pro, souhlasím, ale já na to vše nemám čas, jsem až po krk ve vlastních
záležitostech, ve vlastních trampotách. 
A tu ti povím: neznám lepší způsob, jak se ubránit vlastním trápením, než se plně zaujmout
trampotami bližního - a účinně zaujmout. Pak ti nezbude času užírat se trampotami vlastními. 
A že máš už teď příliš práce? Jáhenská služba se musí podobat té Kristově a Štěpánově: ti za ni platili.
Celý život na ni obětovali. Tebe to také musí něco stát. To nelze dělat jen z nudy, dlouhé chvíle, to
není hraní. Už jsme si řekli na začátku, že jen služba spojená s obětí je účinná. Dobro lze bližnímu
prokázat jen vlastní obětí. 
Jeden Američan napsal knihu: “Ty můžeš změnit svět!” Trochu to přehnal. Ale ne tak docela.
Domyslíš-li pro sebe a uskutečníš to v denním životě, co jsme si dnes pověděli o tvé jáhenské službě
Bohu a bližnímu, pak změníš určitě kousek světa. Ten, který je pro tebe nejdůležitější: své srdce.
Prosme tedy nyní společně Krista mezi námi v bratrské pospolitosti naší farní rodiny, abychom to
všichni dokázali. 



 

APOŠTOLÁT LAIKŮ

U jména vánočního světce Štěpána byste v církevním kalendáři svatých našli označení “protomartyr”.
My si to obvykle překládáme jako “prvomučedník”, ale v dobách, kdy vyprávění o Štěpánovi bylo
sepsáno, mělo slovo “martyr” spíš význam “svědek”. Štěpán byl první, kdo svědčil světu kolem sebe,
že víra v Pána Ježíše u něj není jen nějaká módní, chvilková libůstka, že svou víru cení nadevše.

Křesťan je svědek víry v Krista 
Kolika lidem pomohlo k víře Štěpánovo svědectví, to dnes už nezjistíme, ale jedna zmínka se nám
zachovala: Na Štěpánovu statečnou lásku hleděl s úžasem chlapec Šavel. Ten, který se stal později
sám apoštolem, svědkem víry, Pavlem. Ten do nejdelší smrti na Štěpánovo svědectví nezapomněl.

Dnes se v církvi často zdůrazňuje, že každý pokřtěný je apoštolem svého okolí. 
Proč je to teď tak aktuální? Je to snad jen jakési nouzové opatření, vynucené dnešním nedostatkem
kněží? 
Apoštolát laiků není žádné nouzové opatření. Je to normální situace křesťanů. Pravda, v dobách sepjetí
církve se státem, kdy kněží byli zároveň i úředníky státu, v dobách církve úřadující  se o apoštolátu
laiků mnoho nemluvilo. Ale bylo to ke škodě křesťanů i církve - obojí se stávalo neživotné. 
V dnešních dobách, kdy církev přestala být státní církví, se vracejí zase normální poměry. Kněží z
povolání zůstávají strážci tradice, duchovními vůdci, služebníky slova Božího, služebníky oltáře.

A laikové, pokřtění věřící křesťané, si nově s radostí uvědomují, že jsou svědky víry, apoštoly svých
dětí, vnoučat, sousedů, spolupracovníků. Uvědomují si, co za celou naši generaci vyjádřil francouzský
spisovatel Paul Claudel: “Pán Ježíš měl pro svůj život na naší zemi jen třicet let. To je málo, to mu
nestačilo. Nemohl si založit rodinu a pečovat o ni. Potřebuje k tomu vás, všechny otce světa, aby mohl
být otcem skrze vás. Nemohl milovat děti jako matka - k tomu potřebuje vás, všechny matky světa.
Nemohl sloužit všem nemocným světa, k tomu potřebuje vás, sestry a lékaře. Nemohl slavit svaté
hody lásky se všemi lidmi a lámat všem chléb svého Těla - k tomu potřebuje kněze. Pán potřebuje
tebe, aby skrze tebe mohl pokračovat v tom, co za svého života na zemi započal. Skrze nás chce Pán
dále dělat veliké zázraky sloužící lásky, divy techniky a vědy. Skrze naše ruce a skrze naše srdce chce
Pán Ježíš pokračovat ve stavbě Božího království dobra.” 
Tak to řekl Paul Claudel před nějakými 70 lety.

A dnešní doba nás naučila ještě jedno důležité. My už víme, že dnešní apoštolát nemá podobu složitě
organizovaných spolků, akcí, propagand. Dobrá věc se chválí sama, říká přísloví. A tak my si
nelámeme hlavu, jak bychom měli šíření křesťanství organizovat, ale staráme se, jací křesťané jsme. 
Dnešní apoštol nešokuje na potkání lidi otázkou, zda se ráno modlili, zda chodí do kostela. Ale modlí
se sám a přichází v neděli z kostela tak prosvětlen božím pokojem a vlídností, že ti kolem něj zatouží
jít tam příští neděli s ním. 
Dnešní křesťan - apoštol - ví, že křesťanství se nestává populárním díky činnosti nějakého
propagandistického aparátu církve - třeba na způsob, jak se vyrábí popularita dnešních zpěváků a
filmových hvězd , ale že popularita křesťanství roste podle toho, jakými osobnostmi jsou vyznavači
Kristovi, jak svým životem a jednáním svítí a svědčí. 
A kde se té křesťanské srdečnosti a statečnosti učit, to je také známo: na životech našich Štěpánů,
našich svatých.



Křesťanský apoštol nemusí trpět malomyslností ani v dnešním světě, kde to někdy vypadá, jako by
většina lidí kolem nás byli samí nevěřící. Známý biskup Fulton Sheen o těch “nevěřících” kolem nás
napsal, že jsou to vlastně věřící, ale na způsob letců. Jednají s Bohem, jako letci s padákem: Myslí si,
že ho nikdy nebudou potřebovat, ale když  chvíle potřeby nastane, rádi se ho chopí. 
S těmi našimi dnešními nevěřícími to bývá také tak. Dokud se jim daří dobře, Boha neznají. Ale když
je zle, umějí se k němu obrátit o pomoc. 
Buďme tedy světu kolem sebe dobrými instruktory, jak se s tím Božím padákem zachází. Bůh s námi
pro tuto službu lidem počítá. Bůh tak chce z našeho života udělat život svědků: život velký pro nás,
užitečný pro jiné. Aby stál za zachování na celou věčnost.

Přímluvy

Prosme dnes Pána Ježíše se svatým Štěpánem:

Za církev po celém světě, aby všude svědčila o kráse evangelia.
Za papeže, biskupy a kněze, aby bez lidské bázně kázali evangelium a nic než evangelium Ježíše
Krista.
Za lidi, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni, aby našli statečné obránce a ochránce.
Za nás všechny, abychom uměli odpustit těm, kteří se k nám chovají nepřátelsky.
Za mladé lidi naší farnosti: aby měli Štěpánovu statečnost v boji s vlastními chybami a
nedostatky.
Aby si mládež uchovala své ideály a vychovávala se ve statečné a charakterově zralé lidi.

Ježíši, vítězi nad smrtí, pomoz nám vítězit nad vlastní malostí, nad naší nezralostí, ty, jenž žiješ a
kraluješ na věky věků.

SVATÉ RODINY

Uvedení do bohoslužby 
Vánoce bývají vždycky svátky rodinné. Všichni členové rodiny se snaží sjet domů, k rodičům, prožít
svátky pospolu. 
Dnešní svátek svaté Rodiny v nás má prohloubit tento smysl pro rodinnou soudržnost a pospolitost. 
Doznejme proto nejprve, že litujeme ze srdce, čím jsme se provinili proti rodinnému klidu, čím jsme
způsobili rozbroje a mrzutosti.

Uvedení do čtení 
1 Sam 1,20-22.24-28 
Dnešní starozákonní čtení bychom mohli nadepsat: “Jak se rodí velké osobnosti.”  Matka to byla,
která si syna od Hospodina vyprosila, matka jej Bohu zasvětila. 
1 Jan 3,1-2.21-24 
Druhé čtení nám připomíná důvod a základ naší vzájemné rodinné lásky i našeho lidského bratrství. 
Lk 2,41-52 
V evangeliu dnes slyšíme, že i Boží Syn, když se stal lidským dítětem, dělal rodičům starosti. Ale
slyšíme také, že každé pořádné dítě se nakonec podrobí rodičům a domácímu pořádku. 
 



RODINNÁ PORADNA

“Ztratil se dvanáctiletý chlapec - utekl z domu.” 
“Patnáctiletá dcera je dva měsíce nezvěstná.” 
Tak to čítáváme v novinách. Děti se ztrácejí. V evangeliu jsme slyšeli, že se ztratil dokonce i svaté
rodině, Josefovi a Marii, syn Ježíš. 
V rodinách to nikde není lehké. Manžel musí unést, že žena je jinačí, než by on chtěl. Žena musí unést,
že muž je jinačí než by ona chtěla. A oba spolu musí unést, že děti jsou jinačí a vyvíjejí se jinak, než
by chtěli rodiče. Kolik je toho napětí mezi všemi členy rodiny. A běda všem, když rodiče to napětí
neunesou a rozejdou se, běda všem, když děti začnou utíkat z domu. 
Rodina stojí v bibli hned na počátku lidské historie. Rodina zůstává stále ochránkyní Božího řádu s
lidmi , a kdo chce zničit Boží řád , ten boří rodinu. 
Když komunisté chtěli po válce revolučně změnit myšlení lidí, rozbili rodinu: děti odebírali rodičům
brzo po narození a vychovávali je ve státních internátech. Vyrostla z nich generace krutých sobců bez
zábran, lenochů a zlodějů. Dodnes tam s nimi mají těžkosti. 
V roce 1921 zavedl papež Benedikt XV. svátek Svaté Rodiny. Chtěl podepřít rodinu, ze všech stran
ohrožovanou. Chtěl připomenout vládám ve všech státech, že rodina je ustanovená samým Stvořitelem
a ničím ji nelze nahradit. 
A rodinám samotným chtěl připomenout, že Ježíš žil většinu svého života v rodině, tam byl
vychováván, tam vyrostl. Chtěl připomenout rodičům, že jsou dárci nejen života tělesného, ale i života
Božího. Že v rodině si děti nacvičují ctnosti, dobré návyky. 
“Rodina zklamala!” - Tak volají lidé, když se děti nevyvedou. 
Zapomínají  přitom, kolik mají děti dnes různých spoluvychovatelů mimo domov, mimo rodinu. 
Zapomínají , jak nesnadné je dnes pro rodiče najít pravou rovnováhu mezi přísností a dobrotou, mezi
hlídáním a důvěřováním. 
Zapomínají ti kritici, že dobře vychovat děti bylo ve všech dobách , a je i dnes, nesnadné. 
Aby se rodičům trochu pomohlo, zřizují se v mnoha zemích, i u  nás, rodinné poradny. Rodiče se tam
mohou obrátit na radu ke zkušeným psychologům a pedagogům. 
My křesťané máme osvědčenou rodinnou poradnu odedávna ve slovu Božím. 
Vezměme si třebas, kolikeré naučení nám dává dnešní evangelium: 
Do kostela jde celá rodina, otec, matka, dítě. Ne rodiče či stařečci bez dětí, ne děti samy bez rodičů,
nebo jen s maminkou bez tatínka. Ubohá rodina, kde maminka se modlí a otec sakruje. 
Druhé poučení: Oba rodiče hledají dítě. Kolik tatínků, kolik maminek se celý den nestarají, kde jejich
dítě je, co dělá, s kým se kamarádí. 
Třetí pohled: Rodiče našli hledané dítě v kostele! Kolik je dnes otců, kolik matek, které raději vidí
dítě kdekoliv jinde, jen ne v kostele. V kostele, kde vy děti slyšíte, že chlapec Ježíš znal také co je to
utéct, co je to hubačit a odmlouvat, když ho maminka kárá. Ale že nad chvilkovým pokušením
nakonec u něj vítězí - tak to má být i u vás - kázeň: vrátil se s nimi domů a poslouchal je. A že
odměnou za poslušnost a kázeň je prospívání moudrostí a věkem, obliba u Boha i u lidí. Že odměnou
poslušnosti je, že je to doma hezké, že všem je doma hezky. 
Četli jste možná také, jak si liboval ve vánočním čísle Naší Rodiny Eduard Haken, jak je to krásné,
když je o Štědrém večeru rodina pohromadě. Ale aby to bylo hezké v rodině o vánocích, musí to být
hezké i mimo vánoce: záleží na tom, jak společně  žijeme, jsme-li vskutku  jeden k druhému
ohleduplní, jak si jeden druhému zpříjemňujeme život , jak máme jeden druhého nezištně rádi a
navzájem si pomáháme. 
A herec Rudolf Hrušínský odpovídá tamtéž na otázku, jaké bývá jeho vánoční rozjímání: “Vždy si
znovu s potěšením uvědomuji, že mám dobrou ženu, dobré děti, dobrá vnoučata a několik dobrých



přátel. A to je hodně!” - Největším jeho bohatstvím - a největším bohatstvím každého člověka je, když
má dobrou rodinu, kde se všichni mají rádi. 
Přeji vám všem, abyste si také uměli vytvořit pěkný domov, abyste byli dobrou rodinou, abyste byli
bohatí vzájemnou láskou. 
A naše nedělní meditace nad slovem Božím kéž nám k tomu po celý rok dobře pomáhají, kéž jsou naší
rodinnou poradnou. 
 

RODIČE A DOSPÍVAJÍCÍ DĚTI

Slyšely jste, děti, co jsme si četli v evangeliu o Svaté Rodině? Rodičům se ztratil chlapec, Ježíšek.
Také jste se už někdy ztratily rodičům - na nějaké pouti, výstavě, kde je moc lidí? Copak tyhle ztráty,
ty se ještě většinou dobře vyřeší. Děti pláčou a křičí, rodiče se strachují a hledají - a tak se zas najdou.
Najdou se, protože jeden o druhého stojí, mají se rádi. 
Horší je to, když se začnou ztrácet a odcizovat děti rodičům v dospívání. A zdá se, že co kdysi bývalo
jen výjimkou, stává se častým zjevem: I dospělé děti přestávají mít pěkný vztah k rodičům. Hledí na
ně jen jako na celoživotní živitele a finančníky, ovšem bez povinnosti rodiče dál poslouchat. 
Dceři je osmnáct, vydělá dost peněz. Ale jak by mohli rodiče po ní chtít přispění na domácnost, chce
se přece obléci! A tak jí nechají všechno a ještě jí koupí  tu superplášť, tu jinou módnost, co zrovna
letí. 
A syn je už ženatý, pravda, ale považte - nemá ještě auto! A tak tatík si bere v práci přesčasy, matka
jde také dělat.  Rodiče na sobě škudlí, šetří, dřou se , aby mohli dětem koupit tu auto, tu kožich, tu
dovolenou k moři. 
Jsou to hodní rodiče? Jsou to dobří rodiče? Ne! Právě v těch rodinách, kde rodiče podporují děti, i
když si už samy vydělávají a jsou už dospělé, nebývá mezi rodiči a dětmi nijak dobrý vztah. A tohle
“podporování” mladých manželů rozbíjí nejen vztah mezi rodiči a dětmi, ale rozbíjí a ohrožuje i vztah
mladých manželů mezi sebou. 
Jak je to možné? Odborníci vysvětlují, že to ani jinak dopadnout nemůže: Když rodiče dávají
dospělým dětem peníze, osobují si také právo těm dospělým dětem dál mluvit do života. Čekají, že je
budou děti dál poslouchat, jako když byly nedospělé. A mladým se sice brát peníze líbí, ale
poslouchat, to se jim už nelíbí. A je zle. 
A vztah mezi mladými manžely? Co člověka nestojí žádnou námahu, to si také nijak necení, to netvoří
pouto. Pouto mezi manžely tvoří právě to, nač společně šetřili, nač se spolu pachtili, co si spolu
budovali. A když je rodiče posadí do hotového, byt jim seženou a noblesně zařídí, pračku namontují,
pak už na mladé zbývá jen nuda. Z nudy rostou hádky, spory, kdo má koho míň rád a co musí ten
druhý... 
Kdyby měli společné starosti, neměli by na takové hlouposti ani čas. Kdyby si museli na vše, co si
pořídí, poctivě vydělat, nebylo by tolik nudy a rozvratů. 
Jak to tedy správně dělat? Stoletá zkušenost církve i odborný průzkum pedagogů se shodují na jednom
receptu: 
Když dítě skončí dobu učení, studia, začne samo vydělávat, dosáhne zákonně plnoletosti (pozor:
neříkám dospělé osobnosti), mají to s rodiči společně oslavit a při té oslavě mají děti od rodičů slyšet
slavnostní řeč o třech bodech: 
Zaprvé: Jsi teď dospělý, asi by se ti už nelíbilo, kdybychom ti s maminkou chtěli dál poroučet jako
malému. Budem tvou dospělost respektovat. Budem ti radit, jen když se budeš na radu ptát. Snad ti
někdy i povíme, jak jsme to v podobné situaci dělali my, snad ti i řekneme, abys uvažoval o tom či
onom řešení, ale to vše s vědomím, že ty máš právo se rozhodovat sám. 



Za druhé: Jsi dospělý, protože jsme lidé a ne zvířata, nevykoušeme tě teď z bytu , jak to dělají právě
zvířata s dorostlými mláďaty, ale čekáme, že si sám začneš hledat svůj budoucí domov pro sebe a pro
rodinu, kterou si začas založíš. Budeš-li chtít a budeme-li moci, rádi ti při tom hledání pomůžeme. 
Za třetí: jsi dospělý, proto tě už nebudeme ponižovat nabízením peněz. Dospělý se umí o sebe postarat
sám a nežebrá o almužny. Proto pokud budeš bydlet a jíst s námi, budeš přispívat na byt, stravu, otop a
světlo tolik a tolik měsíčně. S ostatním, co vyděláš, si hospodař podle svého uvážení. 
A my rodiče, já s maminkou, si konečně dopřejeme, co jsme si vzhledem k vám, dětem, v mládí
dopřát nemohli: Kousek pohodlí, pořádnou dovolenou, něco hezkého do bytu. 
Zdá se vám to tvrdé k těm mladým? Nebojte se o ně. Ti pořádní pochopí, že by nebylo normální, aby
oni začínali s takovým vybavením, na jaké jste se vy staří dřeli dvacet let života. A ti nepořádní, ti, co
mají sklon k vyděračství rodičů,  ti, co bezostyšně tahají z rodičů kdejakou korunu a kdeco cenného, a
když už z nich nic nekouká, honem je strkají do domova důchodců,  takoví to sice nepochopí, ale ti vás
stejně nemají a nikdy nebudou mít rádi. Láska se za peníze nekoupí, dobrá povaha a dobrá výchova
také ne. 
Neměli bychom vychovávat děti tak, aby si myslely, že rodiče jsou na to, aby se dětem starali o
všechno, co jim jen napadne, až po to opatření a zařízení bytu. 
A měli bychom se naučit, a zavčas tomu také naučit své děti, že smyslem čtvrtého přikázání desatera
není jen, aby malé děti poslouchaly rodiče, ale že je tu vysloven příkaz i dospělým dětem, aby se o své
rodiče postaraly, když zestárnou. 
A tak shrnuji, milí rodiče, naučení dnešní neděle do této rady: Neplýtvejte zbytečně silami, když se
snažíte, aby vás poslechly vaše dospělé děti. Ony vás stejně poslouchat nebudou. Budou si dělat podle
svého a vám budou mít za zlé, že se jim do života “pletete”. Když už jsou dospělí věkem a před
zákonem, respektujte to, neporoučejte jim, ale respektujte to i tak, že je necháte, aby se samostatně
živili, že z nich neuděláte parazity podstrkováním peněz, finančním podporováním. 
Pravda, každé pravidlo má výjimku. Jsou mimořádné situace, kdy rodiče rádi vypomohou penězi
dětem např. k zakoupení bytu, ale tak to má být opravdu jen v situacích mimořádných a naléhavých. 
Poroučet dětem, vychovávat je, to dělejte také, ale v pravý čas, když jsou děti malé. Obyčejně to bývá
tak, že rodiče, kteří všechno dovolí dětem malým, chtějí jim honem poroučet, když dospívají. 
Poroučejte malým a vychovávejte je tak, aby si uměli poručit sami, když dospějí. 
Takový je křesťanský požadavek správného vztahu generací k sobě navzájem. Vzájemný respekt, úcta
a láska. Ochota učit se jeden od druhého. A tak, uvážliví rodiče, teď je na vás, abyste si tyto principy
bedlivě promysleli, převedli do situace své rodiny a řídili se podle nich, abyste měli právo na
šlechtický titul: Jsme křesťanská rodina. 
Pojďme teď složit své vyznání dobré vůle. Povstaňme k modlitbě: Věřím v Boha ...

Přímluvy

Pojďme teď svěřit naše rodiny Pánu Ježíši, který byl člověk jako my a proto zná touhy dětí i starosti
rodičů:

Pane, dej otcům našich rodin Josefovu moudrost a trpělivost.
Maminky ať nezapomínají, že děti potřebují nejen jejich práci, ale i vlídnost a láskyplnou něhu.
Děti ať jsou rády, že vyrůstají v prostředí rodiny a snaží se poslouchat a pomáhat.
Dospívající děti ať dokáží změnit svůj vztah k rodičům z poslušnosti na láskyplnou úctu.
Starší rodiče ať respektují dospělost svých dětí a rozkazy zavčas změní na rady.
Naši předkové, co tu bydleli a žili před námi, ať najdou nový domov ve tvém království.



Pane, kde vládne v rodinách tvůj Duch, tam si umějí navzájem odpustit, tam si dělají navzájem radost,
tam si pomáhají. Prosíme tě o tohoto tvého Ducha: žij v nás a kraluj nám na věky věků.

NOVÝ ROK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ

Uvedení do bohoslužby 
Stojíme na prahu dobrodružství nového roku. Odborníci dělají hospodářské a politické výhledy, co nás
čeká. My křesťané víme,že Nový rok bude lepší, než byl starý, jestliže my budeme lepší než ve starém
roce. A ještě jedno víme: Nebudeme v něm sami, vždyť jsme věřící křesťané. Pozvěme si tedy hned na
začátku první bohoslužby našeho Pána Ježíše na pomoc v naší slabosti a nejistotě: 
Byls poslán uzdravovat ...

Uvedení do čtení 
Nm 6,22-27 
Ve starozákonním čtení se dnes můžeme učit žehnat svým dětem.  My ještě tak umíme se o ně
strachovat. Ale žehnat jim je moudřejší a užitečnější. Naslouchejme, jak žehnali dětem staří Izraelité. 
Gal 4,4-7 
Svatý Pavel nám dává na cestu do nového roku dobrou naději: Boží věčný Syn - a podle lidské matky
Marie i náš lidský bratr - bude společníkem naší cesty. Spolu s ním a skrze něho můžeme po celý rok
volat o pomoc k Bohu jako ke svému Otci. 
Lk 2,16-21 
Třetím učitelem na prahu nového roku nám teď bude Pán Ježíš. Poslouchejme, oč máme usilovat, na
koho se máme spoléhat. 
 

NEZŮSTAT NA KRAJI

Včera jsme se loučili se starým rokem. Teď prvním dnem pootvíráme okno do roku nového a
neubráníme se při tom pocitu nejistoty, co nás letos zase čeká. 
Nový rok je zasvěcen Panně Marii a s ní patří i všem dívkám naší farnosti. Pohled na líbeznou krásu
dívek v novoročním obětním průvodu budí nejen v rodičích, i v nás všech, starostlivou otázku, jaký
bude jejich život. Dokážou si najít hodného chlapce, který by jim byl opravdu oporou v životě?
Dokážou si založit pěkné manželství, vytvořit pokojný a útulný domov? Dokážou vychovat děti tak,
aby z nich měly radost a ne trápení? Kolik z nich si zachová radostné oko i po deseti, dvaceti letech,
ve stáří? 
Na všechny ty otázky je odpověď neznámá. Ale tato neznámá budoucnost ztrácí všechnu tísnivost ve
chvíli, kdy si řekneme: “Bože, nevím, co nás čeká, ale víš to Ty. Bez tvého vědomí nespadne ani vlas z
hlavy tomu,  kdo se ti svěří do ochrany. A to mi stačí. S tebou se nemusím bát.” 
Někdo by namítl: “To je sice pěkné, ale trochu moc pasivní. Křesťan by se neměl jen  odevzdávat do
ochrany Boží - vždyť dobrý výsledek záleží i na lidském přičinění!” 
Ano, to je správná připomínka. Lidský život, vlastní sebezdokonalování, to je výsledek spolupráce
člověka s Boží milostí, s nabídkou Boží pomoci. Proto  dnes církev staví za vzor všem dívkám i
ženám jejich sestru Marii, která dovedla spolupracovat s vůlí Boží po celý svůj život. Dovedla se plně
a bez výhrad svěřit do vůle Boží. 
A zde jsme u potíže celého našeho života. Tváří v tvář Boží prozřetelnosti býváme spíše bázliví než



důvěřiví, spíše nejistí než rozradovaní. 
Proto vás dnes na vývěsce v kostelní předsíni vítalo přání: “Přeji vám radost z víry v Boha.” 
Jistě rozumíte, co vám tím chci říct: 
Abychom měli radost ze své víry v Boha, musíme radikálně odhodit strach a do té víry se bez bázně
ponořit. Je to jako při koupání v rybníce. Voda se zdá studená, dokud stojíš na kraji. Dokud se cákáš
jen tak po kotníky, je ti zima.  Ale když se odvážíš a skočíš do vody, cítíš za chvilku, jak je osvěžující,
jaká je to radost. 
Stejné je to i s naší vírou. Dokud jen tak přešlapujme na okraji víry a nemůžeme se rozhodnout, zda
Bohu důvěřovat nebo se ho bát,  není to žádná radost být křesťanem. 
Ale když se odhodláš a vrhneš se do náruče Boží, pak tě naplní teplá, veliká radost. Vám, naše milá
děvčata, ale i vám všem ostatním ze srdce přeji, abyste se v tomto roce už necákali jen tak na okraji
Božích vod, ale už dnes, při dnešním obětním průvodu, při svatém přijímání, se vrhli do hlubiny Boží
lásky. Abyste se pevně chytili Boží ruky, která vás povede celým rokem, ať se děje, co se děje. 
A Maria? Bývá to matka, která učí své děti, aby se odvážily prvních kroků. Ať je tedy Maria i naší
duchovní matkou a učitelkou po celý rok. 
 

TŘI VĚCI V NOVÉM ROCE

Letos jsme si nemohli stýskat, že by se o jesličkách, o narození Páně nepsalo, nemluvilo. I ti, kteří
jsou dosud v zajetí starého myšlení, se nad tím pokoušeli zamyslet, jako třeba tento žurnalista, který
napsal: 
“Stojím nad jesličkami. Ani bych tu v kostele neměl být, vždyť už dávno jsem přestal věřit a chodit do
kostela. Ale vedou mne sem vzpomínky na mládí, když zase slyším všude koledy. Vánoční hudbu. Tak
jsem tu, hledím na jesličky a nemohu pochopit, nemohu uvěřit, že by toto roztomilé lidské dítě měl
být Boží syn. Kdo že je ten jeho otcovský Bůh - a co ten má co dělat v našem lidském světě?” 
Tato slova jsou charakteristická pro naši ateisticky vyškolenou generaci. Kolikrát jsme to slyšeli
vyhlašovat: “Soudruzi, Bůh je mrtev!”  Kolikrát jsme slyšeli sebejistá slova Karla Marxe: “Až
dospějeme od socialismu ke komunismu, nebude už potřeba, abychom Boha popírali. Lidem bude
rozhovor o Bohu tak cizí, že už by ani nechápali, o čem je řeč, když by někdo mluvil o náboženství.” 
Ideologové ateismu také přesně věděli, jak bude pokřesťanský svět vypadat. Francouzský marxista
Malraux napsal: “Smrt Boha znamená vítězství člověka. Když člověk přestane snít o nebi, pak se
věnuje vědě, technice, psychoanalýze, a ta nahradí náboženství. Vědeckotechnická revoluce vytvoří ráj
na zemi. Až zemře Bůh , teprv se plně narodí člověk. 
Touto cestou se dal zřejmě vést i nevěřící žurnalista, jehož jsem citoval na začátku. Tou cestou se daly
vést miliony lidí - nejen u nás či v Rusku. Všude ve světě. Vypadalo to tak jednoduše: svrhnout Boha a
místo něj nastolit člověka. Odvrhnout náboženství a nahradit je politickou ideologií. Odmítnout
poslušnost Božího desatera a nahradit je poslušností linie strany. 
Dnes jsme ve zvláštní situaci. Že marxistický ateismus nevedl lidstvo do nebe na zemi , že to byla
slepá kolej evoluce , to už je dnes myslícím lidem jasné. I v Rusku to vědí: Sovětský básník
Mandelštam napsal: “Ateismus, ten už dnes vyšel z módy. Jsou ještě masy ateistů, ale to jsou masy
těch nemyslících. Vzdělaný člověk se dnes snaží seznámit s křesťanstvím, místo Marxova Kapitálu
čte bibli.” 
Ano, teď už to ví kdekdo, že ateismus porazil sám sebe. Nic nově nevysvětlil, nedal životu nový
smysl. Obrátil svět na cestu ke katastrofě: manželství a rodina se začaly rozpadávat, poctivá práce
ztratila smysl. 
Na těch troskách stojí ateisté a nevědí, co s tímto o světem, který tak poškodili. 



A my, co jsme si víru zachovali, stojíme na těch troskách s nimi. Klademe si otázku, jak my můžeme
pomáhat, aby lidé už začali hledat pravé hodnoty krásného lidství. 
Teoreticky bychom to mohli dělat jednoduše. Říct těm lidem: “Vezmi bibli a čti. Tam najdeš všechno,
jak je možno žít svůj život krásně a lidsky, jak se stát Božím dítětem. 
Nový zájem o bibli se v současné době opravdu projevuje všude. Evropa se rovzpomíná, které knize
vděčí za svou kulturu a civilizaci, vrací se k bibli. A v osvobozené Evropě východní  vychází bible v
nákladu statisícovém. V Rusku vyšla bible v nákladu milionovém - a vše bylo obratem rozebráno. 
Všude hledají myslící lidé novou orientaci. I když své hledání neumějí ještě vyjádřit - mnozí potřebu
nové orientace teprve tuší -je to zdroj veliké naděje. 
Tahle cesta k nové orientaci s biblí v ruce není ovšem nijak snadná. Ne každý dokáže bibli rozumět,
byť měl v ruce sebelepší překlad. 
Kdo si dá poradit, tomu řekněte, že bibli nemůže číst stránku za stránkou jako nějaký román. Že se do
ní musí pomalu vpravovat. Nejlépe že je začít se Skutky apoštolskými, tam se dozví o životě první
křesťanské generace. Potom může přejít k evangeliu - třeba Lukášovu nebo Matoušovu. Tam uvidí
Ježíše -  a tam mu ukáže Boha jako Otce. Pak listy. A nakonec Starý zákon jako ilustraci, jak těžce se
lidské myšlení propracovávalo k víře v jednoho Boha - Boha Stvořitele. 
Z té biblické školy moudrého člověčenství k podobě Boží Trojice jsem si vám dovolil vybrat malé
novoroční pozdravení. Budou vám je rozdávat při východu z kostela. Ale mám k vám prosbu. Vezměte
si víc exemplářů, máte-li kolem sebe někoho, kdo tu s námi není, a je naděje, že by si to přečetl a
zauvažoval o tom. Tak uděláte první krůček té pomoci nevěřícím k nalezení víry v Boha. Nyní pojďme
za lidi kolem nás, za celý náš národ, společně poprosit. 
 

Novoroční přání naší farní rodině, 
aby se nám lépe žilo.

Tři věci se snaž ovládat: 
své nálady, svůj jazyk, své chování. 
Tři věci se snaž posilovat: 
svou odvahu, svou laskavost, svou vlídnost k bližním. 
tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 
zdraví, o veselou mysl, o dobré přátele. 
Třech věcí se chraň: 
tvrdosti srdce, přecitlivělosti, nevděčnosti. 
Tři věci bys měl obdivovat: 
přírodu, děti, staré lidi. 
Tři věci bys měl rozdávat: 
almužnu chudým, útěchu trpícím a pochvalu těm, kdo si to zaslouží. 
 

DOST DŮVODŮ K RADOSTI

“Na obřím radioteleskopu zachytili signály z vesmíru, vyslané k zemi Meziplanetární radou, jíž jsou
podřízena všechna obydlená kosmická tělesa. 
Bylo to varování Zemi: “Stále se nemůžete dostat ve vývoji dál od zvířecího stavu. Vaše technika je
inteligentní, ale vaše politika je zvířecí. Uvažujeme, zda vás nemáme zničit. Vyšlete do vesmíru tři
otázky, podle nichž bychom mohli posoudit vaši situaci. Na jejich formulaci bude záviset váš další



osud.” 
OSN se sešlo k mimořádnému zasedání. Přivezli odborníky ze všech oborů, astronomy, fyziky, i
teology. Všichni se shodli na tom, že existence života na jiných planetách je možná a že je
pravděpodobně asi 10.000 let ve vývoji před námi. 
Po dlouhé debatě se shodli na jednom: Jestli ty bytosti ve vesmíru jsou jen rozumné a ne náboženské,
tj. jestli mají jen rozum a ne srdce a cit, pak je lidstvo ztraceno.  Vyhubí nás bez milosrdenství. 
Proto první otázka, kterou odvysílali, zněla: “Věříte v Boha?” 
Druhá byla žádost o kritiku: “Co o nás soudíte?” 
Třetí byla žádost o pomoc: “Co nám radíte?” 
Meziplanetární rada odpověděla, že otázky pozemšťanů u ní vyvolaly příznivý dojem: Ta první
otázka, zda věří obyvatelé kosmu v Boha, že by byla sice zbytečná, protože všechny rozumné bytosti
věří v Boha Stvořitele, ale svědčí, že pozemšťané jsou rozumné bytosti. 
Druhá otázka svědčí, že pozemšťané nejsou zdegenerovaní; chtějí se stále lépe znát. A na třetí otázku,
co nám rozumné bytosti z kosmu radí, odpověděli: “Především nechte zvířecího válčení a vzájemného
pronásledování.” 
Co vám tu vypravuji, jste možná také četli v knize známého publicisty Fratze Baadeho, která se před
časem rozlétla po světě. V titulu je otázka: “Dožije se lidstvo roku 2000?” Baade ji zodpovídá kladně. 
Říká však, že lidstvu ještě zbývá vyhrát tři závody: 1) Mezi rozumem a šílenstvím. 2) Musí se naučit
likvidovat nahromaděný průmyslový a duševní odpad.  3) Musí zbavit moci kastu vedoucích politiků,
kteří si přisvojují veškerou moc nad lidstvem, ale nedovedou najít pro žádný světový problém
rozumné řešení. Kdykoliv se sejdou, jen mluví, taktizují, podvádějí se navzájem a v tom vidí smysl
lidských dějin. Jejich poslední argument je vždy stejný: války. 
Není to úkol malý, plných 40.000 let trvalo lidstvu, než se zbavilo kanibalismu, vzájemného požírání,
teď zbývá pár let na to zbavit se státního kanibalismu, který rdousí jako nepřítele každého, na koho
ukáže prst státní politiky, že je to nepřítel. 
Je tu jedna veliká naděje pro lidstvo, říká Baade, a tou je křesťanství. Dosud bylo křesťanství v zajetí
států, bylo státním náboženstvím, tedy i pod státním dozorem. Teď státy spoléhají raději na své tanky
a rakety, náboženství považují za přežitek. A v tom je veliká šance lidstva. 
Teď je možné zlikvidovat náboženství  vázané na státy a vlády a na politiky, a toho nebude škoda. 
Až bude toto likvidování státního náboženství skončeno, bude tu konečně prázdné místo pro pravé
náboženství Ježíše Krista, pro to náboženství, které není z tohoto světa, pro to náboženství, které má
jen jedno přikázání: miluj Boha a bližního. Bude tu místo pro mladé křesťanství, které konečně bude
moci začít chodit po vlastních nohou, zatímco dosud bylo nošeno kam nechtělo, jako nemluvně
různými chůvami a ochránci. 
Křesťanství má svá dětská léta za sebou, zlá léta nedospělosti, kdy bylo pod kuratelou států a
politických čachrářů. 
A tak máme do nového roku dost důvodů k naději, ke křesťanskému optimismu: 
Lidstvo se dožije konce století, lidstvo se dožije lidských, dobrých a pokojných časů. A ten náš rok,
který máme před sebou, kéž už je rozběhem do lidštějšího světa věřících a myslících lidí. 
Pojďme za to společně prosit.

Přímluvy

Je to dar Boží dobroty, že můžeme vstoupit do nového roku. Sluší se proto Boha chválit a velebit, je
dobré a spasitelné svěřovat se v prosbách do jeho ochrany. Dnes prosme ústy našich děvčat,  sester
Panny, Nevěsty a Matky Marie.



Za celý náš národ - ať nastávající rok je nám všem cestou k životu ve spravedlnosti a míru.
Za nás křesťany - abychom svým spořádaným životem, pracovitostí a laskavostí vydávali dobré
svědectví o kráse křesťanství.
Za všechny, kdo v tebe nevěří, aby poctivě hledali pravdu, dobro a krásu a pochopili, že to
vlastně  hledají tebe.
Za nás, dívky, abychom se cvičily ve vlastnostech, které jsou potřebné pro dobré manželství a pro
správné vychovávání dětí.
Abychom si dokázaly najít takové chlapce, na které bude v manželském životě spolehnutí.
Aby dívky se vdávaly nejen podle norem zákona, ale hlavně podle norem svědomí a manželské
lásky.
Za celou naši farní rodinu prosme, aby nám společné bohoslužby byly po celý rok zdrojem síly a
radosti.

Bože věčný, ty jsi stále beze změny,  my stárneme. Kéž je to naše stárnutí zráním k moudrosti a
laskavosti. Ať si umíme vážit každého dne jako tvého daru. Ať dobře hospodaříme s časem a
následujeme věrně Ježíše Krista, našeho Pána.

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Scházíme se tu, abychom se tu setkali s Božím slovem, s Boží moudrostí,  abychom jí posílili naši
moudrost lidskou. 
Volejme s pokorou k Pánu.

Uvedení do čtení 
Sir 24,1-4.12-16 
První dnešní čtení je hymnus na Boží Moudrost. Je to vrchol knihy Sirachovcovy - jedné z
nejmladších knih Starého zákona. Moudrost se tu ztotožňuje se slovem Božím. Svou moudrostí
přebývá Bůh uprostřed lidí. 
Ef 1,3-6.15-18 
List Efezanům, z kterého si teď budeme číst, začíná děkovným hymnem na Boží dobrotu, která nám v
Synu Ježíši nabízí všechnu moudrost života. Ukazuje, že máme zač Bohu děkovat. 
Jan 1,1-18 
Evangelium nám strhujícím způsobem naznačuje hluboké tajemství Boha, který se blíží k našemu
člověčenství v podobě lidského slova, kterému můžeme rozumět, které můžeme přijmout. 
 

BUĎME NÁSTROJI BOŽÍ MOUDROSTI

“Při silvestrovském slavení vystřelil podnapilý z okna a smrtelně zasáhl na ulici devatenáctiletého
mladíka. Střelec se bude za svou pošetilost zodpovídat před soudem.” 
Kolik takových a podobných zpráv denně svědčí že lidé neumějí jednat moudře. Ani když se veselí,
nedovedou jednat moudře. 
Dnes je první neděle v novém roce - a první čtení této první neděle začíná chválou moudrosti. Dnešní
Sirachovcův hymnus je oslavou Boží Moudrosti, která zdomácněla v Izraeli: “Usaď se v Jakubovi, v



Izraeli měj své dědictví! V milovaném městě mě Nejvyšší usadil, v Jeruzalémě vykonávám svou moc.
V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny.” 
Izrael při slavení Boží Moudrosti mezi lidmi měl na mysli Moudrost vtělenou v zákonech - v Toře, v
knihách Mojžíšových. 
Křesťané pochopili, že vtělenou Moudrostí Boží je Logos, Slovo, Boží Syn, náš Pán Ježíš. 
Proto starozákonnímu čtení o věčné Moudrosti odpovídá čtení evangelia , novozákonní hymnus o
věčném “Slovu” - o věčné Moudrosti, která přichází k lidem. Slovo Boží, skrze něž všechno povstává,
v němž je život, v němž je světlo pro lidi. 
Ježíš Kristus je tedy Moudrost Boží, která přišla mezi lidi. 
Co je to vůbec moudrost? Moudrost je víc než vědění. Je to i vědění o našem nevědění, o naší
nedostatečnosti. Je to i vědění o tom, že přes naši nedostatečnost jsme přijati do Boží otcovské lásky. 
Lidská moudrost dosahuje vrcholu tam, kde člověk pochopí a přijme za směrnice svého života Janova
slova z dnešního evangelia: “Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.” 
Tam, kde si lidé mojžíšský zákon rozmnožili labyrintem zákonů lidských, kde se lidé na zákonech
lidské chytrostí pokoušejí zřídit ideální systém - lidské nebe na zemi - tam se ty lidské systémy po
prvních úspěších vždy znovu zhroutí. Zůstává a přetrvává z toho jen to, co bylo vykonáno s láskou a v
lásce,  s moudrostí vedenou Slovem. 
Jsme na konci doby vánoční. Nikdo nemohl letos přeslechnout, že se narodil Kristus Pán, všude to
znělo. Ale kolik lidí přijalo narození Krista jen jako legendu, vánoční čas jen jako folklór, sbírku
lidových zvyků. Proto to lidem v jejich životě nic nepomáhá, nic jim to nedává. Evangelium hlásá
jasně: Jen těm, kteří slovo Boží přijali, dal Bůh moc stát se dítkami Božími. Dal moc zvládnout zlo ve
svém osobním životě a pomáhat je zvládat i ve svém okolí, jednat moudře. 
Bůh je všemohoucí, ale vůči lidské svobodě je bezmocný. Dal člověku svobodu rozhodování pro dobré
nebo zlé jednání - a tu svobodu mu Bůh nikdy nebere, i když jí člověk zneužívá, i když  jedná špatně. 
To je odpověď na všechny ty otázky: “Proč Bůh nezabrání válkám, zlu, co lidé páchají?” Protože to by
Bůh musel vzít člověku svobodu rozhodování pro dobro nebo zlo, kterou mu dal. A to Bůh neudělá.
Bůh však přesto pomáhá - skrze lidi. Skrze lidi, kteří Boží Slovo přijmou, kteří jednají jako Boží děti,
jako křesťané. Bůh chce svět zachránit, ale potřebuje k tomu tebe, mne, lidi, kteří se nechají vést jeho
Duchem. 
V epištole jsme slyšeli, jak se svatý Pavel modlí za křesťany, aby jim Bůh, Otec slávy “udělil dar
moudře vše chápat a smysl všeho odhalovat”, aby mohli jako Boží nástroj jednat. 
Pojďme teď, při svatém stolování, povědět Pánu Ježíši, Slovu Boží Moudrosti, že chceme, že rádi
chceme letos být nástroji Boží moudrosti, nástroji Boží lásky.

Přímluvy

Pojďme společně prosit Syna Božího i syna lidského - Ježíše z Nazareta:

Dej Ducha své moudrosti politikům, státníkům a poslancům, aby sestavili dobré a spravedlivé
zákony.
Dej se poznat lidem, kteří tě neznají.
Dej své světlo lidem malé víry, lidem pochybujícím.
Ať se snažíme být jeden druhému opravdu lidským bratrem.
Ať máme otevřené srdce pro lidi kolem nás, kteří potřebují naši pomoc.
Nauč nás být vděčni druhým za každou službu, kterou nám prokázali.
Veď nás k svornosti a jednotě, abychom světu dávali dobrý příklad.



Pane Ježíši, veď nás svým Slovem, svým Duchem, svou Moudrostí. Za to ti buď dík a sláva dnes a na
věky věků.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Radostná zvěst dnešního svátku, Zjevení Páně, zní: Veliký Bůh, který přebývá ve světle nedostupném,
se stal Emanuelem, Bohem s námi. Zjevil se mudrcům a pastýřům, zjevil se všemu světu. Tento
svátek má být dnem zjevení i nám: v jeho Slovu, které můžeme slyšet, v jeho Těle, které smíme
přijímat. 
Poklekněme v duchu s mudrci a pastýři k jesličkám a volejme: 
Ty jsi Syn nebeského Otce, Pane. Smiluj se nad námi! 
Ty jsi světlo našeho života, Kriste. Smiluj se nad námi! 
Ty jsi Král věčné slávy, Pane. Smiluj se nad námi!

Uvedení do čtení 
Iz 60,1-6 
Jako slavnostní fanfáry zní dnes řeč proroka Izaiáše. Ve jménu Vykupitele zve k světlu Božímu
všechny, kdo trpí všelijakými temnotami života. 
Ef 3,2-3a.5-6 
Svatý Pavel oznamuje s údivem, že ne jenom jeden vyvolený národ, ale všechno lidstvo, i my, jsme
právoplatnými dědici Božích zaslíbení. 
Mt 2,1-12 
V evangeliu dnes uslyšíme, kdo patří k lidu Božímu: Nerozhoduje o tom rasa, původ, národnost, ba ani
hříšná minulost, ale jen a jedině víra. Víra tak živá a opravdová, že se stává vůdčí hvězdou života. 
 

HVĚZDA UKAZUJE CESTU

Vyprávění dnešního evangelia má mimořádnou dramatičnost: Čtyři králové se tu střetávají - tři
opouštějí společné své království a vydávají se dychtivě za hvězdou nových poznatků, ten čtvrtý král,
Herodes , ten nestojí o žádné nové poznatky - ten má jen jedinou starost : jak si udržet svou
královskou moc, své panování nad lidmi. 
Zatímco králové z východu padají na kolena před Dítětem poslaným Bohem a vracejí se domů jinou
cestou,  král Herodes a jeho dvořani usilují ze všech sil, aby vše zůstalo při starém - i za cenu násilí a
vražd. 
Co znamená tato událost pro nás? 
Někteří se snažili spočítat, která to hvězda tenkrát vybuchla a stala se novou či supernovou - ale to je
omyl. Svatý Matouš tenkrát ještě o novách a supernovách nic nevěděl. 
Někteří vynaložili mnoho úsilí na historické zkoumání, z kterých zemí ti tři králové přišli, co za
mudrce to byli,  ale ani v tom není podstata Matoušova vyprávění. 
Podstatná otázka pro každého z nás osobně, je : za jakou životní hvězdou jdu já? Před kým - nebo před
čím - padám na kolena já? 
Hvězdy - stálice byly pro tehdejší orientální národy jistou orientací za noci. Kompasy v té době
neměli. Podle oblohy došli nebo dopluli správně k cíli. Věděli, že kromě stálic, hvězd zůstávajících



stále na svém místě , jsou i hvězdy nestálé, které se různě pohybují a k cíli nedovedou. 
Matouš nás tedy dnes nabádá, abychom šli za hvězdou stálicí - Ježíšem Kristem. Jen ten nás bezpečně
povede životem, ne chvilkové bludičky, které zasvítí a zhasnou. 
Ať tedy v letošním roce dokážeme ve všech situacích, na všech rozcestích života orientovat se podle
hvězdy víry, podle Ježíše Krista a jeho evangelia. 
 

VŠE JE JEŠTĚ PŘED NÁMI

“Tak už jsou zase svátky za námi” - říkáme si na potkání v tyto dny. A vy, děti, se mezi sebou také
ptáte: “Máte už uklizený stromeček?” Ozdobné koule a řetězy, všechnu tu vánoční krásu sklízíme do
krabic. Vánoce jsou za námi. 
Ale proč tedy slaví dnes církev vánoční svátek ještě jednou? Proč nás dnes podruhé vede před
jesličky? To nemá být jen na rozloučenou s vánocemi, co jsou už za námi, to má být připomínka, že
vše, co vánoce ohlásily, je teprv před námi! Že to světlo, které vzešlo pastýřům a mudrcům, to že už
nikdy nezhasne. Betlémská hvězda svítí a bude svítit lidstvu dál. Výzva k veliké radosti, zjevení Boží
velikosti a slávy, to že zůstane ve světě trvalou skutečností. 
Každému člověku, každé generaci, věřícím i nevěřícím, bude už svítit světlo Zjevení Páně. Bude je
zvát, aby i oni se vydali za hvězdou víry do království lásky a pokoje Božích dětí. 
Jak svítí dnes nám? Mnoha způsoby, i tam, kde bychom se nenadáli. 
To je téma svátku Zjevení Páně, o tom mám dnes kázat: O stálém zjevování Boží síly , lásky a dobroty
celému světu. O tom, jak celá příroda je trvalým zjevením Boží síly a tvůrčí moudrosti. 
Jesličky k tomu jen dosvědčují, že sám Bůh se vydal na cestu vstříc člověku. 
Takové pochopení dnešního svátku Zjevení Páně má pro nás i své důsledky! Jestliže Bůh se vydal
vstříc člověku, aby ho hledal, tu je na člověkovi, aby se také vydal na cestu, aby také vyšel Bohu
vstříc, aby ho také hledal. 
Neboť jen ten člověk, který se nechá od Boha nalézt, který se nechá osvobodit od svých úzkostí,
nejistot a bázní, jen ten bude naplněn Boží slávou. 
Proto má dnešní svátek právem dvě jména: Zjevení Páně  a Svatých tří králů: První jméno jedná o
tom, co dělá Bůh, druhé, co dělá člověk. Bůh vyslal svou energii, své světlo, svou hvězdu - a ti mudrci
světlo přijali, vydali se na cestu. 
Nepomohlo by nám tedy nic, kdybychom jen okouzleně zírali u jesliček na Jezulátko - a zůstali na
místě, kde jsme, nebo jen sestoupili do minulosti svého dětství. 
Kristus našeho setkání je před námi! 
Tvůj život je před tebou bez ohledu na to, kolik máš let podle občanského průkazu! Křesťanství je
náboženství budoucnosti. Křesťan je člověk, který teprv jde k plnému životu. Tahle stvořitelská živá
mentální energie, která nám dala bytí, která nás vedla, která nás volá, abychom vykročili k novému
zítřku, do nového roku, do nových roků a nových životů v Bohu, to je dech, to je ovzduší dětí Božích,
křesťanů, duchovních lidí. 
A nevykládejme si toto zaměření na budoucnost jen jako odkaz kamsi za smrt, na “onen svět”, do
záhrobí! Hvězda mudrců je tu, zde, dnes! Boží zářivá mentální energie je tu pro náš dnešek, zítřek, pro
tento náš život. Nemusíme chodit v temnotách, v strachu, nejistotách. Nemusíme se ničeho bát. Žijme
si a důvěřujme v Boží lásku, žijme si a nesme tu Boží lásku dál. 
Povstaňme tedy k prvnímu vykročení vstříc Božímu světlu a volejme mu vstříc:

Přímluvy



Modleme se k Bohu, našemu Otci, který se v Synu dal poznat všem lidem - a prosme jej:

Za všechny křesťanské církve , aby zjevovaly světu pravdu a pokoj.
Za všechny lidi, kteří se ve světě zasazují za jednotu a bratrství, aby se jim dařilo.
Za všechny pokřtěné, aby žili jako křesťané.
Za všechny křesťanské rodiče, aby své děti vychovávali ve víře, jak to při křtu slíbili.
Za všechny nás přítomné, abychom zůstali dětmi Božími.

Bože, náš Otče, křtem jsi nás přijal za své děti. Dej, ať tě chválíme svým životem na zemi a
radostným patřením na tebe v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Skončila doba vánoční. Dnešní neděle Křtu Páně jedná už o začátku veřejné činnosti Pána Ježíše. Jsme
tu postaveni před dospělého Ježíše a začínáme se zabývat posledními třemi roky jeho veřejné činnosti.
Ježíš ji začíná tím, že se připojuje k reformnímu hnutí Jana Křtitele a dává se od něj pokřtít - spolu s
hříšníky, kteří se potřebují napravit. 
My jsme se křtem také připojili k reformnímu hnutí Pána Ježíše. Snažíme se s ním napravit svět
dobrem a láskou? Snažíme se napravit sebe odvrácením od špatných návyků? 
Děláme to doopravdy?

Uvedení do čtení 
Iz 40,1-5.9-11 
Běžná představa Mesiáše ve Starém zákoně, to byla představa, že Mesiáš bude mstitelem křivd, že
hříšníky sežehne ohněm, rozmetá je jako plevy, zahubí. Ale u jasnozřivých proroků, kteří se dali vést
Duchem, se objevuje překvapivě krásné vypodobnění pravé podoby Mesiáše. Poslouchejme proroka
Izaiáše. 
Tit 2,11-14;3,4-7 
Ve Skutcích apoštolů je zapsáno několik kázání svatého Petra. Teď budeme poslouchat, jak Petr
připravoval na křest pohanského setníka Kornelia a jeho rodinu. 
Lk 3,15-16.21-22 
Co se říká v dnešním evangeliu při křtu Pána Ježíše, to bylo nabídnuto i každému z nás při našem křtu.
I my jsme byli přijati za Boží syny, za chrámy Ducha svatého. 
 

JEŽÍŠOVA SOLIDÁRNOST S ČLOVĚKEM

Kdyby při křtu Páně v Jordánu byli dnešní žurnalisté, udělali by z té události prvotřídní senzaci. Ale
myslím, že i tenkrát se tato událost postarala o rozpálené debaty mezi učedníky Janovými a
Ježíšovými. Tak kdo je víc, kdo je větší? Kdo koho pokřtil? Jan pokřtil Ježíše, tak je to jasné, říkali
učedníci Janovi. 
Nás, dnešní křesťany, už zpráva o křtu Páně nijak nerozpálí. Je to pro nás znamení, že skončila
vánoční doba, že máme sklidit poslední zbytky vánoc, a to bývá tak zhruba vše, jak ten svátek zasáhne
do našeho života. 



Ale přemýšlivý člověk se snad přece jen nad dnešním evangeliem zamyslí: Co vlastně vedlo Ježíše k
tomu, že se zařadil mezi hříšné kandidáty Janova křtu? Vždyť on toho opravdu neměl zapotřebí! 
Odpověď je nepochybně ve větě evangelia: “Když se všechen lid dával pokřtít, Ježíš se dal pokřtít
spolu s lidem.” 
Křest Páně, to je svátek Ježíšova vyhlášení solidarity s lidmi. Postavil se do jedné řady s hříšníky. 
Solidarita je pojem, který se dnes dost nosí. I dnešní politikové rádi sestupují z vládní limuzíny mezi
lid, tisknou si s ním ruce, dávají najevo - já jsem jeden z vás, volte jen mě - a pak zase nastoupí do
limuzíny a zmizí ve svém světě vysoké politiky. 
Jenže křest Páně není jen chvilkovou akcí Ježíšovy solidárnosti s prostým, hříšným lidem. Je to
ouvertura, začátek vrcholné Ježíšovy solidarity s hříšným člověkem na Golgotě, sebeobětování na
kříži. A tento vrcholný akt solidarity trvá pro každou lidskou generaci dál v Eucharistii, v mešní oběti:
Zde se v Jordáně vyhlášená solidarita projevuje se stále stejnou účinností. 
Ježíšova cesta bažinou lidských selhání a špatností po boku hříšného člověka trvá dál. Církev, která by
se od hříšných lidí štítivě odtahovala, to by nebyla církev Kristova. Kdyby si tohle uvědomili sektáři,
kteří opouštějí hříšnou církev lidských hříšníků a zakládají si společenství těch dokonalých, snad by se
do církve vrátili a pomáhali k nápravě uvnitř církve. Pochopili by, že kvasinky mohou být
sebezdravější, nic těsto nezlepší, dokud jsou mimo těsto. 
Kdo se s porozuměním zadívá na Ježíše ve frontě hříšníků před Janem u brodu Jordánu, ten zatouží
být také solidární s lidmi kolem sebe. Zatouží vést je svým příkladem ke křtu Kristovu. 
My všichni jsme už pokřtěni - většinou v dětství. Je dnes i dost takových lidí, kteří pokřtěni sice byli,
ale s náboženstvím se při dospívání neseznámili. Rodiče je nepustili do vyučování náboženství,
neposlali do kostela. Ptal se tuhle jeden takový pokřtěný ateista: “Tak jaké já mám jako pokřtěný
závazky vůči Bohu, když o něm nic nevím?” A slyšel odpověď: “Příteli, pokřtění není uvalení závazků
a povinností na člověka. To je naopak vyhlášení závazků Boha vůči člověku. Jako při křtu v Jordáně
zněl  nad Ježíšem Boží hlas: “Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení” , tak toto vyznání Boží
lásky platí i dodnes ke každému křtěnci - synu člověka - i k tobě. Bůh křtěnce neodvolatelně vyhlašuje
za své milované dítě. Vyhlašuje, že při něm stojí a vždy bude stát. I když se člověk synovství Božího
bude odříkat, i když o svém nebeském Otci nebude chtít nic slyšet, i tenkrát bude Otec stát ve dveřích
domova svého království a vyhlížet návrat marnotratného syna. 
My všichni jsme pokřtění. Jak se to na nás projevuje? Důvěrným rozhovorem s Bohem jako s Otcem -
modlitbou? Projevuje se to tím, že se dáváme vést Duchem svatým? Projevuje se to tak, že se stáváme
nástroji Boží lásky? Že skrze nás může Bůh ve světě působit? 
Je nám dána možnost, ohromná možnost, abychom žili královský život synů a dcer Božích. Máme
dnes o čem přemýšlet. 
A máme zač dnes Bohu děkovat. 
 

PROČ JEŠTĚ KŘTÍT ?

Pán Ježíš se dal pokřtít, slyšeli jsme v evangeliu. Dobrá, řekne si někdo. Ale proč se dáváme křtít i
my? Proč se mají křtít všechny malé děti? - Jistě byste, děti, všichni věděly odpověď: “Křtem se
stáváme dětmi Božími!” Dobrá - to je správná odpověď. Ale co je s těmi ostatními , co nejsou
pokřtěni? Jsou to všichni zavrženci a vyvrheli z Božího království? - “No, to snad přece ne” -
odpovídáte. “Ale co tedy jsou ti nepokřtěnci? Jsou to také děti Boží?” - “Ano.” - Správná odpověď je
ano. Všichni lidé jsou děti Boží. Vaši spolužáci, co nebyli pokřtěni, vaši učitelé, státníci a politici -
všichni lidé na celém světě jsou děti Boží. Bůh je miluje a chce, aby si hezky žili a přišli k němu do
nebe. 



“Ale když je to tak, proč tedy vlastně  křtíme? Není to zbytečné?” - Vůbec to není zbytečné, naopak,
křest je velmi potřebný. Bůh má rád všechny lidi, ale je potřeba, aby každý jednotlivec měl rád i Boha.
Láska mezi dvěma je tenkrát úplná, když je opětovaná, když je oboustranná, vzájemná. 
Křest, to je znamení přijetí a opětování Boží lásky. My, křesťané, víme, že Bůh nás miluje a snažíme
se Boží lásku opětovat. 
Proto tedy křtíme už malé děti, aby odmala věděly, že je tu nebeský Otec, který je má rád, že jejich
život má smysl a důležité poslání - šířit Boží lásku a pokoj. 
Kde rodiče nechávají děti nepokřtěné, bez křestní katecheze, tam děti při dospívání těžce tápají a
hledají smysl života. A ne každý má to štěstí, jako pisatelka tohoto dopisu: 
“Se mnou to začalo být zlé, když se mne doma a ve škole začali ptát, čím chci být. Rozčilovalo je,
když jsem říkala, že nevím a že je mi to jedno. A mně to opravdu bylo jedno. V každém oboru už
dělalo tolik pilných mravenečků přede mnou - co na tom záleží, jestli já tam přibudu nebo ne. A
nebyly to dobré pocity tenkrát. Ptala jsem se sama sebe, proč a nač vůbec žít. Abych se vdala? Jsou
prý krásná manželství, ale ta, co já jsem mohla pozorovat, krásná nebyla. K čemu vlastní žít? Jíst,
spát, vstávat, čekat, co se přihodí - k čemu to? 
Nevím, jak bych byla skončila, kdybych nepotkala Jarku a její věřící partu. Marně bych se pokoušela
vyjádřit ten fantastický pocit štěstí, když mi poprvé došlo, že je tu Kdosi - Bůh, kterému na mně
záleží, který mě má rád. Že můj život, až budu pokřtěna, nabude smysl, nádherný smysl: Mám
budovat kolem sebe Boží království pokoje a lásky , spolupracovat se Stvořitelem v dotváření světa. 
Vidím teď vše novýma, Ježíšovýma očima, žiju jakoby nový život. Denně potkávám tisíce
dobrodružství, která mi dělají radost. Věřím v Boha a proto věřím i v život. Vím, proč žiju.” 
Rodiče, kteří nedají dítě pokřtít, ač sami pokřtěni jsou, nebo pokřtít ještě dají, ale o křesťanskou
výchovu se nestarají, ti svým dětem velmi škodí a život jim ztěžují. 
Co je na křtu tak důležité pro celý život? Nejprve si poslechněme, jak to katechismus říká odborně:
“Křtem se dítě začleňuje do velikonočního Kristova zmrtvýchvstání. Křtem umírá s Kristem hříchu a s
Kristem znovu povstává k novému životu v Bohu. V tomto přecházení od smrti k životu, od zla k 
dobru, od hříchu k lásce, má pokřtěný po celý život pokračovat.” 
A teď se pokusme totéž naznačit lidově: 
“Křtem se dítě stává členem dobré party, nebude nikdy samo, osamělé. Hlavou té party je Ježíš
Kristus. Ježíš se stává při křtu přítelem. Pokřtěný jde životem s vírou, že tento přítel Ježíš má zájem,
aby se mu život vydařil. 
Jako se dítě tělesně podobá rodičům, 
tak křtem získává podobu Boží 
a právo, nazývat Boha Otcem a Pána Ježíše bratrem. 
Kde se rodiče nad tímhle zamyslí a uváží to, nebudou na rozpacích, zda má nebo nemá smysl dát
pokřtít dítě. 
Když se vás tedy někdo zeptá, jestli má své dítě pokřtít, už víte, co mu odpovíte. Třebas toto: 
Proč křtít? 
Nejprv proto, že to chce Pán Ježíš: “Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého.” 
A proč to Pán Ježíš chce? 
Aby vaše děti nebyly nikdy ve světě osamělé. 
Aby měly společenství s Otcem. 
Aby se staly bratry a přáteli Syna. 
Aby měly vedení Ducha svatého. 
Aby získaly dobré mravní zásady pro život v Kristovo evangelium. 
Aby vydávaly dál - další generaci - svědectví o své víře, naději a lásce. 



Není snadné vyjádřit několika větami cenu křtu - vždyť zde se přibližujeme k tajemství Boha mezi
námi. Lze jen tušit cenu rozhodnutí o pokřtění dítěte: 
že je to projev důvěry v budoucnost člověka a lidské společnosti pod ochranou Boží Prozřetelnosti. 
Že je to projev důvěry, že narození není jen začátek umírání, ale i začátek cesty k životu věčnému. 
Že je to zapojení do společenství místní církve, farnosti, do světové církve vítězné a pozemské církve
putující. 
Pojďme se přihlásit k svému křtu veřejným a společným vyznáním víry: 
 

KŘEST PÁNĚ A KŘEST NÁŠ

vánocích jsme slavili narozeniny Pána Ježíše, dnes slavíme jeho pokřtění. Slyšeli jsme o tom právě v
evangeliu: Pán Ježíš při tom křtu zažil, jak ho Otec nebeský má rád: “Ty jsi můj milovaný syn, v tobě
mám zalíbení.” 
Chtěl bych dnes vám, děti, ale i vám rodiče, vypravovat, jak slavila své narozeniny jedna Jana, když jí
bylo deset let. 
Začalo to tak. Setkali se takhle jednou rodiče té Jany s knězem a mezi řečí došlo na to, že je to vlastně
škoda, že se děti křtí tak malé, hned po narození, že z toho nic nemají a nic o tom nevědí. “Kdyby se
křtilo tak v deseti, to už by si z toho mohly něco zapamatovat,” - říkali. 
A kněz jim řekl: “Copak se neslaví narozeniny a křest Pána Ježíše každý rok znovu? Co vám brání,
abyste každý rok slavili s Janou její narozeniny i den křtu - ať už současně nebo odděleně. Tak bude
moci každý rok své pokřtění hlouběji prožívat.” 
Tohle se rodičům líbilo a Janě také. 
Když už měla mít desáté narozeniny, směla pozvat na společnou ranní mši v kostele a na společný
oběd svou tetu, kmotřenku a dědečka, a na odpolední svačinu své nejlepší kamarádky. 
Den začal v kostele u křtitelnice, kde byla Jana pokřtěna: “Tak tady jsem se stala křesťankou, tady
prohlásili moji rodiče veřejně, že si přejí, abych já, jejich dítě, se naučila žít jako člověk pokojný,
laskavý, hodný, jako dítě Boží. Tady mě Otec nebeský přijal za své milé dítě, v kterém se mu zalíbilo,
za svou dceru. 
Mši svatou toho dne sloužil pan farář za celou Janinu rodinu: “Aby nás živé Pán Bůh chránil od zlého
a naši zemřelou babičku aby vzal do svého království” - říkala panu faráři maminka, když šly s Janou
na faru požádat o mši svatou. 
Při kajícím úkonu na začátku mše svaté se Jana pevně odříkala všechen darebností, a když při
pozdravení pokoje tiskla tátovi a mamince ruku tak pevně, to jistě poznali, jak doopravdy je
rozhodnuta nedrásat jim už nervy svou hubatostí a nepořádností. 
Svaté stolování mešní , společné svaté přijímání celé rodiny v kostele, pokračovalo pak hody lásky
doma - při společném obědě. 
Jana směla sedět tentokrát v čele stolu, na tatínkově místě. Na stole hořela křestní svíce, u ní byla
zavěšena křestní rouška. Byl to veselý oběd, zvlášť když tatínek spustil znenadání na magnetofonu
Janin řev, který natočil, když ji dovezli z porodnice. Také pohádka tam byla, jak ji Jana vypravovala s
babičkou, když jí byly tři roky, a potom z vánoc v pěti letech, jak zpívá koledy, sice pisklavým, ale
snaživým hláskem. 
Také album s fotografiemi přišlo ke cti a strýc hned udělal další snímky, aby i ten den byl zachycen. 
A potom odpoledne, to si Jana směla pozvat na svačinu své kamarádky a byla třená bábovka a buráky
a celá bedýnka limonády. 
A když pak večer Jana šla spát a našla na posteli dárek, dámskou tašku, tu skoro takovou, jakou nosí
dospělé slečny, ten večer se to Janě docela snadno modlilo z radostiplného srdce: 



“Pane  Ježíši, tobě při křtu v Jordáně řekl nebeský Otec, že tě má rád jako svého Syna. A ty jsi tak
hodný - chceš abychom tu radost prožívali také. Já to dnes vím: Maminka i táta mě mají rádi a chtěli
mi dnes udělat radost. Náš Otec nebeský mě má také rád. Dal mi život, rodiče, domov, kamarády,
křtem mě přijal mezi své děti. Děkuji ti, Otče náš, děkuji ti ... 
Ale to už Jana při tom blaženě usínala, samozřejmě s tou dámskou taškou zavěšenou na rameni ... 
Děti, rodiče, nelíbilo by se vám také slavit takovou rodinou slavnost, narozeniny spolu s křtinami?
Pravda, jistě slavíváte narozeniny od malička, je dort se svíčkami. Zbývá přidat duchovní náplň, to
ovzduší hodů lásky, ovzduší jordánského údolí s nebesy otevřenými a vůní otcovské lásky k dětem a
dětí k rodičům. 
Chceme, aby nás děti měly rády. A má to tak být. Ale je potřeba, abychom při svátečních
příležitostech i my dali dětem svou lásku zvláštním způsobem najevo. Vždyť i Otec nebeský
považoval za potřebné jednou veřejně a přede všemi prohlásit, že Ježíš je jeho milovaný syn, ve
kterém má zalíbení. 
A teď povstaňme ke společnému slavnostnímu prohlášení, že věříme v tohoto Ježíše Krista, Božího
Syna, našeho bratra, že se od něj chceme učit, jak se mít navzájem rádi a jak být na sebe hodní. 
 

JAK ROZVINOUT KŘESTNÍ MILOST

Nejen Pán Ježíš, i my jsme byli na křtu prohlášeni za Boží syny. Za křesťany, za chrámy Ducha
svatého jsme byli prohlášeni při křtu. 
Když prohlášení, tedy jimi i jsme? My pokřtění jsme ti dobří, nepokřtění jsou ti špatní? 
Víme, že to není tak jednoduché, i když se tak přímočaře často smýšlí a mluví. 
Křest je pozvání, povolání, které je možno rozvinout, nepřijmout, či později promarnit. Nejednou jsem
v různých obměnách slyšel stesky maminek: “Když si naše dcera našla chlapce z dobré katolické
rodiny, měla jsem radost. Jenže brzo po svatbě se ukázalo, že on není vůbec dobrý člověk.” 
Po válce se svět s úžasem dověděl, že velitel koncentračního tábora v Osvětimi pocházel z dobré
křesťanské rodiny, byl pokřtěn, přísně nábožensky vychován, doma poslouchal jako hodiny. 
Dělící čára mezi dobrými a zlými lidmi neběží přesně po rozdělení křesťané - nekřesťané. To už věděl
svatý Petr. Dnes jsme si četli jeho prohlášení, že Bohu milý je každý člověk, který jedná správně. -
Petr říká: “každý člověk”, ne: “každý křesťan”! - A svatý Petr říká dál: “Bůh nikomu nestraní, miluje
každého, kdo jedná správně.” 
Jednat správně, na tom tedy vše záleží. 
Co však vede člověka, aby jednal správně nebo špatně? Jistě řeknete- výchova! Jistě, ta má velký
význam, ale ne rozhodující. Sami byste možná mohli jmenovat případy, kdy v jedné rodině jedni
rodiče vychovávají své dvě děti. A jedno děcko je hodné, z druhého je darebák. 
Tedy povaha? Ta vůbec ne. Všechny povahy mohou jednat dobře nebo darebně. 
Pak snad dědičnost, zděděné vlohy? Dědičnost sama též ne. Dědíme jen sklony, náklonnosti. Dědíme
jich mnoho, dobrých i zlých. Záleží na tom, zda ty dobré rozvineme a zlé potlačíme, nebo naopak. 
Co tedy vede člověka, aby jednal dobře nebo správně? 
Je tu zvláštní lidská vloha, jen lidská.  Zvířata ji nemají a člověk si ji musí pěstovat, rozvíjet
správným směrem. Je to SVĚDOMÍ. 
Ale pozor! Na svědomí se odvolává mnoho lidí, jednajících špatně. Mnoho různých významů dává
svědomí: ztotožňuje se se zděděnými názory, mravním citem, smyslem pro hodnoty. Katechismus
říká, že svědomí je Boží hlas v duši. Ale i tato definice potřebuje rozvedení, přesnější popsání, aby je
člověk mohl rozvíjet správným směrem! 
Svědomí je co do funkce dvojí schopnost: 



Schopnost správně rozlišovat, co je dobré a co je zlé. 
Schopnost správně se rozhodovat pro to, co je dobré. 
Ad 1) Někdo se nenaučí správně rozlišovat dobré a zlé. V dětství mu rozvoj svědomí zarazí věčně
poručníkující rodiče. Rozkaz nahradí rozeznávání: Dobré, správné je, uposlechnout vždy rozkazu. A i
když z toho nevzejde pokaždé velitel vznikne aspoň hnidopich, který před sebou nevidí živé lidi, ale
foršrifty, předpisy, rity, které se snaží úzkostlivě plnit bez ohledu, kolik škody a zla tím v konkrétním
případě způsobí. 
Ad 2) Jiný se nenaučí jasně rozhodovat. Je slaboch. I když ví, co je správné, zlé sklony zvítězí a jedná
špatně. 
K takovým zlým koncům dochází tam, kde rodiče nepochopili, co je vlastně cílem výchovy. Myslí si,
že cílem správné výchovy je vychovat děti poslušné. To však platí u psa, ne u dítěte. U dítěte je cílem
výchovy nejen poslušnost, aspoň ne především, ale hlavně svědomitost: naučit děti rozeznávat mravní
hodnoty, co je dobré a co je zlé. A naučit je, aby uměly podle toho poznání i jednat, aby se samy
uměly rozhodnout pro to, co je dobré. 
Svědomí je tedy něco, co se musí vychovávat, pěstovat. 
Budeme si tedy pamatovat: 
Křesťan je člověk svědomitý: umí dobré rozeznat a dobré dělat.

Přímluvy

Slavíme svátek křtu Páně. Mysleme při tom i na náš vlastní křest a prosme Pána Ježíše:

Za všechny děti, které budou letos v naší farnosti pokřtěny, aby byly také ve víře vyučeny a
vychovány.
Za všechny rodiče, kteří dají své děti pokřtít, aby je trpělivě učili znát a milovat Pána Ježíše.
Za naše vlastní rodiče - aby bylo jejich radností a slávou na věky, že nás odmala vedli k víře.
Za všechny kmotry a kmotřenky, aby pamatovali na svůj úkol, že se mají stát dobrými přáteli a
rádci svých kmotřenců, zvlášť  při jejich dospívání.
Za národy, které dnes žijí u Janova Jordánu, aby konečně dosáhly spravedlivého míru.
Za národ izraelský, aby poznal, že očekávaný Mesiáš je Ježíš Kristus.
Za nás všechny pokřtěné, abychom své křesťanství nesli jako šlechtictví ducha.
Za děti nepokřtěné - aby našly věřící přátele, kteří by je k víře přivedli.

Pane Ježíši, chceme pamatovat na všechny výsady a práva, která plynou z toho, že jsme členy tvého
království, že patříme do tvé církve. Chceme být pamětlivi, že jsi nás pozval za své spolupracovníky,
učedníky a přátele, ty, Synu Boží, jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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Nedělní cyklus A 
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Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

1. NEDĚLE POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Popeleční středou jsme vykročili na čtyřicetidenní cestu přípravy na velikonoce. Je to doba velkého
cvičení, jak bojovat s pokušením. Každý den nás život staví před stále nová pokušení - ke zlému
smýšlení, mluvení, jednání. Mnohokrát za den se musíme vždy znovu rozhodovat mezi dobrem a
zlem. 
Litujme upřímně každé prohry.

Uvedení do čtení 
Dt 26,4-10 
Ve čtení ze Starého zákona dnes uslyšíme děkovnou modlitbu Izraelitů,  jakési starozákonní stručné
krédo. Je to vyznání víry v Boha, který prokázal svému lidu tolik láskyplné péče. 
Řím 10,8-13 
Izraelita mohl vyjádřit svou víru jednou větou: “Bůh vyvedl Izraele z Egypta. Křesťan může vyjádřit
svou víru také jednou větou: “Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých”. Poslyšme, jak to odůvodňuje svatý
Pavel v listu Římanům. 
Lk 4,1-13 
Dnešní vyprávění evangelia o pokušení Pána Ježíše na poušti nás staví před otázku: “Jaká jsou naše
pokušení?  Jaké jsou naše pouště osamění?  Co nás odvádí  z dobré cesty?” 
 

PROSTŘEDEK PROTI POKUŠENÍ

Víte, děti, co je to pokušení? Myslíte si teď asi: “Samozřejmě, že to víme. Tuhle jsem měl pokušení
koupit si při nakupování čokoládu.” A vidíte - tohle ještě pokušení nebylo. To byla jen chuť. A mít
chuť něco sníst, chuť něco říct, chuť něco udělat, to ještě není pokušení. 
Nebo do tebe spolužák vrazí a ty máš chuť mu to oplatit. To také není ještě pokušení, to je přirozená
reakce. 
Pokušení je chuť dělat něco zlého, právě proto, že je to zlé. Koupit si čokoládu právě proto, že ti to
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maminka zakázala. Trápit slabšího kamaráda, protože víš, jak ho to bolí, že je to špatné. Zde už by se
ses oddával zlu pro zlo - a v tom je ta špatnost. 
Pán Ježíš nám dnes v evangeliu ukazoval, jak je třeba říct hned a rozhodně NE každému pokušení k
něčemu zlému. 
Ale možná vás při naslouchání evangeliu o pokušení Páně od ďábla, napadlá spíš zvědavá otázka, jak
asi ten ďábel vypadal? 
Úplně malé děti to vědí přesně - z pohádek. Tam vystupují oškliví a směšní čerti - a to jsou přece ti zlí
duchové, ďábli, co pokouší ke zlému. Jsou hloupí tak, že je přelstí každý Honza. Každý vysloužilý
voják jim dá výprask. 
Jenže v Písmu svatém pokušitel nevystupuje jako politováníhodný ubožák. Ani se tam nepíše, že má
ocas a kopyta a na hlavě rohy. Ono totiž nejde o to, jak pokušitel vypadá, ale k čemu svádí. 
Před lety byl promítán italský film “Evangelium svatého Matouše.” Byl to zfilmovaný život Pána
Ježíše. A ve scéně o pokušení Páně poražený pokušitel odchází a v písku po něm nezůstává žádná
stopa. Jeho nohy jdou po zemi, ale beze stop. Tak žije pokušitel mezi námi stále. Neviditelný. A ani
nejlepší kriminalistická metoda nedosvědčí jeho přítomnost. Jen jediná stopa po něm zůstává: zlo,
které páchají ti, kdo se od něj nechají ke zlému navést. 
Pána Ježíše pokušitel sváděl, aby si dopřál - ani ne čokoládu - ale obyčejný chléb, protože Ježíš byl
hladový. Potom ho sváděl, aby si vyzkoušel, co všechno dokáže. A nakonec ho naváděl, aby chtěl být
něčím víc, než všichni ostatní. 
Nesvádí tě ďábel podobně? Toho ďábla nevidíš, ale jeho pokušení cítíš někdy mocně: koupit si něco
za peníze, které ti nepatří. Udělat zrovna to, o čem víš, že je to špatné a zakázané. 
Jak se člověk může ubránit? 
Musíme si dávat pozor. Pokušitel sice viditelný není, ale pokušení je citelné dost a dost. 
Jediná cesta, jak se pokušení ubránit, je ta, kterou nám ukázal Pán Ježíš. 
Ihned řekni energické NE. Ihned odejdi myslí i tělem jinam a začni dělat pravý opak toho zla - dobro. 
Stále se vyskytují lidé, kteří zlo potírají zlem. Jenže tím zlo jen zmnožují. Jenom dobro odstraňuje
zlo, tak jako světlo odstraňuje temnotu. 
Není jiné cesty ani pro mne ani pro tebe. Není jiné cesty pro celý svět, než stále na zlo odpovídat
dobrem, na zlé pokušení odpovídat dobrým činem. 
Ukažme našemu Pánu Ježíši teď v postní době, že jsme si dobře všimli, jak v pokušení jedná on a že
jej chceme a dokážeme napodobit. 
Závěrem se ještě zeptejme, proč je evangelium o pokušení zrovna na začátku postní doby? 
Protože k takovému pevnému a nekompromisnímu postoji člověka vůči zlému pokušení je třeba
sebekázně. 
Každý mravní řád stojí na sebekázni, i náš křesťanský. Musíme se tedy stále cvičit v sebekázni a
sebezáporu. 
Tento sebezápor může provádět každý podle svého, ale je tu i společný postní řád. Vyhlásili jej naši
biskupové a zní takto: 
“Každý pátek je den pokání, neboť toho dne za nás umřel náš Spasitel. Kajícími skutky se připojujeme
aspoň nepatrně k jeho oběti a tak se vděčně hlásíme k jeho kříži. 
Páteční půst od masa patří už dlouho mezi církevní přikázání. Ale dnes je jeho zachovávání velmi
ztíženo složitostí dnešního života. Proto tato povinnost byla pozměněna tak, že věřící buď mohou dále
zachovávat v pátek půst od masa, nebo si uložit nějaký projev pokání podle vlastní volby, buď půst
nebo skutek zbožnosti nebo skutek lásky. 
Půst: odepřít si masitý pokrm, alkoholický nápoj, kouření, sladkosti, zábavné pořady v televizi apod. 
Skutek zbožnosti: účast na mši svaté, četba Písma, křížová cesta, modlitba růžence, studium
křesťanské nauky, meditace apod. 



Skutek lásky: návštěva nemocných a péče o ně, pomoc bližním, konkrétní služba občanskému nebo
církevnímu společenství apod. 
Na počátku a v závěru postní doby, tj. na Popeleční středu a na Velký pátek je nařízen půst
zdrženlivosti od masitých pokrmu a zároveň půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen
jednou za den dosyta. Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od 21. do 59.
roku života. Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobný vážný důvod od povinnosti újmy
osvobozuje. 
Ty, kdo mají dostatečné příjmy, vybízíme, aby zvláště v době postní jako výraz ochoty napravovat
hříchy vlastní a cizí přispívali na dobré účely, například na zmírnění bídy ve světě, podporu
potřebných, opravu kostelů, potřeby duchovní správy.

Přeji vám všem, aby vaše letošní postní náprava, rehabilitace vlastní povahy, vašeho charakteru, byla
radostná a úspěšná. 
 

NE SAMÝM CHLEBEM

V čem je podstata pokušení? 
Jaká jsou má pokušení? 
Co mne odvádí od víry v Boha, od dobré cesty?

Odpověď na tyto otázky musíme hledat ve svém nitru - každý sám. Lidská pokušení jsou mnohotvárná
jako život, denně jiná, denně nová. 
Ale ve své podstatě, v jádru věci, jsou až nudně monotónní- stejná jako ta Ježíšova. 
Pán Ježíš měl moc - pro jiné. Teď je sváděn, aby ji využil pro sebe, ve svůj prospěch. 
Pán Ježíš přišel s mocí bezmocné lásky. Teď je sváděn, aby přijal satanský princip násilí. 
Pán Ježíš přišel hlásat ducha chudoby, který cení víc bohatství srdce, než peněženky. Teď je sváděn ke
chlebařině: služba zlu bývá dobře placena. 
To je podstata pokušení: volit cestu nejsnadnější, nejpohodlnější, tu cestu, co se nahodí první z kraje,
bez ohledu na jiné. Cestou zlou pro jiné a jen zdánlivě dobrou pro tebe. 
Ježíš na nabídku chlebařiny odpovídá: Člověk potřebuje víc než jen chleba, jídlo, majetek, aby byl
lidsky živ. 
Z pouhé chlebařiny  jeho existence zůstalo jen vlastnění, ze svátostí jen posvátné soukromé svatosvaté
JEHO vlastnictví. 
Jinak je mrtev tou smrtí, kterou i Kristus považuje za neštěstí. 
Je mrtev, protože jen bere, nedává. Je mrtev, protože nemá rád: Odmítl Boha - Lásku. Jeho vztah k
lidem je zrůdný. Chce buď lidi mít - mít jen pro sebe, vládnout - tomu říká láska. Ty, co nevlastní,
chce aspoň vysávat: co mám z toho člověka, k čemu mi může být dobrý tamten. 
To je ta opravdu hrozná smrt, to je peklo, před kterým varuje bible: Osamělost sobce, který nemá rád,
který se neumí darovat, chce jen brát. 
Taková živá mrtvola je zpodobena v marnotratném synu. Chtěl všechno sám, sám pro sebe - odmítl
společnost své rodiny - a skončil ve společnosti prasat a sviní. 
Když změnil své smýšlení a vrací se mezi své s ochotou sloužit jim, tu jeho otec prohlašuje: “Můj syn
byl mrtev, a ožil!” - Otec nazývá zmrtvýchvstáním to, co se s ním stalo. 
Nech si projít hlavou, čemu se tu vlastně říká zmrtvýchvstání! 
Ježíš se radikálně postavil proti smrti duchovní. Učí, že ta se může stát trvalou, věčnou, peklem na
věky. A naopak se nebojí  smrti tělesné, fyzické. Podstupuje ji, aby dotvrdil svou víru, že ta je jen



změnou života, branou do nové formy bytí, žil-li ten člověk v lásce. 
Rozumíš? Čím víc jsme naplněni laskavostí, dobrotou, láskou, tím víc nesmrtelnosti v nás je. 
Člověk, který odolá pokušení samého chleba, sobectví, člověk, který dá přednost lásce, ten už smrt
překonal, ten už má smrt za sebou a před sebou život v lásce! 
Tak to tvrdí i svatý Jan apoštol v druhém listu: Píše tam: “Miláčkové, my víme, že jsme už přešli ze
smrti do života, protože máme rádi své bratry. Kdo nemá nikoho rád, ten už zemřel a zůstane mrtev.”
(Podle 1. Jan 3,14) 
Nenechte si ujít tuto myšlenku: 
Stát se křesťanem znamená přejít ze smrti do života, stát se křesťanem znamená mít rád, to jest být tu
pro druhé. 
Mluvili jsme tu dnes o dvojí smrti: 
Ta jedna je nesmyslná smrt už zaživa, odumření lidství, lásky v člověku. 
Tou druhou, tělesnou, prochází člověk s pohledem upřeným do zaslíbené země, prochází jí jako vítěz
nad otroctvím plných hrnců egyptských, jako ten, který smrt už překonal a žije. 
Takový život stojí za to, abychom jej hledali. Stojí za to, abychom začali znovu o takový život
usilovat. 
 

POKUŠENÍ POHODLNÉ CESTY

Jako u fotografa 
“Teď se budete všichni usmívat! Hezky mile, připravit si úsměv, pozor, teď!” Cvakne spoušť
fotoaparátu, zhasnou reflektory, pohasnou na rozkaz nasazené úsměvy. Vše je zas jak bylo. 
Tuhle se mě kdosi ptal, jestli se mi nezdá, že to u nás v církvi je také tak trochu jako u fotografa. Také
akce na rozkaz. Přijde popelec: Všichni postit! 
Já mu na to řekl: “Proč ne. Kdyby nebyla příležitost k radosti, nebylo by ani radosti. Kdyby nebylo
olympijských her a sletů, ani by lidi netrénovali, necvičili.” 
Je tu ovšem ten rozdíl, že u fotografa se zhasnutím reflektorů zhasne vše a je vše jak bylo. Ale kdo
poctivě trénoval a zápasil a cvičil před olympiádou, bude fit i po olympiádě, čipernost mu zůstane.
Kdo poctivě zápasí s pokušením v postě, tomu zůstane nácvik dobrého, ctnost.

Lehce nabýt - lidské pokušení 
Všimli jste si, jak ta pokušení, o kterých jsme si právě četli v evangeliu, jsou zaměřena na typicky
lidské potřeby: Chleba, moc, zajištění, to jsou tři věci, o které každý usiluje a každý je potřebuje. 
Každý se chce najíst a mít zásobu i na zítra. Kdo by o to neusiloval, byl by leda lehkomyslník. 
Každý chce mít moc - aspoň tolik, aby nás respektovali lidé kolem nás, aby nás brali vážně, aby si od
nás dali říct. Jen hlupáček chce být voděn za ruku jinými. 
Každý chce být zajištěn, mít pocit jistoty, zadní dvířka, ruku, která podrží. Jen sebevrah se vrhá do
všeho bezhlavě. 
Kde je tedy to pokušení, pokušení opravdu ďábelské, Ježíšovo i naše? 
Na svých životních jistotách musíme každý namáhavě pracovat, budovat si své zajištění, usilovat, dřít.
Pokušení je ve snaze budovat si své jistoty protekcemi, švindlem, nepoctivě. Lehce nabýt. Stavět svůj
prospěch na škodě jiných, zaprodat se do služby těch, kteří nabízejí stříbrňáky prospěchu každému,
kdo jim prodá svou duši, své svědomí, svou čest.

Pokušení pohodlné cesty 
Pán Ježíš často v evangeliích varuje před pokušením pohodlné cesty. Ale my na to nedbáme. Pošetile



závidíme těm, kdo to mají podle našeho zdání pohodlnější než my: 
Už jako školáci umíme závidět těm, co mají jedničky zdánlivě bez dřiny, protekcí - zatímco my se na
své trojky poctivě dřeme. 
Závidíme těm, kdo mají rodiče s většími příjmy a dávají dětem, na co jen prstem ukážou - zatímco my
si musíme na vše napřed našetřit. 
Závidíme těm, kteří zdravím jen kypí, zatímco nám se žádná nemoc nevyhne. 
Závidíme těm, kteří si lehce hopkají životem, tělesných pokušení nemajíce, zatímco nás zahanbují
naše lidské slabosti, s kterými namáhavě zápolíme a bojujeme. 
Závidíme lidem, kteří přijdou ke všemu pohodlněji, než my. Je jim opravdu co závidět? Já myslím, že
ne. 
Ono je to v životě podobné, jako na výletě v horách. Jedni se nahoru pracně plazí a lezou po svých.
Druzí se vyvezou pohodlně lanovkou. Byli tam obojí, ale jedněm zůstane jen to, že tam byli, šup
nahoru a šup dolů. Druhým zůstane bohatství zážitků a setkání na každém kroku: tu s květinou za
kamenem, tu na dálku se svištěm, kamzíkem. Nos si přijde na své vůní kleče a nasluněného kamene,
zrak vychutnává po libosti rozvíjející se panoráma rozhledu, sluch vnímá zpěv ptáků a píseň větrů a
hor. 
Ono pořád platí to moudré přísloví našich babiček, že za málo peněz je málo muziky, že kdo lehce
nabyl, lehce i pozbývá.

Bolest- sestra radosti 
A tak moudrý člověk se nepokouší obtíže života vyšvindlovat s pokušitelem, ale pustí se jako
sportovec před olympiádou do trpělivého tréninku, aby je zvládl. 
Kdo dokáže své životní trable a pokušení zvládnout, protrpět a vydržet, ten je počítá k bohatstvím a
hodnotám svého života. 
Poslouchal jsem nedávno v televizi rozhovor s jedním starým kumštýřem jubilantem. Ptal se ho
reportér, kterých svých děl si nejvíc cení. A on odpověděl: “Kdybyste se mne takhle byl zeptal před
dvaceti lety, začal bych vám asi pyšně vypočítat svá díla, co jsem kde vytvořil. Ale teď vám řeknu, že
si nejvíc cením toho, že jsem dokázal zvládnout život, když jsem bez peněz začínal, že jsem zvládl
zoufalství, když mi umřela žena; že jsem nepropadl panice, když jsem před časem dozvěděl, že mám
rakovinu. Cením si každého dne, každé pokojné chvilky, ba i každé bolavé chvilky, protože i ta je bytí
a život. Já si teď žiju hlouběji. Každý den přijímám vděčně jako dar, který už nemusel být. Netrápím
se nad tím, kdy už nebudu, ale raduji se, že ještě jsem.” 
A není sám ten starý pán, kdo má podobné životní zkušenosti. I leckdo z vás zažil něco podobného:
Tento po těžké nemoci si umí vážit zdraví a života. Tato po zlém maléru si umí vážit klidné chvíle. 
Obtížná cesta života je učitelkou života v plnosti.

Per aspera ad astra 
Ukázali jsme si, jak pokušení Pána Ježíše z dnešního evangelia je všelidským pokušením zvolit vždy
nejpohodlnější cestu. A jak ta pohodlná cesta je jen zdánlivě dobrá a pohodlná. 
Ježíš se nenechal svést. Volil cestu obtížnou, až na smrt obtížnou. A přece o něm právem lze soudit, že
to byl ten nejšťastnější člověk, který kdy žil na této zemi. 
A tak se pusťme chutě do postního trénování sebevlády, ovládání mlsnosti, lenosti, vyhánění zlozvyků
z jejich zakuklení. 
Zvolme si každý disciplínu, ve které budem trénovat - které lajdáctví chceme nahradit poctivým
výkonem; kde si zvýšíme laťku; které dobré věci v nás potřebují posilovací cviky. 
A nezapomenout: Všichni s úsměvem, všichni s chutí! Vždyť tahle duchovní rehabilitace je už vlastně
začátek našeho zmrtvýchvstání s velikonočním vítězem nad pokušením, hříchem a smrtí, s Pánem



Ježíšem. 
A když pohromadě s takovým partnerem, to je důvod k úsměvu - od ucha k uchu. 
Přihlasme se k němu, k jeho poušti i k společnému boji s pokušením, společným Kredem.

Přímluvy

Pojďme prosit Boha o pomoc.:

Abychom se nenechali pokoušet od světa k sobectví, ale abychom naopak my pokoušeli svět k
lásce.
Abychom nenechali odumřít jiskru humoru v sobě i kolem sebe.
Abychom se v postní době svědomitě snažili zachovávat postní řád.
Abychom se zdržovali nejen jídla, ale i mrzoutství a hříchů.
Abychom se víc báli odumření duchovního, než smrti tělesné.
Kdykoliv narazíme na násilnost a zlobu zlých lidí, ať se pevněji rozhodneme jednat dobře a
laskavě.

Bože, náš Otče, s dobrou vůlí chceme začít letošní přípravu na velikonoční znovuzrození s Kristem.
Naplň nás důvěrou a optimismem, aby to bylo radostné následování ideálů evangelia Ježíše Krista,
našeho Pána.

2. NEDĚLE POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Minulou neděli nám evangelium ukázalo Pána Ježíše podobného nám - v pokušení. 
Dnes nám evangelium představí Pána Ježíše nám nepodobného - oslaveného. 
Pootvírá se tu výhled do jeho i naší budoucnosti. 
Poprosme tedy o světlo Ducha svatého, abychom i my uviděli a uvěřili.

Uvedení do čtení 
Gn 15,5-12.17-18 
První čtení nám ukazuje příklad víry na Abrahamovi. Je už starý a slyší slib: budeš mít potomků jak
hvězd na nebi. Je nomád - bezzemek -- nemá ani zahrádečku. A slyší slib: Budeš mít celou zemi - už
se tam stěhuj! 
Flp 3,17-4,1 
V listu Filipanům vysvětluje svatý Pavel, kde   a jaký je konečný cíl smysl našeho života. 
Lk 9,28b-36 
V evangeliu nám dnes církev ukazuje cíl našeho putování životními trampotami: k vítězství nad zlem,
k vítězství nad smrtí. 
 

S JEŽÍŠEM NA HOŘE PROMĚNĚNÍ

Snad jste na výletě zažili také něco podobného. Ještě jako studenti bohosloví jsme o prázdninách lezli
na Lomnický štít, podívat se, jaký je ten Boží svět. Už při stoupání se počasí začínalo kazit a nahoře



jsme nakonec neviděli nic než beznadějné zmítání chuchvalců mlhy a mraků. Zoufalý svět,
beznadějný chaos, nikde človíčka. Výstup nadarmo, zlá cesta dolů před námi  (bylo to hned po válce,
lanovka nepremávala). 
Najednou se to jako kouzlem protrhlo. Slunce zalilo vršek a pak celý kraj: nádherný svět, vše má svůj
řád. Divoké srázy, pusté rokle, ale za tím stojí pevně svět pokojný, zelené louky, chundelaté lesy,
vesnice s kostelní věží - náš dnešní cíl. 
Za chvilku vše zmizelo za novým mrakem, ale nám už to nevadilo. Viděli jsme. 
Dnes nás vede Kristus s sebou také na Horu a nabízí stejnou zkušenost. Znovu a znovu jsme v životě
zavalováni mlhami nejasnosti, nejistoty, vše bezpečné kolem nás mizí: jak to skončí? Jak dopadnu na
této hrbolaté cestě?  Dnes nám zní hlas Otcův v odpověď, světlo velikonočního jitra nám osvětluje
cestu, je tu průvodce: “Toto je můj milý Syn - toho poslouchejte.” 
Slyšíš dobře? Žádná lidská cesta, žádný lidský zítřek,  ať jakkoli nepřehledný, nejasný, nejistý, žádný
není beznadějný pro toho, kdo chce žít s Ježíšem, kdo řekne ano k Boží vůli. Budou na této cestě
srázy, nejistoty, bude tam i smrt, ale bude tam nakonec bezpečné a jisté Zmrtvýchvstání. Dosažení cíle
je jisté. 
Ale ta jistota, světlo, radost, bezpečí - to je až na konci. Petr mluví za nás, nám všem ze srdce: Pane,
zůstaň zde, nevydávejme se na cestu do Jeruzaléma, k čemu Velké pátky a Getsemany: je nám tu s
tebou dobře. 
Evangelista Lukáš však Petrovu řeč suše komentuje dvěma slovy. Říká:” Nevěděl, co mluví.” 
Ježíš nezvolil cestu násilí k prosazení Božího království, ale cestu bezmocnosti, která nakonec vítězí. 
Jak jinak by nám mohl dát tu velkou naději, že neúspěch nečiní náš život bezvýsledným, že nemusíme
v takových situacích zoufat. Že můžeme ve světle víry přijmout svou nejasnou budoucnost pšeničného
zrna, které musí zemřít v zemi, aby žilo a přineslo užitek. 
Prosme dnes společně Pána, aby nám ve chvílích, kdy nás zavalí mraky nejistot, připomněl světlo
Hory oslavení, aby nám slunce jeho slova osvítilo další cestu života 
 

UVĚŘIT BOHU

Víra proti očividné zkušenosti 
Abrahám Bohu uvěřil. Co znamená uvěřit, věřit? 
Nevěřící to nepochopí. Až ten, kdo začne věřit, začne i chápat. Co je  to víra. Co je to důvěřovat
přesto, že vše kolem svědčí o opaku: 
Bezdětný Abrahám má uvěřit příslibu četného potomstva. 
Bezzemek Abrahám má uvěřit, že jeho potomstvu bude patřit celý kraj. 
A  Abraham věří Božímu slibu víc, než faktům kolem sebe, a podle té víry zařizuje svůj život. 
Také víra v Pána Ježíše je vírou proti naší očividné zkušenosti. 
Kolem nás denně vládne zlo, hřích - a my máme věřit, že Ježíš nás z hříchů už vysvobodil. 
Kolem nás denně vládne smrt -a my máme věřit, že Ježíš už smrt přemohl. 
Víra v Ježíše žádá totéž, co víra Abrahámova: odvážit se skoku do té víry. Navzdory každodenním
zkušenostem zla a smrti uvěřit v dobro a život. 
Proto říká pokoncilní katechismus pro dospělé: “Víra, to je přemožení nedůvěry vůči světu kolem
nás.” 
Kdo uvěří,  ten už nežije k smrti. 
Uvěřil v život a žije v něm. 
Kdo uvěří, ten už nežije v pasivitě a znechucení. 
Uvěřil v dobro a pomáhá, aby se prosadilo. 



Kdo uvěří v Ježíše, stává se životním optimistou.

Proč mnozí nevěří? 
Když je tak dobré věřit,  proč je věřících tak málo? Odpověď nám napovídá i dnešní evangelium o
proměnění Páně: Ono to není snadné. Člověk si na cestě k uvěření udělá nějaký obraz, svou představu
Pána Ježíše: 
 Jak kráčí obilím se zasněným obličejem. 
 Rozhněvaný revolucionář, vyhánějící jarmarečníky z chrámu. 
 Mstitel křivd, které na mně lidé napáchali. 
 Ztrýzněný mučedník u sloupu bičování. 
 Ježíšovo probodené srdce - oběť lásky. 
Každý ten obraz má své oprávnění, každý je pravdivý, ale žádný není úplný. 
Právě to si měli uvědomit apoštolové na Hoře proměnění. 
To si máme dnes uvědomit i my s nimi. 
Apoštolové také měli každý svůj vlastní obraz o Pánu Ježíši. 
A najednou to vidí: Pán Ježíš je jiný - nevýslovně jiný. 
Slavný světový malíř Salvador Dali namaloval před několika roky scénu dnešního evangelia: 
Proměněný Pán, to je záplava světla a barev , to je výbuch síly. Jeho přátelé apoštolé před ním oslněni
couvají. Jako když v noci blesk náhle prosvítí temnotu, tak oni náhle zahlédli na okamžik Ježíše
velikonočního, slavného vítěze nad zlem a smrtí. 
To je obraz promění Páně, jak to prožil umělec. A jak my?

Nevíme, ale věříme 
Když se nás někdo zeptá: “Co se to vlastně na Hoře proměnění stalo?” - musíme odpovědět:
“Nevíme.” Když se někdo zeptá: “ Jak se to stalo?”, musíme odpovědět: “Nevíme.” 
Jen jedno víme! Tento blesk proměnění nám chce naznačit, že všechny naše představy o Ježíši Kristu
jsou neúplné, nedostatečné, že na nich nesmíme lpět. Že Ježíšovu velikost, slávu, lásku, můžeme jen
tušit. 
A ještě jedno víme: že mu můžeme věřit a tím dát svému životu - jako Abrahám - pevný směr -
pevnou jistotu. 
A že teprve ten, kdo uvěří - a až uvěří - pozná, co to je za dar, věřit v Pána Ježíše. 
 

MODLITBA NÁS PROMĚŇUJE

Kdybych se vás teď, děti, zeptal, o čem bylo evangelium, které jsme si právě četli, jistě byste mi
všichni odpověděly: “No přece o tom, jak se Pán Ježíš proměnil na Hoře, jak celý zářil jakoby už
nebeskou slávou!” 
Oslnivost této proměny působí, že docela přeslechneme to, co tu proměnu Pána Ježíše způsobilo.
Evangelium však mluví prvně o tom, že Ježíš vystoupil na horu, aby se tam modlil. A když se modlil,
výraz jeho tváře se změnil, zbělal oslnivou září. 
Pán Ježíš nám dnes chce ukázat, co dělá modlitba. Jak nás přeměňuje, zušlechťuje, zkrášluje. Třeba ne
šaty, tvář, ale jistě naše srdce, naši duši. Chtěl nám ukázat, jaká síla je v modlitbě. 
Jenže my jsme takové proměnění následkem modlitby většinou dosud nezažili, a proto v nás tak často
hlodá tichá pochybnost,zda je má modlitba k něčemu dobrá. Přináší mi nějaký užitek? Nebo není k
ničemu? 
Před časem se stala v chicagské nemocnici tato událost: Šestadvacetiletý laborant se při práci náhle



svalil na zem zasažen srdeční mrtvicí. Lékař, který byl náhodou nablízku a zjistil zástavu srdce,
otevřel kapesním nožem hrudní dutinu, prsty se prodral mezi žebra a začal masírovat srdce. Po
usilovní masáži srdce začalo znovu bít, laborant byl zachráněn. 
V novinách se psalo o odvážné duchapřítomnosti lékaře, která zachránila život tomu laborantovi. 
Ale dělo se tam ještě něco jiného. V té nemocnici sloužily řeholní sestry - a ty se sběhly a modlily se.
Vznikla potom polemika: Kdo zachránil laborantovi život? Pohotovost lékaře nebo modlitba zbožných
sester? 
Jistě všichni cítíte, že tahle otázka je špatně položená. Můžeš říci: “Mnoha pacientům byl zachráněn
život masáží srdce i když při tom neklečely na dlažbě řeholní sestry.” A můžeš říci: “Ano, ale v každé
minutě každého dne je po celém světě sepnuto k modlitbě mnoho rukou lidí, kteří se modlí za ty, co
jsou právě v nějaké nesnázi.” 
Špatná je představa člověka, který se modlí, jen když je s ním zle, když mu jde o život. Špatná je
představa, že Bohu musíme stále napovídat, připomínat, co má dělat, jako by to sám nevěděl, jako by
nebyl vševědoucí. 
Modlitba je především pozdvihnutí naší mysli k Bohu. Je to naše přiblížení k Bohu srdcem. Je to
radostné vyznání důvěry v Boží dobrotu. 
Není třeba modlitbou nutit Boha, aby něco udělal pro člověka, ale stále je třeba nutit sebe sama,
abychom my se proměnili k lepšímu. 
Správné modlení je v duchu Otčenáše: Napřed je: “Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle
tvá.” - Jak člověk začne Bohu říkat: “... buď vůle má” - to si vyprošuje netušené trampoty. A my se tak
modlíme přečasto. Ba někdo se modlí jen takto: “Bože, dej mi, splň mi, já tě prosím o to a to.” A ještě
se často rozčilujeme, že nám Bůh honem nevyhověl, že naši modlitbu hned nesplnil. Svatý Jakub to
napsal stručně a jasně: “.. Prosíte, a nedostáváte, protože o škodlivé prosíte...” (Jak 4,3) 
Důvěryplné a radostné modlitbě se musí člověk učit a naučit, stejně jako jsme se museli učit mluvit,
chodit, psát a počítat. Jak to dělat? 
Nejprve se musíme naučit správnému soustředění před modlitbou. Možná jste někdy pozorovali
sportovce při atletických závodech. Napřed se rozcvičuje, ale před samým cvikem znehybní, zcela se
koncentruje na to, co chce udělat. Na nic jiného teď nemá čas myslet, to by rušilo. Dělej to před
modlitbou také tak, soustřeď se, přibliž se srdcem k Bohu, postav se před Boha. 
Připomeň si, že při modlitbě nejsi sám. Je s tebou Ježíš, který je naše cesta k Otci. Když s někým
společně jdeš, hovoříš s ním o tom, co vidíš kolem, ptáš se ho, vyhlížíte spolu cíl. Dělej to tak i při
modlitbě se svým společníkem, Pánem Ježíšem. Děkuj Otci spolu s ním. 
Když o něco prosíš, přidej vždy:” Jestli je to tak pro mne dobré.” A když prosíš o ochranu, pak ne s
myšlenkou “Teď jsem se pomodlil a už se mi nemůže nic stát.” Spíš mysli takto: “Když se modlím, ať
se stane co chce , bude to k mému dobru. 
Do tvé modlitby patří i lidé kolem tebe, přátelé, nepřátelé, známí, potřební. Hovoř o nich s Bohem,
pomůže to tobě i jim. Rozplynou se tvé falešné představy a předsudky, naučíš se je vidět a hodnotit
správně, bude ti snadnější mít je rád nebo litovat. Takovou modlitbou se naučíš dívat se na lidi jakoby
očima otcovské Boží lásky. 
Čím více se člověk přiblíží k Otci srdcem, tím méně slov k modlitbě potřebuje. Modlitba slovy se
stává meditací - hleděním a vnímáním očima srdce. Každý z nás už jistě nějaký zážitek, chvilku
takového okouzlení, uchvácení, zahlédnutí kousíčku nebe zažil. 
Samozřejmě, žádná správná modlitba nezůstává nikdy jen při citu, pocitech. Ta vždy vyúsťuje do
radostné chuti jednat, dělat, radost předávat dál. 
Správná modlitba vždy člověka proměňuje a vede z Hory setkání s Bohem dolů k radostnému setkání s
bližním. 
Ať je nám postní doba letos příležitostí k naučení lepší modlitby.



Přímluvy

Povstaňme k společné prosbě, abychom i my zahlédli v událostech svého života záblesk Boží slávy.
Přidejme se k volání Petrovu na Hoře proměnění a volejme ke Kristu:

Pane Ježíši, s tebou jsme denně uprostřed pokušení - ať máme s tebou i podíl na proměnění k
slávě Božích dětí.
Ať tvá oslavená tvář zazáří i dnešnímu světu.
Ať manželé lépe vidí, co je na druhém dobrého.
Ať rodiče jasněji vidí dobré vlastnosti svých dětí.
Ať děti vidí starostlivou lásku svých rodičů.
Ať všichni vidíme dobré stránky svých bližních, přestože mají své chyby.

Tys přišel, Pane, hledat a zachránit, co se ztratilo. Děkujeme za tvůj příchod Otci, s nímž ty žiješ a
kraluješ na věky věků.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Snad každý z nás prožije někdy chvíli, kdy se mu zdá vše v jeho životě nevydařené, pokažené, a kdy v
něm pálí jediná myšlenka:” Kdybych tak mohl začít všechno znovu!” 
Palčivost té myšlenky je v pocitu, že začít znovu možné není. Člověk nemůže vrátit čas. Člověk
nemůže způsobit, aby se vymazalo, co se stalo. Život nemá zpátečku - říká se. 
Ale poslouchej dnešní slovo Boží. 
Zde se požaduje, aby člověk začal znovu. Bible má pro  to název “pokání”, což my si často
vysvětlujeme prostince- jít ke zpovědi, odepřít si maso k obědu. Dnes máme porozumět, že se tu
požaduje nesrovnatelně víc: změna celého smýšlení a tím i napravení celého člověka. Abychom dnes
Boží slovo pochopili a uslyšeli, prosme o Boží světlo.

Uvedení do čtení 
Máme se změnit, začít  znovu. Bůh to po nás chce. Ale jde to? Tou otázkou se zabývá starozákonní
čtení. Mojžíš, pastýř ovcí, je volán, aby šel dělat vysokou politiku, aby se stal vůdcem lidu. Děsí se
toho a ptá se Boha:” Kdo jsi, že si bereš právo po mně žádat, abych změnil celý svůj život, abych
změnil sebe?” A slyší odpověď: “Já jsem, který jsem tu pro vás. Já jsem tu pro tebe, člověče.” 
Rozumíš té odpovědi? Je-li Bůh s člověkem, člověk se změnit dokáže. Dokáže změnit i svět kolem
sebe k lepšímu. 
1 Kor 10,1-6.10-12 
Svatý Pavel připomíná korintským křesťanům - a s nimi i nám - že Bůh nás nezachrání bez nás - bez
naší osobní spolupráce: ani členové vyvoleného národa neměli nebe předplacené. 
Lk 13,1-9 
Co chce po člověku evangelium? Pěkně to vycítil francouzský filosof Jean Gardonnel: “Co chce
evangelium? Z každého dřeva udělat oheň!” Má pravdu. Ježíšovo evangelium nás chce vytrhnout z
našeho pohnívání, chce nás zapálit k novému ohni, k novému začátku. 
 



ZAČNI ZNOVU

“Přestaň už vést ten neplodný život, změň své smýšlení, začni znovu!” To je výzva Pána Ježíše. 
Úkol změnit svůj život, začínat znovu, je základním požadavkem na každého křesťana. Má dvojí
podobu: 
Jednak se týká osobních katastrof, když nám něco nevyjde, když se nám zhroutí naše životní plány,
když ztratíme blízkého člověka. 
Ale je to i stálý úkol pro každého křesťana, pro každý den znovu.

Ad 1) Začít znovu po životních katastrofách 
Co dělá v životních katastrofách člověk bez živé víry v Ježíše, známe z každodenní zkušenosti kolem
sebe: začne se litovat, oplakávat. Nebo začne zuřit a slibovat pomstu druhým. Nebo začne ničit sebe v
dětinském vzdoru proti všemu a všem. A i když to má tu nejmírnější formu, zůstává člověk zahořklý,
zatrpklý, k ničemu dobrý. 
Co dělá v životních katastrofách křesťan, nebudu popisovat teoreticky, ukážu to na životě ženy, jejíž
památku si v tomto měsíci připomínáme, svaté Františky Římské, po níž mají jméno mnohé naše
ženy. 
Vdala se za šlechtice, myslela, že je i šlechtic duchem, ale byl prý to opilec, hrubec, rváč a děvkař. 
Františka si poplakala, ale neutíkala od něj k mamince, ani když viděla, že jinačí nebude. Má děti,
bude žít pro ně. Měla jich šest. Tři umřely hned jako nemluvňata, čtvrtá, Anežka, umřela dvouletá,
pátý synek, v pěti letech. Zůstal jediný chlapec, Jan. K tomu se upnula. 
Po divoké rvačce, při níž její muž vypálil jakémusi Neapolitánovi statek, přišli mstitelé, zdemolovali
dům a synka Jana unesli jako rukojmí. Syna už nikdy neuviděla. Muž se od té doby také už nikdy
domů nevrátil. 
Teď snad měla Františka dost důvodů k zoufání. V prázdném domě, sama. Vdova - nevdova, manželka
- nemanželka, matka - nematka. Poplakala si, ovšem, ale nezuřila, nezoufala. 
Její zpovědník jí řekl, co učí Ježíšova víra: sám zůstane jen ten, kdo chce být sám. Bezdětný je jen ten,
kdo chce být bez dětí. 
Františka porozuměla a poslechla. Změnila celý svůj život. Je dost dětí v Římě, o které se maminka
nestará. Je dost chudých v Římě, kteří nemají střechu nad hlavou. Je dost osamělých v Římě, kteří
potřebují její dobré slovo, její úsměv, její ženskou službu. 
A tak ve Františčině domě je znovu živo. Františku zná jako hodnou tetu kdekteré děcko z ulice.
Františku zná kdejaká babička, kdekdo, kdo má trampoty. Františka má pro všechny čas, poradí,
povzbudí, pomáhá. 
Když Františka umírá, zná a miluje tuhle hodnou paní celý Řím. Nebylo ani potřeba procesu o jejím
svatořečení. Každému bylo zřejmé, že pochopila, co je to žít křesťansky, že je světice. 
Už rozumíš, co je to zmrtvýchvstání? Zlo nezhubilo Ježíše, on žije dál. Zlo nezhubí Kristova věřícího,
on je překoná, vstane z něho, žije dál. Vše zlé přežije a obrátí se k lepšímu. Přežije i svou smrt.

Ad 2) Začínat znovu každé ráno 
Pak je tu ještě druhá, tak každodenní podoba změny smýšlen, nové začínání každé ráno, den co den
znovu. 
Každé ráno se nově rodíme, vstáváme ze sna jako ze smrti. A máme začínat s novou vůlí po dobru, s
novou chutí neprožít ten den neplodně a bez užitku, jako ten fíkovník jalový, ale máme přiložit svou
ruku k dílu na vysvobození lidu Božího z egyptského zla. Znovu se vydat na cestu za Božím
královstvím. 
Bez velkých slov, bez velkých hesel a řečí, jsme tu pro druhé kolem nás. 



“Změňte své smýšlení, změňte své jednání, změňte svůj život!” Tak nám dnes volá Pán. “Učte se ode
mne a já vám pomohu. Ponesu vaše břemena s vámi.” 
Pochopils? Uslyšels? Půjdeš za ním? 
To už mu povězme každý sám za sebe. 
 

POSELSTVÍ TRNOVÉHO KEŘE

“Jsem ten, který je tu pro vás!” Tak zní z hořícího trnového keře Boží odpověď na Mojžíšovu
všetečnou otázku. 
Ano, Bůh je tu pro nás, slyšeli jsme ve čtení ze Starého zákona. A co my, co ty, co já? Pro koho jsme
tu my? Tato otázka zazněla do našeho svědomí v evangeliu. A zazněla přímo hrozivě. Jsme zvyklí
nazývat evangelium radostným poselstvím, ale dnes bychom je mohli nazvat výhružným poselstvím.
Člověče, pro koho žiješ? Komu jsi k užitku, k prospěchu? Jaké ovoce přináší tvůj život pro druhé?
Jestli žiješ jen pro sebe, budeš vysekán z vinice Boží! Jestli se nenapravíte, všichni zahyneme! 
Opravdu, z dnešního evangelia k nám mluví Ježíšův hlas nezvykle netrpělivě, důrazně, tvrdě. Proč asi,
je snadné si domyslet. Jeho posluchači zaujali nepochybně stejně špatný postoj k jeho výzvě, jako to
dělá většina posluchačů k hlasu kázání dodnes. 
Jak to bylo tenkrát? 
Ano, tak je to správné - zatočit pořádně s lenochy, sobci, skřípnout je pořádně, aby se polepšili a
napravili! V tomto dávali posluchači Ježíšovi za pravdu. Ale ani je nenapadlo, že by tu výzvu       k
napravení měli vztáhnout také na sebe. 
Není to tak dodnes? Ano, je to hanba našeho století, říkáme:” Je tolik špatností na světě! Lidé jsou zlí.
Bůh je musí potrestat!” 
A nenapadne je, že Bůh je trestat nemusí, protože každé zlo se trestá samo.  Protože člověk se trestá
sám, když se nenapraví. 
Nemá to náš Stvořitel s námi lidmi snadné. Jedni jej odpuzují k naprosté pasivitě a ztotožňují ho se
slepými zákony mechaniky přírodních sil. Druzí by zas chtěli, aby stále přičinlivě pobíhal za každým
človíčkem, stále zasahoval, odměňoval, trestal, napravoval. 
Moc dobře to vyjádřil autor tohoto vyprávění: Uviděl člověk na ulici hladové, opuštěné, žebrající dítě
- a začal se pohoršovat: “Jak se na tohle Bůh může dívat? Proč pro to dítě něco neudělá?” - A uslyšel
ve svém svědomí odpověď: “Já jsem se na to opravdu nemohl dívat. Já jsem už pro to opuštěné dítě
něco udělal. Stvořil jsem tebe!” 
Vedle obětního stolu máme teď vázu se zvláštními květinami: suché větvičky s pichlavými trny. Proč
tu jsou, to jste si jistě snadno domysleli: V zemi s trním a bodláčím proměnil člověk rajskou přírodu 
svou neposlušností zákonů Boží přírody. A Boží Syn Ježíš pro nás udělal to, že ty trny nesl na své
hlavě. 
Kdykoliv nám teď, v postě, padne zrak na tyto květy našeho zla, rozpomeňte se, co pro nás udělal Bůh,
co pro nás udělal Boží Syn a ptejme se nesmlouvavě: co se v této postní době snažím dělat dobrého já?
Když se takto rozhodl změnit k lepšímu krvežíznivý Šavel, stal se z něj apoštol národů Pavel. Bázlivý
Petr se stal sloupem, oporou celé církve. Z ženy hříšnice se stala apoštolka. 
To je smysl postního volání i pro nás: změňte se zavčas k lepšímu, buďte tu jako Otec pro druhé,
přinášejme dobré ovoce tam, kde jsou dosud trny. 
 

BŮH ABRAHAMŮV, JEŽIŠŮV I NÁŠ



Proč ještě Starý zákon? 
“Proč se pořád ještě v kostele čte tenhle Starý zákon? Vždyť to není žádné křesťanství! Vraždy jsou
tam, samé předpisy a zákazy, formalismus. Vychovává jen ke strachu před Bohem líčením Božích
trestů, potop, Sodom!” 
Možná jste podobné otázky slyšeli také, nebo vás něco podobného také napadlo. Starý zákon, to je Bůh
trestající.  Nový zákon hlásá Boha milosrdného, odpouštějícího. Proti Bohu spravedlnosti Starého
zákona stojí Bůh lásky v Novém zákoně. Tam je Bůh vzdálený, zde je Bůh blízký - je to vůbec ještě
jeden Bůh? Je Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův totožný s nebeským Otcem, kterého nám hlásá Pán
Ježíš? 
Je samozřejmé, že mezi vírou starého Izraele a vírou, kterou hlásal Pán Ježíš, rozdíl je, a kapitální, ale
stejně tak je třeba zdůraznit, že Bůh Izraele je i Bohem Ježíšovým. Bohem Otcem Nového zákona. I
když lidské představy o Bohu byly v průběhu věků všelijak pokřivené, přece srovnání Starého a
Nového zákona o té jednotě svědčí.

Starý zákon - vychovatel ke Kristu 
Stačí podívat se třebas na obě čtení dnešní neděle, starozákonní a evangelium. 
Ve starozákonním čtení oslovuje Bůh Mojžíše. Říká, že je mu líto jeho lidí, kteří těžce otročí     v
Egyptě. Posílá Mojžíše, aby šel ty otroky jeho jménem vysvobodit. 
Mojžíš se zdráhá:” Vždyť já tě ani pořádně neznám! Jak mám jít do Egypta a říct, že mě posíláš, když
ani nevím, jak se jmenuješ!” Odpověď zní: “Já jsem, který jsem! Řekneš lidem: Ten, který jest, posílá
mne k vám! - Hospodin vašich otců posílá mne k vám!” 
Mohli bychom to jméno také přeložit volněji slovy: “Já jsem ten, který je tu pro vás!” 
Když sám Bůh chtěl lidem sdělit podstatu svého bytí a svého vztahu k nám, řekl: “Já jsem vám
vždycky blízko!” A když na to později vzpomíná prorok Izaiáš, volá: “Cožpak může matka
zapomenout na své dítě? A kdyby i zapomněla, já na tebe nezapomenu. Hle, na své dlaně jsem si tě
zapsal.” (Iz 49,15)

Starozákonní Bůh, který je tu pro nás 
Jak krásná je to představa, jak docela novozákonní je tato představa Boha otcovského! A je to napsáno
na stránkách Starého zákona. 
Vypravoval nedávno jeden spolubratr. Byl po sedmnácti letech působení na jižní Moravě přeložen na
samý okraj Vysočiny, do končin, které neznal, které mu byly cizí. A tak v tom stěhování se ocitl
kteréhosi lednového podvečera na jihlavském autobusovém nádraží. Kolem šedo, zima, cize, neznámí
lidé pobíhají, neznámá jména stanic, cizina. A tak to na něj ze všech stran začišelo: Kam jsem se to
dostal, do jaké cizoty. Já neznám nikoho, nikdo nezná mne, jsem tu ztracený načisto... A jak se tam
krčil v tom ošklivém pocitu, najednou mu v mysli začala svítat slova: “Já jsem ten, který je tu pro vás!
I kdyby matka zapomněla na své dítě, já na tebe nezapomenu!” A bylo po úzkosti. Najednou věděl: I
kdybych se tu svalil s infarktem a lidé chodili štítivě kolem a říkali, co se tu válí za ožralce,  přece
nebudu sám, nebudu opuštěn. Kdybych tu v této chvíli na té špinavé dlažbě zemřel, nebudu
zapomenutý. Bůh se mne ujme a otevře mi bránu domova.

Novozákonní Bůh, dobrý Otec 
Tohoto Boha proroků, Boha, který je tu pro nás a s námi, toho hlásal i Pán Ježíš. Ano, říká, jsou také
takoví, kteří zahynou. Ale ne proto, že by je odsoudil a zahubil Otec. Ten je nezahubí, ale naopak,
pomůže jim, jako když vinař pomáhá neplodnému stromu. Očistí ho, dá mu čas, aby mohl nést ovoce,
začít plodit. 
Ježíš hlásal Boha blízkého ztraceným ovcím, Boha blízkého hříšníkům a celníkům, utlačovaným a



bezmocným. 
Nejkrásnějším obrazem Boha je podobenství o marnotratném synu a o laskavém otci, který trpělivě
čeká na návrat synův a raduje se z něj.

Vyjít z otroctví 
Tak jako Hospodin ve starozákonním čtení volal lid Izraelův, aby vyšli z otroctví a vydali se na cestu
do Zaslíbené země, tak volá týž Hospodin Bůh i nás, abychom vyšli z otroctví svých návyků a
zlozvyků, abychom i my prožívali dobu postní jako velkou školu očisty: “Jestli se neobrátíte”, slyšeli
jsme v evangeliu, “dopadnete jako ti, které dal Pilát povraždit, dopadnete jako ti, co na ně spadla věž v
Silo; jestli se neobrátíte, všichni zahynete!” 
Fíkovník, strom našeho života, ještě stojí. Ještě máme čas zanechat své neplodnosti, začít nést ovoce.
Bůh nás volá k novému začátku života, k obrácení, k napravení chyb. Půl postu je za námi. Co
uděláme dnes jako první krok k nápravě svého života?

Přímluvy

Vážné je varování dnešního slova Božího: “Jestli se nenapravíte, všichni zahynete!” Pojďme prosit za
celý svět i za nás všechny:

Dej všem lidem milost k obrácení a napravení.
Všichni křesťané ať svůj křesťanský život začnou brát opravdově.
Naše chrámy ať jsou školami radostné lidskosti.
My, zde přítomní, ať jsme posly pokoje a smíření všude, kam přijdeme.
Ať se v této postní době zbavíme zlých návyků  a upevníme svou vůli k dobru.

Bože, došli jsme už do poloviny postní doby. Ať letos dobře připravíme půdu naší duše pro setbu
zásad evangelia Ježíše Krista, našeho Pána.

4. NEDĚLE POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes máme příležitost zahlédnout jaksi zblízka jednu z udivujících podob Boží lásky: Člověk může
před Bohem utíkat. Člověk může Boha popírat a odmítat,  ale Bůh člověka přesto neopustí, neponechá
jej v bídě, kterou si sám zavinil. Bůh se svých lidských dětí nevzdává. Boží láska je větší než naše
lidská pošetilost. 
Litujme upřímně všech svých útěků před Bohem:

Uvedení do čtení 
Job 5,9a.10-12 
První čtení dnes vypravuje, jak vyvolený národ skončil dlouholeté putování pouští a slavil poprvé
velikonoce v Zaslíbené zemi. My jsme zde v kostele také na půdě Zaslíbené země Boží - slavme dnes
eucharistii se stejně radostným srdcem. 
2 Kor 5,17-21 
V druhém čtení nás apoštol vybízí, abychom se smířili s lidmi i s Bohem. Těmito slovy je vyjádřeno
to, co budeme dělat při velikonoční svaté zpovědi, na kterou se po celý půst připravujeme. 



Lk 15,1-3.11-32 
Dnešní evangelium je jedno z krásných vyprávění, které samo vysvětlivky nepotřebuje. Ale lépe se
nám bude poslouchat, když si připomeneme dobu a prostředí, ve kterém je Pán Ježíš hlásal. - Izraelité
byli tehdy doslova spoutáni na každém kroku množstvím rituálních předpisů, příkazů, zákonů. Každé
přestoupení znamenalo znečištění a nutnost složitého rituálu očišťování. Každý Izraelita byl povinen
se vyhnout člověku, který se proti zákonům nějak provinil. Nikdo nesměl s hříšníkem ani zdaleka
promluvit. Provinilec proti náboženským předpisům musel dělat dlouhé veřejné pokání, než byl
kněžími prohlášen za čistého.  Když jsme si toto připomněli, snadněji pochopíme, jaké pohoršení
muselo tenkrát vyvolat toto podobenství o marnotratném synu - nečistém hříšníku - a o dobrotivém
Otci, který ho nevyhnal, aby dělal snad celá léta tuhé pokání, ale mluvil s ním, objal ho, přijal ho zpět
do domu. Kam by to vedlo, kdyby se s hříšníky takhle mírně zacházelo? 
 

OBRÁCENÍ

Slyšeli jsme slovo Boží a není k tomu co dodat, než jdi a jednej podobně. 
Postava otce nám říká: Takhle jedná s hříšníkem Bůh. Jestli ti někdo ublížil, chovej se k němu také
tak. Postava syna mladšího říká: Takhle má jednat hříšník, když se chce napravit. Jestli jsi zhřešil,
vrať se k Otci s marnotratným synem. 
Postava syna staršího nám říká: Takhle nemá jednat nikdo. Máme se radovat a ne horšit nad
obrácením hříšníka. Ty se tak špatně nechovej. 
Tyhle tři rady jsou zvěstí dnešního evangelia. To bychom si měli promyslit a podle nich zařídit své
vztahy k lidem kolem sebe - a hned by byly hezčí. 
Jenže tomuto podobenství naslouchá lidstvo už 2000 let - a ještě chování Otcovo nepochopilo. 
My, co jsme tu, nasloucháme tomuto podobenství nevím už pokolikáté.  Co jsme z něj pochopili? A co
jsme z něj uskutečnili? 
Je tu nejprve postava Otcova: 
Bůh že je vždy laskavý, trpělivý a vždy odpouštějící Otec? Copak v nás stále ještě nestraší představa
Boha, než je ta z dnešního podobenství? Copak my se stále ještě v koutku duše nebojíme
starozákonního Hospodina, který nepřeje člověku, aby se mu dobře dařilo, zkouší ho všelijakým
neštěstím, dopouští na něj věcí, nad kterými nám vstávají vlasy na hlavě. Dokladem jsou úmrtí
věřících rodin: “Zalíbilo se Bohu odvolat ze života naši maminku...”, a byla to máma dvou malých
dětí! Pěkný Bůh Otec, který má zalíbení v tom, že dělá z děcek sirotky a z muže vdovce! 
Postava syna mladšího: 
Místo trestání, pomsty, že máme odpouštět? Copak stále ještě nevidíme odpouštění hříchů jako
záležitost kněží a zpovědnic, místo abychom si byli vědomi, že je to denní povinnost nás všech? To
,že máme povinnost denně odpouštět, denně stokrát odpouštět, pokaždé odpustit, když ti ten, kdo
ublíží, dá jen najevo, že lituje, že svou chybu uznává? 
Postava syna staršího: 
Že se máme kamarádit se ztroskotanci a pomáhat jim? Stále ještě je nám cizí radost z obrácení
hříšníků. Moc dobře nám funguje paměť tam, kde si můžeme pamatovat něco na druhého. Stále ještě
je nám cizí představa, že  lajdák by se mohl také napravit. Spíš pogromům na ně jsme nakloněni. 
Máme se tedy i my i celé lidstvo co učit z podobenství Pána Ježíše o marnotratném synu: 
Když ti někdo ublížil, odpusť, jako nebeský Otec odpustí. 
Když ty někomu ublížíš, uznej to, omluv se, naprav to. 
Když vidíš chybujícího, nepovyšuj se nad něj, neodtahuj se, ale jak můžeš, pomoz mu z bídy ven. 
Nakonec je zřejmé toto: 



Obrácení, kajícnost, kterou chce Pán Ježíš, je celoživotní školení všech na následovníky nebeského
Otce. 
 

RADOST Z NÁVRATU

Dnešní evangelium o marnotratném synu jsme již mnohokrát slyšeli. A vždy znovu nás upoutá a
okouzlí, když se dost soustředíme, abychom je znovu slyšeli. Říká se, že je to nejkrásnější
podobenství ze všech, co  Pán Ježíš vyprávěl. 
Je to podobenství o mně, o tobě, o každém z nás. Každý z nás má za sebou své útěky od Boha, od
Božích přikázání, od Boží lásky. 
Každá naše cesta ke zpovědnici je návratem marnotratného syna do otcovského domu. 
I každá naše cesta do kostela, naše společné shromáždění je takovým návratem ze světa k Otci.
Návratem kajícím. Na začátku je vždy pohled na sebe, to máme také jít do sebe: Otče, hřešil jsem;
Pane, smiluj se. Naše svědomí se probouzí, připomínáme si své hříchy. 
Ale je to i návrat radostný, šťastný: také my, marnotratní synové, jsme vždy znovu osloveni
otcovským slovem Božím. Vždy znovu jsme zváni k hostině, kterou otcovská láska káže připravit:
vezměte a jezte; blahoslavení, kteří jsou pozváni k hostině Beránkově. 
Tak jedná Bůh s námi. Jak jednáme my s marnotratným bližním? 
Otec se mohl synovi škodolibě vysmát: vidíš, to máš z toho, žes mě neposlechl, žes utekl z domu,
dobře ti tak! Ale otec jen otvírá náruč. - Dělám to já také tak vůči svým dětem, vůči bratrovi, bližním?
Naučilo mě už toto podobenství, že vítat provinilce láteřením není nejlepší způsob ani výchovy ani
pomoci? 
Otec mohl dát najevo, že se na syna zlobí, být uražen, nechtít ho znát. Ale nezlobil se, ani nehrál
uraženého - a tím jej zcela získal. Dělám to já také tak vůči dětem, bližním, když mi něco vyvedou? 
Otec mohl trvat na právu a spravedlnosti: svůj díl sis vybral, nemáš tu co pohledávat, nic ti nejsem
povinen. Mohl, ale netrval: dal přednost lásce před spravedlností. Ty také tak?

Je tu ještě starší syn. Otce nechápe. Nedovede uznat, pochopit, že lze jednat ještě lépe než spravedlivě.
Příčina? Protože se nikdy od otce nevzdálil. Nechápe otcovu velikost. Rozumíš tomu? Když ti někdo
ublížil, není z toho katastrofa, ale nakonec radost, zachováš-li se jako otec                z podobenství. Je
to příležitost pro tebe, abys mohl prověřit svou lásku. A je to příležitost pro provinilce, aby tvou lásku
poznal. Felix culpa - šťastná vina. 
Nepohlížím i já na bližní - hříšníky- jako ten syn usedlý? Jak soudím o hříšnících? Jako o těch, nad
kterými se mám pohoršovat a odvrátit se od nich, nebo jako o těch, kterým mám neumdlévající
laskavostí pomáhat, aby trefili zpět k Otci, aby se s ním smířili? 
Kristus nás dnes vede jako zástup marnotratných synů k Otci. Kéž zažijeme radost návratu při
velikonoční svaté zpovědi. 
Kéž uslyšíme dnes z evangelia otcovské oslovení Boží! 
Kéž se rozradujeme ve svátostné hostině v tomto domě Otcově i našem.

Přímluvy

V duchu podobenství dnešního evangelia dejme se nyní vést Pánem Ježíšem jako marnotratní synové
k Otci. Dejme se oslovit a zachránit Boží trpělivou dobrotou. O Boží milosrdenství a odpuštění
prosme slovy: 
PANE, SMILUJ SE !



Otec se mohl škodolibě vysmát, když se syn kajícně vracel: “Vždyť jsem ti to povídal, vždyť
jsem tě varoval. Neposlechls a to máš z toho!” Ale Otec místo výčitek otevřel náruč. Abychom to
uměli dělat také tak vůči svým dětem, vůči všem, kteří se na nás proviní a doplatí na to, abychom
nebyli škodolibí - prosme Pána.
Otec mohl být uražen, mohl mít na syna zlost, mohl ho nechtít znát. Ale on nehrál uraženého,
nezlobil se, a tím syna získal a zachránil. Abychom také dokázali neurážet se, nezlobit se, prosme
Pána.
Otec mohl trvat na spravedlnosti a právu: “ Svůj dědický podíl sis vybral, už tu nemáš co
pohledávat!” - Ale otec dal přednost milosrdné lásce před přísným právem. Abychom také cenili
víc milosrdenství než právo, prosme Pána.

Bože, dej, ať pochopíme a přijmeme naučení dnešního evangelia. Ať se učíme žít a jednat v duchu
našeho Pána, Ježíše Krista.

 
  
5. NEDĚLE POSTNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Doba postní přípravy na velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. 
Co považuje církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé “spravedliví”
hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zachraňuje. 
To je radostné poselství dnešního slova Božího: Kristus chce zachránit i nás! Můžeme se chutě začít
připravovat na svou velikonoční svatou zpověď. Můžeme se na něj obrátit s kající prosbou už teď.
Učiňme to.

Uvedení do čtení 
Iz 43,16-21 
Starozákonní čtení dnes mluví o Boží velkomyslnosti. Bůh nechce, abychom si stále jen připomínali
své staré prohřešky a olitovávali je. Bůh nechce, abychom žili s tváří obrácenou dozadu. Co bylo, bylo
- mysli raději na budoucnost než na minulost. Bůh chce, abychom hleděli vpřed, před sebe. 
Flp 3,8-14 
Teď se nechme zapálit nadšením svatého Pavla, když mluví o poznání Pána Ježíše. 
Jan 8,1-11 
Teď se všichni vžijme do postavení ženy z evangelia: my jsme ti, kdo byli přistižen při různých
hříších, proviněních. Lidé nás snad odsoudí, ale Bůh nás zachrání, když se chceme napravit. 
 

MÁTE RÁDI ŽALOBNÍČKY ?

Děti, máte rádi žalobníčky? Takové ty, co pořád žalují: “Prosím, on se mi kouká do sešitu! Prosím,
ona si hraje s hřebínkem! Prosím!” 
Je to zlozvyk školáčků, ale nezbavili se ho ani někteří dospělí. Ti pak udávají, pomlouvají, píší
anonymy - ošklivé věci. 
V evangeliu se dnes také mluvilo o žalobnících, udavačích. Někteří ani nechtěli, aby něco tak
ošklivého bylo na stránkách Písma svatého - v některých starých rukopisech to opisovači vynechali,
tak se jim udavačství hnusilo. 



Ale dobře , že tahle událost přece jen v Písmu svatém je. Aspoň je vidět, že Pán Ježíš nemá rád ani
malé žalobníky, ani velké udavače. 
Ti udavači chtěli tu paní zabít, zničit. Svýma vlastníma rukama ji chtěli ukamenovat a už se asi těšili,
až ji budou vidět jak trpí, jak krvácí, jak hyne. A zřejmě čekali, že Pán Ježíš je také tak zlý, že se k
nim přidá. Nebo aspoň, že bude zbabělý a neodváží se zastat té špatné ženy. 
Pán Ježíš se sehnul, ale ne pro kámen. Začal asi psát do písku hříchy těch, co chtěli hříšnici zabít. Pán
Ježíš tu hříšnou ženu zachránil, aby se mohla polepšit. 
Tak jedná Pán Ježíš. A jak my? Jak vy, děti, na hřišti, ve škole, doma mezi sourozenci? Také hned
běžíte žalovat, chcete kamenovat? Ono lze kamenovat i slovy, a jak to někdy bolí. I ubít lze člověka
kamením slov. 
Jak tedy jednat správně, když vidíš, že někdo dělá něco špatně? Nevšímat si toho? To ne, tím bys mu
nepomohl. 
Nejprve mu to připomeň, ale v soukromí, mezi čtyřma očima. Když si nedá říct a jedná se        o
závažnější chybu, napomeň ho před kamarády a pohroz: jestli toho nenecháš, povím to na tebe. Když
ani to nepomůže, pověz to tomu, koho se to týká, rodičům. Ale pověz to tak pravdivě, jako kdyby stál
vedle tebe a mohl každé slovo slyšet. 
Abychom dovedli snášet chyby druhého a nepohoršovali se nad kdejakou maličkostí, aby se    z nás
nestali žalobníci a udavači, cvičme se vytrvale v tomhle trojím: 
Když narazíš na chybu bližního, vzpomeň si hned: Já mám také chyby. Kdyby je měl Pán Ježíš napsat
do písku, potřeboval by na to asi celou pískovnu, co jsem se už od mala nachyboval. 
2) Bojuj poctivě se svými chybami. To pak budeš vědět, jak nesnadné je  zbavit se             i malého
zlozvyku. A snadno si pomyslíš: On možná tenhle co jeho chybu vidím, také s ní zápasí, ale nejde mu
to hned, tak jako mně. Musíme mu dát čas, aby se s ní vypořádal. Možná mu při tom budu moci i
nějak pomoci, poradit. 
Chraň se, aby ses nestal morousem, škarohlídem, pesimistou, mračilem, fňukalem. Buď veselé mysli,
raděj se směj, než mrač. To pak budeš víc vidět dobré stránky lidí kolem sebe a k jejich chybám budeš
milosrdnější. 
Vždyť smíchem se lišíme od zvířat! Jen člověk se umí smát, zvíře ne. 
A tak si dnes zapamatujeme tohle: Křesťan bližního nechce ničit, chce mu pomáhat. Křesťan se raději
směje, než mračí. Je to lidštější. 
 

PRAVÉ HODNOTY ŽIVOTA

Viděli jste již závody chrtů? Já jsem to viděl jen v televizi, ale i tak to byla podívaná! Vzrušilo mě při
tom především to, jak křiklavě ti psi zobrazovali přemnohé lidi. 
Ti chrti se tam o přetržení ženou za králíky, ale ne za opravdovými. Jen takové vycpané králičí kožky
před nimi táhnou na špagátku a ta hloupá zvířata podvod nepoznají a honí se za to atrapou skutečnosti.
A člověk se dívá a uvědomuje si: Jakým právem říkáme: “hloupá” zvířata? Copak přemnozí lidé
nejednají stejně tak? Štvou se stejně, až do infarktu se štvou za všelijakými náhražkami, bezcennými
cetkami, za reklamou chváleným kýčem, za módními tretkami. 
Apoštol Pavel v prvním čtení nás křesťany vyzývá k jinému závodu. Sám jej již běží a nás chce
strhnout k následování. A cíl, za kterým s ním máme běžet? - Máme běžet za Kristem, abychom u něj
poznali pravé radosti, pravé hodnoty života, abychom se k němu tak pevně přimkli, že nás ani smrt od
něj neodloučí. 
V evangeliu před námi a před Pánem Ježíšem stojí jeden takový chrtí člověk, co se honil za
náhražkami, za bludičkou chvilkového štěstí. 



Je to žena. Ti, co se považují za spravedlivé, ji přistihli,  jak se říká,  in flagranti- při hříchu. Jejich
spravedlnost je pobouřena, chystají se házet na hříšnici kameny. Chtějí ji kamenovat a tak učinit Boží
spravedlnosti zadost. Čekají, že je Pán za tuhle horlivost pochválí, že půjde házet s nimi. 
Ale Pán jim říká, že se tu nehraje ve jménu spravedlnosti Boží, ale lidské. Lidská spravedlnost je
potrestat, tvrdě, přísně potrestat. 
A jaká je spravedlnost Boží? Odpustit. Trestajícího boha si vymyslel člověk ke své podobě, podle své
nátury. Odpouštějícího Boha přišel hlásat Ježíš. Boha, který odpouští, aby dal hříšníku příležitost, aby
se zamyslel, co je atrapa života, co je cesta, kde je pravá hodnota. Aby měl čas a příležitost také se
napravit. 
Pánu Ježíši jde o hlubší spravedlnost, než jen stanovit, podle jakého paragrafu se viník provinil a jaký
trest mu za to dát. 
Ježíši jde o napravení, o návrat do života i pro toho, kdo už svůj život prohrál, zpackal, pokazil. Jde
mu o otcovskou spravedlnost. 
Právě na obrazu otce, rodičů, nejlépe pochopíme, oč tu jde. Vychovávat děti znamená stále znovu
odpouštět, tisíckrát odpouštět. Co se toho děti navyvádějí, než vyrostou, než přijdou k rozumu. A
vlastně jen tak přicházejí k rozumu, že dělají chyby. Jsou za ně kárány, poučovány, ale dává se jim
stále znovu šance k novému pokračování. Otec dítě pokárá, povzbudí, a tím je chyba vyřízena,
zapomenuta. 
Kam by přišly děti, jejichž otec by neuměl zapomínat. Kdyby stále mluvil jen o tom, co včera a
předevčírem dítě zapomnělo, zanedbalo, vyvedlo. Stálé hubování děti nevychovává, ale vyhání z
domu. 
Pochvala, důvěra, denně nová důvěra, to je cesta dětí skrze všechny chyby k lidské dospělosti. 
Tak to dělá Bůh s námi, tak my to máme dělat s lidmi kolem sebe. 
Soudit, hlídat, trestat hříšníka, to máme, ale toho hříšníka v sobě. Trestat každý sám sebe, to ano.
Hříšníku vedle sebe odpustit a dát mu šanci, novou příležitost. 
Co je tedy naučením dnešního slova Božího? 
Sebe hlídejme. Hlídejme, za čím se honíme, abychom se nestali chrty honícími se za cetkami. 
Druhým pomáhejme. Ty nekamenujme. Trpělivě jim ukazujme cestu. 
 

VŠE ČINÍM NOVÉ

S Ježíšem začíná nová éra 
Za týden začnou Květnou nedělí velikonoční svátky. Končí předvelikonoční příprava. Je to důvod k
otázce, jestli jsme pochopili, co pro nás znamenají velikonoce. 
Biblické texty dnešní neděle nám chtějí při této úvaze pomoci. 
Evangelium vypravuje, jak Pán Ježíš zachraňuje ženu odsouzenou na smrt. Je to odezva
starozákonního vyprávění o Zuzaně. Jenže ta byla nevinná! Tato žena před Ježíšem nepochybně vinna
je, a hříchem těžkým: rozvratem manželství. Na to je v Izraeli trest smrti: Hřích znamená smrt. 
Lidem je to jasné: Zabít ji! Tak to bylo, tak to má být dál. 
Ale Ježíš odpovídá: Už to tak být nemusí. Začíná nová éra. Hřích nemusí už vést nutně k smrti! 
  
Všichni jsme hříšníci 
Ježíšovo školení jde dál. Říká, že jsou i jiné těžké, smrtelné hříchy, než cizoložství, na které byl ve
Starém zákoně vyhlášen trest smrti. 
Učí, že těžké jsou i hříchy nelásky, hříchy tvrdého srdce, hříchy pýchy, lakoty, nepřejícnosti. 
Učí, že je tu víc hříšníků, než ta přistižená žena. Nakonec se ukazuje, že hříšníci jsou všichni: “Kdo jsi



sám bez hříchu, hoď první kamenem.” 
Ano. Hříšníci jsme i my všichni. To je první velké poučení dnešního evangelia.

Hřích už nemusí vést nutně k smrti 
Druhé poučení dnešního evangelia zní: Setkání s Kristem - Soudcem - nemá znamenat smrt,
odsouzení, zavržení, ale nový začátek. 
Ježíš ženu neodsuzuje. Říká jí: “Jdi v pokoji. Začni znovu.” A tak to platí nejen pro tu ženu, ale pro
každého hříšníka, pro každého z nás. V kajícím setkání, ve velikonoční svaté zpovědi  říká Pán Ježíš i
nám: Odlož zlé způsoby. Odřekni se špatných věcí. Začni znovu, líp.

Systém všechno - nic 
A zde dochází při našich kajících pokusech k nedorozumění, které bývá příčinou našich nezdarů. 
Mnozí lidé nemají ze své zpovědi valného užitku, protože ji konají křečovitě, nepochopí podstatu věci.
Napřed se na ni chystají systémem “velké prádlo”. Hlavně přesně vyzpytovat svědomí, sepsat a
povědět kdejaký hřích - posbírat každý špinavý hadr na hromadu. Pak s tím do pračky, a začít znovu, 
tentokrát už svatě a dokonale: víc modliteb, víc zbožných úkonů, víc..., líp..., víc..., líp. Už vše
dokonale ,vše nejlépe. 
A výsledek? Chvilku ten špičkový tanec vydržíme, pak odpadneme a jsme tam, kde jsme byli. Znovu
“normálně” hřešíme, mrzoutíme, dokud se znovu nezmůžeme na nové “velké prádlo”, a tak pořád
dokola. 
Kde je chyba? V představě, že svátost změní člověka mávnutím proutku, že ze zpovědnice vychází
jiný, svatý, dokonalý člověk. 
Jenže ze zpovědnice vychází ten, kdo tam vešel. Nezměnil se on, změnil se jeho vztah ke Kristu a
církvi. Jsou spolu smířeni. Změnila se také jeho orientace, směr jeho cesty: nasměroval se k pólu
dobra, pokoje, radosti.

Nový začátek 
Ten velký výkon, ten nový začátek, ten je už v té chvíli udělaný, nemusíš se na něj chystat ty. Udělal
jej Pán Ježíš za tebe: přemohl hřích, přemohl smrt. 
Nám zbývá “pochopit Boží dar” (svatý Pavel), zamilovat si Ježíše, laskavého Vykupitele, uvěřit jeho
slovu: “Jdi v pokoji, já tě neodsoudím”, a vydat se radostně novým směrem v následování našeho
Pána. 
“Kdo miluje, ten neubližuje” - říká přísloví. Když poznáš Ježíše laskavého, bude ti snadnější denně se
znovu pokoušet být laskavým člověkem. 
To pro nás mají být velikonoce: 
Setkat se s Ježíšem Kristem, Vykupitelem. 
Dát si odpustit hřích. 
Dát se osvobodit od bázně ze smrti. 
Denně vycházet do nového života v nové lásce. 
Pojďme vyznat svou víru ve Vykupitele Ježíše Krista, pojďme ho společně prosit za velikonoční
milost stále nového začínání. 
 

JEŽÍŠ U ZPOVĚDNICE

V tyto dny stávají u zpovědnic dlouhé řady kajícníků. Tak je tomu v tento čas snad ve všech
katolických kostelích. Všichni jdeme k velikonoční svaté zpovědi, vy věřící i my kněží. Stával vždy
pokorně ve frontě před zpovědnicí stařeček kněz, a když mu kaplan říkal: Pane rado, nestůjte tu takhle,



to se na vás nesluší. Běžte domů, já vás přijdu vyzpovídat do bytu! Ale starý pán se nedal: “Jsem
hříšník jako všichni ostatní. Já myslím, že i svatý Otec v Římě jde takhle ke svaté zpovědi. Vždyť i
Pán Ježíš stál takhle ve frontě kajícníků. Stál mezi těmi, kteří čekali na očistu vodou Jordánu ve křtu
Janově. A Jan Křtitel tenkrát také volal: Pane, ty tady nestůj, to se nepatří, ty přeci nejsi hříšník!” 
Snadno se domyslíme, proč se Pán Ježíš postavil osobně do řad kajícníků. Chtěl zdůraznit důležitost
toho, co teď konáte vy - chtěl zdůraznit význam svátosti pokání. 
“Kdyby zpověď neexistovala, kdyby ji nezavedl Pán Ježíš, musela by být vynalezena” - říkávali
zkušení duchovní vůdcové. 
A opravdu tam, kde se od křesťanského způsobu života odvrátili a zapomněli na něj , tam museli
honem vymýšlet náhrady svaté zpovědi. 
V továrnách začali zaměstnávat psychology, aby zklidňovali mysl. A lidé jim pohotově začali říkat
“tovární faráři.”.. 
Politikové zavedli “sebekritiku”. Provinilec se přede všemi vyzná ze svých omylů a provinění, aby
získal odpuštění. 
Časopisy zavádějí “tribuny čtenářů”, kde mají lidé příležitost k zpovědi ze své bezradnosti a dostávají
duchovní rady. 
A konečně čím dál víc lidí, kteří nechtějí pokleknout před knězem, uléhají na vixlajvantové lehátko
před psychiatra, který jim provede proprání mozku a mysli - vyzpovídá je. Ovšem bez rozhřešení. 
A tak, milí bratří a sestry , jestli se vám zítra někdo vysměje, že jste byli u zpovědi, vy si o něm
pomyslíte své a půjdete dál. 
Ať chce nebo nechce, člověk se musí zabývat vášněmi, vinami a slabostmi, které se hemží v srdci
každého člověka. 
Člověk může popírat existenci Boha, ale nemůže popřít existenci zla. Člověk může odmítat problémy
morální, ale riskuje tím, že se octne před problémy duševními. 
Člověk může odmítat jít ke knězi , zpovědníkovi, ale riskuje tím, že se octne před lékařem -
psychiatrem. Buď kněz nebo psychiatr. Buď zpovědnice nebo nemocnice  nebo márnice - taková je
volba. Jenže psychiatr nemůže dát neurotickému člověku pravý klid, který nabízí Ježíš: “Dávám vám
pokoj, ne jako svět - na chvilku, ale jako trvalý stav pokojné mysli.” 
A tak máte dost důvodů k radosti, vy, co jste si zachovali povědomí významu a důležitosti zpovědi.
Vy, co víte, že ve zpovědnici je vodou, která nás omývá, Ježíšova obětavá láska. 
Vy, co víte, že jít ke zpovědi znamená jít na schůzku s milým - s Ježíšem- a spojit se s ním, přijmout
od něj celou vítěznou sílu Vzkříšení. 
Vy víte, že zpověď je tajemná a úžasná výměna: vy jste předali Pánu Ježíši všechny své hříchy - a on
vám dává celé své vykoupení, svou lásku. 
Vy víte, bratří, že všechno zlo světa je plodem hříchu. A hřích  je vzpoura proti Boží lásce. A ten hřích
potřebuje jednak odpuštění, jednak napravení. Odpuštění se nám dostává ve zpovědnici. Pojďme tedy
v síle vítězného Krista, kterou ve svátosti smíření obdržíme, napravovat následky hříchu v sobě a
kolem sebe. Přeji Vám jménem všech nás letošních zpovědníků radost z tohoto velikonočního úsilí,
radost z lásky Boží, s kterou jsme se ve svátosti smíření setkali.

Přímluvy

Pojďme společně prosit o Boží milosrdenství:

Abychom nechtěli být soudci svých bližních, ale raději přáteli.
Abychom si dělali starosti víc o chyby své, než o chyby bližních.
Aby ti, kdo přestupují zákony, našli sílu k nápravě.



Abychom stále měli na paměti, že jakou měrou měříme jiným, takovou bude naměřeno nám.
Abychom dávali přednost veselé mysli před mračením.
Abychom všichni měli odvahu k vykonání svědomité velikonoční svaté zpovědi.

Bože milosrdný, dej nám k velikonoční svaté zpovědi upřímnost, kajícnost a sílu k trvalé nápravě
svých chyb a k následování Ježíše Krista, našeho Pána.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Uvedení do bohoslužby 
Život Pána Ježíše se odehrával mezi dvěma místy: mezi Betlémem a Jeruzalémem. Betlém byla malá
dědinka nablízku Jeruzaléma. Jeruzalém bylo hlavní město , centrum všeho dění, co bylo pro národ
důležité. Tam mělo dojít k rozhodujícímu střetnutí Ježíše s mocnými světa, aby se ukázalo, na čí
straně je Bůh. 
Když chtěli Ježíše zabít v Nazaretě , nedal se. Ale teď jde do Jeruzaléma na smrt vědomě. Ne tiše, ne
potajmu, ale slavně a radostně. 
My se teď k němu připojíme: 
Napřed v slavnostním průvodu oslavou Krista Krále. 
Potom při pašijích - na jeho cestě sebeobětování. 
Nakonec při Eucharistii, kde Pán se stává obětním pokrmem pro nás. 
Sledujme dnes vše pozorně, sluchem a zrakem srdce. 
Nejprve přistupme ke svěcení ratolestí.

Uvedení do čtení 
Iz 50,4-7 
Budeme teď naslouchat Izaiášově písni o věrném a poslušném služebníku Božím. Právem v něm
vidíme zobrazení životní služby Ježíše Krista. 
I druhé čtení je píseň o Božím služebníku, tentokrát z pera svatého Pavla. Zpívá už přímo a adresně  o
Ježíši Kristu, našem Pánu. 
Mt 26,14-27,66 
Nyní se ztišíme, aby nám až do hloubi srdce zaznělo vyprávění z pašijí podle svatého Lukáše. 
Uvedení do pašijí. 
Pašije, to není jen líčení, co udělali lidé Pánu Ježíši kdysi dávno. Je to i o tom, jak se chováš k Pánu
Ježíši ty, já, dnešní lidstvo. 
Kdo se pozná v Petrovi, který se k Pánu Ježíši okázale hlásil, když byl populární, módní, ale dnes se
zapřísahá, že není jeho učedník? 
Kdo se pozná v Pilátovi, který si myje alibisticky ruce, chce zůstat neutrální? 
Kdo patří do komparsu miliónových zástupů, kterým je vše jedno a jdou, kam vítr fouká? 
Pak jsou tu ještě kati, kteří si neopomenou také plivnout a kopnout, když je do koho. 
Kdo z nás se najde v Jidášovi, ve Veronice, kdo v Šimonovi Cyrenském, kdo v Janovi, kdo má místo
po boku bolestné matky Marie? 
Velké drama světa se hraje, a bude se hrát až do konce věků. Moje úloha v něm může být jen jedna. 
Která to je? 
 



JEDEN ZE DVANÁCTI, JMÉNEM JIDÁŠ

Včerejší evangelium bylo o dvou zrádcích. Svatý Jan nám vypravoval smutnou historii zrady apoštolů 
Petra a Jidáše. 
Dnešní evangelium je o jednom zrádci. Pašije nám vypravují smutnou historii zrady apoštola Jidáše. 
Oba Pána Ježíše v těžké chvíli zradili, oba zapřeli. Oba svůj hřích doznali, oba litovali, oba jej
oplakávali: “Zradil jsem krev spravedlivou”, volá Jidáš před veleradou. 
Proč Jidáš přesto spáchal sebevraždu, zatímco Petr se stává hlavou církve? Protože Jidáš svůj hřích
nevyznal před Ježíšem, před jeho apoštoly. On se vyznal před veleradou lidí - a ti mu rozhřešení dát
nemohli, ti se mu jen vysmáli. - Chápeš už, že zpovědnici nenahradí ani veřejné kádrování, ani
psychiatrické vyšetření? 
Jidáš zůstal zoufalcem, protože nežádal o odpuštění Ježíše. Nepřijal je od něj, nečekal je. Neuvěřil, že
mu Pán Ježíš odpustí. 
Tady vidíme názorně nejhorší účinek hříchu: Odhání nás od milosrdenství Božího. Působí, že naše
důvěra v Ježíše slábne. 
A proč Petr, druhý zrádce svého Mistra, druhý hříšník, zůstal apoštolem, ba stal se skálou církve?
Protože nejen litoval, ale i hledal odpuštění. Vrátil se mezi apoštoly a doznal svůj hřích. Hledal
odpuštění svého Pána a důvěřoval v něj. Proto mu Pán odpustil. Až si zase budou hledět tváří v tvář,
Pán ho neuvítá ani výčitkou, ale tichou otázkou: “Petře, miluješ mě?” 
Bratří, uvědomujete si nyní, jaké jsou stálé velikonoce lidstva? Je to stále rozcestí, na němž se lidé
rozdělují: Zatímco jedni jdou s Jidášem za cinkotem peněz, druzí s Petrem kajícně vyhlížejí Ježíše.
My tu v kostele hledáme ve zpovědnici kajícně Ježíšův zrak. A Pán mezi nás přichází ve společenství
tohoto večeřadla, pohlíží i nám do očí a ptá se každého z nás osobně: “Jene, Jaroslave, Jiří, máš mě
rád? Zdenko, Jano, Jiřino - máš mě ráda?” 
To jsou křesťanské velikonoce, to je křesťanské jaro v duši: Prožíváme vždy znovu své velikonoční
znovuzrození. 
Přeji vám, abyste s Petrem dobře uslyšeli Ježíšova slova lásky a odpuštění. 
Přeji vám, abyste se tu naplnili velikonoční radostí - a kam půjdete, všude ji roznášeli.

Přímluvy před velikonoční zpovědí farnosti 
Bůh nás zve, abychom přijali vykoupení z našich hříchů z rukou jeho Syna Ježíše ve svátosti smíření.
Pojďme společně prosit o pomoc a světlo.

Abychom svědomitě hledali a dobře poznali své hříchy. 
Abychom si své chyby zošklivili a upřímně jich litovali. 
Abychom si dobře promysleli, jak se budeme bránit ve chvíli zlého pokušení. 
Abychom si vážili velkého Božího daru, kterým je svátost očisty srdce - svátost smíření. 
Abychom ve zpovědnici vypověděli upřímně stav své duše; aby naše zpověď byla obrazem naší
osobnosti. 
Abychom se těšili na setkání s Ježíšovou milosrdnou láskou a na pokoj duše.

Bože, prosím tě v pokoře o světlo sebepoznání pro nás všechny. Ať jasně poznáme, že i nás vedeš přes
naše bolestné pátky k radosti, jako tomu bylo u Ježíše Krista, našeho Pána.

ZELENÝ ČTVRTEK



Uvedení do bohoslužby 
Scházíme se tu dnes, tak jak činíme obvykle,  ale přesto je dnes mnohé jiné, neobvyklé. Dnes je “onen
večer před Ježíšovým utrpením”, kdy se Ježíš shromáždil se svými učedníky ve večeřadle. 
Totéž chceme teď činit i my. I my tu teď chceme spoluprožívat, co se při této večeři na rozloučenou
odehrálo. 
Střediskem je nám tento stůl Páně, tak, jak je jím ostatně při každé bohoslužbě - ale dnes zaujmeme v
duchu své místo u stolu Páně se zvláštní pokorou. 
Pozdravme našeho hostitele:” Pane, smiluj se!”

Uvedení do čtení 
Ex 12,1-8.11-14 
Teď budeme naslouchat, jak Pán Ježíš slavil s apoštoly liturgii velikonoční slavnosti Paschy. Pojídali
beránka a připomínali si, že krev beránka je kdysi zachránila před zkázou. My křesťané  vidíme tohoto
obětního beránka v Pánu Ježíši. 
1 Kor 11,23-26 
Na čtyřech místech Nového zákona se nám zachoval popis Poslední večeře. Poslechněme si, co o tom
věděl svatý Pavel. 
Jan 13,1-15 
Při loučení si lidé říkají a připomínají, co považují za nejdůležitější. Poslouchejme, na čem nejvíc
záleželo Pánu Ježíši.

Přímluvy

Pán Ježíš ve své životní nouzi v zahradě Getsemanské volal o pomoc k Otci. S ním a skrze něho
volejme i my v tísních svého života:

Zachovej svou církev v jednotě a svornosti.
Lidé celého světa ať pochopí, že jen v ochotě sloužit druhým je pokrok lidskosti.
Naše farní společenství ať prožívá svaté přijímání jako vrchol bohoslužby.
Národ izraelský ať dojde trvalého usmíření a přátelství se sousedními národy.
My všichni, co se tu scházíme, ať prožijeme velikonoční dny v blízkosti Pána Ježíše.
Naši zemřelí  ať se podílejí na věčné Hostině Božího království.

Otče, jako jsi slyšel a vyslyšel prosby Syna na hoře Olivové, tak slyš a vyslyš i naše prosby podle tvé
vůle a moudrosti - skrze Krista, našeho Pána.

VELKÝ PÁTEK

Uvedení do bohoslužby 
Dnes nás církev nezve do večeřadla k oběti nekrvavé. Dnes nás církev zve na Golgotu, abychom se
účastnili oběti krvavé. Naším oltářem dnes nebude stůl Páně, ale kříž Kristův, na němž Pán Ježíš svou
smrtí naši smrt přemohl. 
Dnešní bohoslužba pozůstává ze tří částí: 
Nejprve budeme naslouchat slovu Božímu, pašijím, a odpovíme na ně prosbami za celý náš svět. 
Potom si budeme zde, před našima očima, odhalovat a s novou vroucností uctívat svatý Kříž. 



A nakonec se budeme sytit ovocem ze stromu Kříže, půjdeme ke svatému přijímání. 
Připojme se tedy k našemu Pánu, který se vydává na svou životní křížovou cestu, pokornou modlitbou.

Uvedení do čtení 
Iz 52,13-53,12 
Teď budeme naslouchat Izaiášově písni o “muži bolesti”, o Božím služebníku, který, ač nevinný, byl
pronásledován, týrán a zabit. Kdo to byl tenkrát nevíme. My teď tomuto textu nasloucháme jako
proroctví osudu Mesiáše - Vykupitele - Ježíše. 
Žid 4,14-16;5,7-9 
List Židům nám Vykupitele představuje jako Velekněze, který přináší smírnou oběť za hříchy lidstva. 
Jan 18,1-19,42 
Teď budeme naslouchat pašijím podle svatého Jana. Jan byl nablízku Pánu Ježíši po celý život, tělem i
srdcem. Kéž to tak dokážeme i my, aspoň v tuto chvíli. Prožívejme, co slyšíme vyprávět, jako bychom
byli při tom.

Doslov po pašijích 
Kdo za to může? Kdo je vinen? Kdo zavinil kříž? Kdo může za Kalvarii? Za to, že je Ježíš odmítán,
tupen, neuznáván? Pilát? Ale ten přece říkal:” Nevinen jsem smrtí tohoto spravedlivého!” Židé? Ti se
odvolávali na Zákon:” My zákon máme a podle Zákona má umřít!” 
Jidáš? Ten si možná myslel:” Donutím ho tak, aby se projevil jako Boží Syn. On váhá. Donutím ho,
aby ukázal, kdo je. A já na tom ještě vydělám!” 
Kolik bychom to našli omluv a ospravedlnění? Kolik z nich se odráží v našich myšlenkách nebo
způsobech našeho jednání! 
Ale Velký pátek nechce, abychom hledali viníka. Vini jsme totiž všichni, nejen ti lidé minulosti, ale i
my, lidé dneška! 
Jsme tu proto, abychom vděčně poděkovali tomu, který vzal na sebe, co my jsme měli nést. Abychom
záležitost jeho srdce učinili věcí svých vlastních srdcí. 
Pán Ježíš na to myslil - na svou matku, na svého učedníka a v nich na celou církev, i na nás. Myslel na
lotra, který umíral vedle něho a kterému v jeho beznaději dal nepochopitelnou jistotu. Myslel na ty,
kdo ho přivedli na kříž. I dnes chce Ježíš skrze nás myslit na mnohé, na naše současníky, na náš svět. 
Pojďme tedy i my prosit za náš současný svět, za bloudící bratry.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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BÍLÁ SOBOTA - SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ

Uvedení do bohoslužby 
Prastará znamení - symboly nás oslovují při slavení velikonoční noci: světlo a tma, voda a oheň,
chleba a víno. Tato znamení byla po celá tisíciletí uctívána jako božské moci. 
Bible a liturgie užívá tyto prasymboly jako znamení Boží moci: uprostřed tmy se světí oheň, žehná se
křestní voda, proměňuje se chléb a víno. 
Pojďme tedy dnes radostně slavit, že Ježíš Kristus proměnil temnoty hrobu v záři Zmrtvýchvstání, že
nám ve svatém pokrmu svého těla nabízí účast ve věčném životě.

Uvedení do čtení 
Slyšeli jsme chvalozpěv na Světlo - zmrtvýchvstalého Pána. Teď se posaďme a zaposlouchejme, co
vše Bůh od nejstarších dob pro svůj lid vykonal.

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Bratří, Pán vstal z mrtvých, aleluja, 
jeho radost a pokoj buď s vámi se všemi, aleluja! 
velikonocích slyšíme častěji než jindy v kostele zvláštní slova, která nepatří do naší denní mluvy ani
do našich každodenních zkušeností: zmrtvýchvstání, vzkříšení, vykoupení, spasení. 
Co ta slova znamenají? Je to něco reálného, skutečného - nebo jen zbožná fantazie, nějaký sen lidstva,
něco na způsob představ o stěhování duší? 
Poslouchejme pečlivě sváteční slovo Boží, abychom pochopili, abychom se zaradovali. 
Přistupme k naslouchá ní  s pokorným voláním vstříc Zmrtvýchvstalému: 
“Pane, smiluj se!”

http://www.fatym.com/


NEBO: Uvedení do bohoslužby 
Radost a pokoj vzkříšeného Pána buď s vámi se všemi! 
Ve včerejší posvátné noci jsme zažehli velikonoční svíci, paškál, na znamení, že ukřižovaný Pán
přemohl smrt. Ta svíce tu hoří i dnes a bude nám po celý rok znamením a svědectvím, že
zmrtvýchvstalý Pán je tu s námi. 
V této radosti a důvěře volejme vstříc Zmrtvýchvstalému:” Pane, smiluj se!”

Uvedení do čtení 
Sk 10,34a.37-43 
Prvním velikonočním kazatelem nám teď bude svatý Petr, svědek, který ty velikonoční události v
Jeruzalémě osobně prožil jako přímý účastník. 
1 Kor 5,6b-8 
Druhým kazatelem je svatý Pavel. Chce, abychom se k tak veliké slavnosti jak náleží “vysvátkovali”. 
Jan 20,1-9 
Bylo ještě temno, na úsvitě dne, když temnotu myslí a srdcí apoštolů prošlehl paprsek poznání: Pán
vstal z mrtvých, Pán žije! 
 

PROČ HLEDÁTE ŽIVÉHO MEZI MRTVÝMI ?

Ženy jdou ke hrobu Ježíšovu. Není to pro ně ještě velikonoční jitro radostné - vždyť jdou ke hrobu
mrtvého.  Chtějí dokončit pohřební úpravu mrtvého těla Ježíšova.  U hrobu uslyší otázku, kterou
rozhodně nečekaly: “Co hledáte živého mezi mrtvými?” 
Proč je to tak překvapilo? Vždyť přece slyšely - a nejednou - z úst samého Pána, že Syn člověka musí
trpět, zemřít, a třetího dne vstane z mrtvých. -  Proč jdou tedy třetího dne ke hrobu a nesou věci k
balzamování mrtvoly? 
Jejich zbožnost byla zřejmě provázena jakousi nevěrou. Nebraly vážně všechno, co jim Ježíš říkal. Se
stejnou věřící nevěrou se setkáváme i u učedníků. A kus podobné nevěry je i v každém z nás. 
Přicházíme sem dnes s celou křesťanskou církví slavit Kristovo vítězství nad zlem a smrtí. Ale v
jistotě tohoto vítězství nežijeme. Kdo pak z nás by mohl o sobě prohlásit: “Já žiji vírou ve vzkříšeného
Ježíše Krista!” 
I my trpíme nejistotou, co přinese zítřek. I nás svírá smutek, když provázíme zesnulé k hrobu. A nejen
smutek, ten tam má své místo, ale beznaděj. Mohli bychom se takto dívat na smrt, kdybychom věřili,
že Ježíš Kristus je živý Pán? Pán života? 
Smíme mluvit o živé víře, jakou měl na mysli Ježíš Kristus, když řekl: “Kdo věří ve mne, byť by i
umřel, živ bude?” Můžeme nazvat živou vírou ve vzkříšení tuhle naši polověřící polonevěru? 
U lidí kolem sebe se nejčastěji setkáváme s jinou formou nevěry. V jejich každodenním životě se Bůh
prostě nevyskytuje. Takovým říkáme praktičtí ateisté. Většinou nemají nic proti Bohu - ale také nic
pro něho. Bůh v jejich životě nehraje žádnou roli. Jeho působení nikdy nezažili. Získali dojem, že
když to chtějí v životě někam dotáhnout, musí si pomoci sami. 
Proč lidé nevnímají, nezažijí Boží působení? Protože nemají správné přijímací antény. Mají báječné
antény radarové, televizní, radiové - ale těmi není Bůh postižitelný, změřitelný. Je to s nimi jako v té
pohádce o krtkovi: 
Krtek žil pod zemí, ryl si tam své chodby, chytal žížaly a ponravy. Ale jednoho dne vystrčil svůj
růžový rypáček ven z kopečku hlíny a užasl: před ním seděla v trávě kobylka. Krtek si řekl: Tohle
bude jistě nějaká zvlášť dobrá lahůdka k snědku, musím zavolat na pomoc rodinu, aby nám neutekla.
A tak ze všech stran začali rýt chodby ke kobylce. Ale když se k ní doryli a chtěli po ní chňapnout -



kobylka se mocným skokem vznesla do výška a krtečci se srazili čumáčky. Malí se ptali: “Tati, kde je
ta kobylka?” A tatínek rozčileně volal: “Zaryla se do země, kde jinde by byla. Honem za ní” - a začali
pilně rýt v zemi. A ryjí tak asi dodnes. 
Moudrá žába, která to vše pozorovala, marně na ně volala: “Je mnoho těch, co hledají v zemi to, co je
nad zemí. Stálé hrabaní v zemi je málo! Není jen jedna říše - ta v zemi. Je i říše nad zemí -  a snad je
jich ještě víc!” 
Tak je to. Náš praktický ateista poznal - jako náš krtek - jen jednu říši - to, co umí osahat, zvážit,
změřit. Z dětských představ znal snad Boha podobného duchu z Aladinovy lampy: zavoláš ho
modlitbičkou, říkankou, aby přišel a splnil tvé přání. Praktický ateista z pohádek vyrostl a dospělou
představu o Bohu si nezískal. A tak hrdě hlásá, že proti blesku nepotřebuje svěcenou vodu, protože má
hromosvod, proti moru se brání očkováním a ne prosebnou pobožností. Marně mu budete vysvětlovat,
že my, věřící křesťané si také chráníme dům hromosvodem a tělo očkováním, ale navíc, že jsme za
přírodními zákony zahlédli jejich Původce. Navíc že jsme zažili Boží lásku, která nám dává odvahu do
životních trampot a naději do budoucnosti v životě i za smrtí. 
Velikonoční svátky jsou každoročně novou příležitostí k zažití této lásky živého Ježíše. I k nám se
blíží Pán, diskrétně, jemně - protože opravdová láska se nikdy nevnucuje - ta se jen nabízí. 
Lidé si nabídku lásky také dávají jemně, znameními: úsměvem, mrknutím, slovem pozdravení,
květinou. Bůh to dělá také tak: upozorňuje na sebe krásou květiny, přírody, zázraky moudrosti a krásy
v mikrokosmu i makrokosmu. 
Jiným znamením Božím je naše srdce, jeho touha po lásce, bratrství, společenství, po radosti. 
Třetím nejdůležitějším znamením, v kterém se k nám přibližuje Bůh, je Ježíš. V Ježíši se nám přiblížil
až do lidských rozměrů, do našeho lidského světa. V Ježíši nám dává příležitost vytušit a zahlédnout
lásku nebeského Otce. 
Ale všechna tahle znamení jsou právě jen znamení - nejsou to důkazy. Znamení si můžeš všimnout,
můžeš je pominout a přehlédnou. Bůh se nevnucuje, protože k lásce nelze nikoho donutit. Jak
jemnocitný je Nekonečný k nám krtečkům! 
Kéž tedy i my dokážeme hledat živého Ježíše aspoň s nedůvěřující vírou a láskou žen z dnešního
evangelia. I nám Ježíš vykládá Písmo. I nám láme chléb svého Těla. I nám se dnes říká: “Nehledejte
už živého mezi mrtvými! Přijměte život vykoupený a vítězný, radost, kterou ani smrt nemůže zničit.” 
Jako osobní odpověď na tuto výzvu pojďme teď společně vyznat svou víru v Ježíše Zmrtvýchvstalého.
 

POSLEDNÍ A PRVNÍ SLOVA PÁNĚ

Na úsvitu prvního dne po sabbatu motá se u Ježíšova hrobu Marie Magdalena. Hledá Ukřižovaného,
hledá mrtvého Pána. Pro slzy nevidí, že hrob je prázdný. Až když uslyší oslovení důvěrně známým
hlasem, pozná, že našla Pána ne mrtvého, ale živého. 
Nad tímto velikonočním úsvitem se zamýšleli už církevní otcové prvních křesťanských století. A
srovnávali tuto událost na počátku nových lidských dějin s tím, co se v bibli vypravuje o prvopočátku
lidských dějin. Tam se hříšní lidé skrývají před Bohem, zde posílá Bůh Syna, aby hledal hříšného
člověka. 
Hříšnice Eva ráj v pláči opustila, hříšnice Magdalena se stává první poselkyní radosti. 
Magdalena tu stojí za všechno hříšné lidstvo - za nás všechny. I my všichni můžeme běžet k Ježíšovi.
Nás všechny volá  Pán jménem jako Magdalénu. A v tom okamžiku, kdy kdokoli z nás vytuší,
zahlédne živého Ježíše a zvolá s kající pokorou: “Můj Pane!”, v tom okamžiku začíná i pro nás
velikonoční jitro: setkání se zmrtvýchvstalým Kristem. 
posledních sedmi slovech Ježíšových na kříži meditujeme často, stojí za to. Ale stojí za to srovnat je i



s prvními slovy Vzkříšeného. 
Na kříži, uprostřed bolestí, stará se Pán o svou matku a volá: “Ženo - hle tvůj syn!” A první slova
Zmrtvýchvstalého znějí: “ Ženo, proč pláčeš?” Osvoboditel od hříchu tu mluví k ženě - hříšnici. Tato
slova oslovují všechny hříšníky, kteří se k němu obrátí, hledají ho, poznají ho. 
Na kříži se Ježíš modlí, aby Otec odpustil jeho nepřátelům. Po zmrtvýchvstání projevuje Ježíš ještě
větší lásku: “Komu vy hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny.” Své vítězství nad hříchem dává do
rukou lidí, činí z nás nástroje svého odpuštění. Ovoce své oběti na kříži předává do rukou církve, činí
ji bohatou a plodnou. 
Na kříži volá Ježíš z posledních sil: “Žízním. - Bože můj, proč jsi mne opustil.” - Po zmrtvýchvstání
slyší učedníci: “Dána jest mi veškerá moc!” - a připojuje rozkaz, který zakládá jeho Království: “Jděte
do celého světa, učte všechny národy. - Vy budete mými svědky až do končin země!” 
Na kříži byl Pán Ježíš sám - jeho apoštolové se rozutekli. Ale po jeho zmrtvýchvstání už není sám, už
jsme s ním my, jeho poslové, jeho hlasatelé, kteří s hořícím srdcem přešťastné Magdaleny smíme jít
do svých domovů, ke svým sousedům a přátelům. 
Budeme to tak dělat? Vyznejme teď s radostí svou víru ve zmrtvýchvstalého Pána.

Přímluvy

Dnes máme právo otevřít se veliké radosti. Pojďme Boha prosit, abychom to dokázali:

Zachovej své církvi víru ve zmrtvýchvstalého Pána a radost z jeho ochrany.
Křesťané  celého světa ať svým chováním svědčí, že žijí jako vykoupení.
Ať osvědčujeme svou víru nejen zde v kostele, ale i venku mezi lidmi.
Ať se náš svět vzkřísí z hmotného materialismu a pečuje s láskou jak o člověka tak o přírodu.
Naši zemřelí ať se radují s Pánem Ježíšem, vítězem nad smrtí.

Bože, děkujeme ti, že jsi nám, zasvěceným smrti, otevřel dveře věčného života skrze svého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou žije na věky věků.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Uvedení do bohoslužby 
Po celá staletí si o Velikonočním pondělí v našich chrámech čteme vyprávění o emauzských
učednících. Proč se nám tak líbí, proč je tak dojemné? Protože odráží kus naší zkušenosti. Pán je nám
blízko a my o tom nevíme. 
Svěřme se teď vedení našeho Pána, pozdravme ho jako našeho Pána:

Uvedení do čtení 
Kor 15,1-8 
Teď si budeme číst vůbec nejstarší písemné svědectví víry ve vzkříšeného Pána Ježíše.. List svatého
Pavla Korinťanům byl napsán asi 25 let po té události - dřív, než byla napsána všechna evangelia.
Poslouchejte, jak pro svatého Pavla je Ježíšovo vzkříšení stále ještě událostí přítomnou, děním, jehož
účinek stále ještě trvá a týká se každého z nás. 
Lk 24,13-35 
Teď jsme my těmi učedníky, s nimiž jde Pán jejich cestou, ale oni ho nepoznávají. Nakonec přece jen



jejich srdce zahoří při naslouchání jeho hlasu. Zahoří srdce i nám, když v neděli nasloucháme slovu
Božímu? 
 

VELIKONOCE A ŽENY

Podařilo se zabít Ježíše, když proti němu spojila své síly moc náboženská i světská. 
Ale ukázalo se, že tím nebylo vyřízeno nic, že Ježíš nebyl odklizen ze světa. 
Ježíšovi přátelé říkají a věří, že Ukřižovaný žije věčně u Boha jako naděje pro nás. 
Ne tak, jako Ježíš vzkřísil Lazara, který po přerušení letargie smrti se ještě na chvíli vrátil do svého
pozemského života. Vzkříšení Ježíšovo se v evangeliích vysvětluje ne jako oživení mrtvoly, návrat do
těla z masa a do lidského časoprostoru, ale jako přijetí do oné nepochopitelné poslední a první
skutečnosti, které říkáme Bůh. 
Kdo mohl tenkrát toto nové bytí Ježíšovo po vzkříšení pochopit? Bytí v Entém  prostoru, mimo náš
prostor, mimo náš čas, za našimi známými zákony, to jsou jen hlavolamy pro představy dnešního
člověka vzdělaného v moderní einsteinské fyzice, znalého teologie a filosofie. Kdo z Ježíšových
současníků byl tak moudrý, aby první pochopil tyto nové skutečnosti? 
Je to k podivu, ale nebyli k tomu zvoleni ani tehdejší učenci, ani filosofové, ba ani apoštolové, ale:
ženy. 
Ženám se prvně ukazuje vzkříšený Ježíš, ony jsou vyvoleny za první kazatelky velikonoční pravdy:
Kristus žije! 
A tyto ženy, kterým církev zakazuje v kostele hlasitě promluvit, které církev vylučuje ze služeb
kněžského apoštolátu, ba kterým nechtěla ani dovolit, aby při oltáři přisluhovaly, tyto ženy si Ježíš
vyvolil jako první misionářky: “Jděte a povězte učedníkům, že žiji”. 
A ženy v Ježíše zmrtvýchvstalého uvěří, ženy svůj úkol splní. Muži, apoštolové, uvěřit odmítají. 
Proč právě ženy? Vždyť, pokud nedošlo ke krizi, muži byli stále v popředí! - Tady se projevuje to
věčné ženské srdce, které bývá v kritických momentech jasnozřivější a činorodější, než naše mužské
rozumování. 
Zatímco muži - apoštolové - seděli doma a debatovali, co by se jako mělo podniknout, ženy
nemudrují, ale podnikají: Jdou ráno ke hrobu dokončit pohřební ošetření. Muži debatují, ženy jednají.
Vede je jejich milující srdce, jejich láska k Ježíšovi. 
A tuto činorodou lásku žen Pán Ježíš odměňuje, činí z nich první velikonoční kazatele: “Kristus žije!” 
Nám se, asi pod vlivem dnešního povinného kněžského celibátu, jeví společnost kolem Ježíše jako
mužská - mluví se o apoštolech a učednících. Ale evangelia svědčí, že tahle celibátní myšlenka byla
Pánu Ježíši cizí, kolem něj byly ženy jako muži,  do jeho doprovodu patřil nejen hlouček apoštolů, ale
i hlouček žen, který zřejmě čítal víc než dvanáct členek. 
K Ježíšovu apoštolátu patřily ženy stejně jako muži. To až Islám zahnal ženy jako domácí zvířátka do
harémů. Pán Ježíš chválí jednu ze svých posluchaček: “Ženo, tvá víra je veliká!” 
“Dcero, tvá víra tě uzdravila!” - říká jiné ženě krvotokem trpící. 
Chudou vdovu dává za příklad a vdovin groš se stane příslovečným obrazem obětavosti,  ne činy
mužů. 
Jasnozřivost ženského srdce se tu osvědčila, to, o čem medituje i básník (Josef Wittig): 
“Tohle jsem už často na ženách obdivoval. Často nám mužům jdou ženy na nervy právě tím, jak se
nám zdají být nerozumné, nelogické nad všechnu míru. Ale nakonec jsou ony vždy první, kdo odkrývá
nejen tajemství velikonočního života Ježíšova, ale všechna velká tajemství života. A tak nevadí jejich
cti, že jim církev zakázala kázat v kostele. Nemůže jim vzít to první kázání, že Ježíš žije, které
zaznělo z úst ženy! 



A tak si myslím, že aspoň o velikonocích by mělo vlastně patřit kázání, že Pán žije, ženám - ty by nám
dnes měly kázat! 
Ale to je jen pošetilý nápad básníka. Vždyť ono: “Kristus žije” není ani tak kázání, jako spíš úder
srdce. Úder srdce samého světa, znamení života. 
Pojďme tedy poděkovat Bohu za víru našich žen, našich maminek, manželek, dívek a poprosit, aby
nevyhasla. A poprosit, abychom se uměli chovat k  ženám mezi námi se stejnou úctou a pozorností,
jako se k ženám choval Pán Ježíš. 
 

NA CESTĚ DO EMAUZ

INTERVIEW, KTERÝ SE NIKDY NESTAL 
A PŘECE SE DĚJE STÁLE

Otázka: 
Nezlobte se, že se vás znovu ptám na tu podivnou událost s oním vzkříšeným člověkem. Ale je to
skutečně k neuvěření. 
Odpověď: 
Chápu to. Nedivím se vám. Můj přítel a já jsme na tom byli stejně jako vy - nevěřili jsme. Avšak fakt
je fakt. Stalo se to. 
Otázka: 
Říkáte, že vy sami jste tomu také nevěřili, i když vám několik žen tvrdilo, že jeho tělo v hrobě
nenašly. To byl přece rovněž fakt, a přesto vás nepřesvědčil. 
Odpověď: 
To nebyl žádný pádný důkaz. S mrtvým tělem se dá dělat ledacos. Třebas i ukrást. Důvod k tomu
ukradení zde byl. 
Otázka: 
Tak teď už vůbec nechápu. Já sám bych snad na ten prázdný hrob dal, možná bych tomu uvěřil. 
Odpověď: 
Já ne. Mrtvý je mrtvý. Na tom nic nezměníte. Jenže my jsme se sešli s živým! To je to. 
Otázka: 
Jak to s živým? Vždyť ten člověk byl pochován. 
Odpověď: 
Ano, jistě. Lidé, jeho přátelé, ho pochovali. To bylo to poslední, co ještě mohli pro něho udělat. Lidské
síly a možnosti stačí jen do hrobu. Dál už ne. 
Otázka: 
Chcete tedy snad říci, že zde zasáhla nějaká nadpřirozená síla? 
Odpověď: 
Nerad užívám takových výrazů, mívají blízko k pověře. Naopak, byla to docela přirozená síla. Totiž
pro Něho přirozená. Pro lásku je naprosto přirozené, že přemáhá smrt. 
Otázka: 
Snad vám začínám trochu rozumět. V tom člověku byla ... 
Odpověď: 
... ano, láska. Boží láska! A tu přece nikdo z nás nemůže omezit, spoutat, zabít a pochovat. V tom je
myslím veliká naděje pro celý svět a pro všechny lidi na něm. Láska - to je vždycky život. 
Otázka: 
Takže vy a váš přítel jste na té cestě do Emauz pochopili, co je to láska. 



Odpověď: 
My jsme o žádné lásce nepřemýšleli, my jsme se s ní prostě setkali. Osobně, tak, jako teď s vámi. 
Otázka: 
A můžete to nějak dokázat? 
Odpověď: 
Láska se nedokazuje. S láskou se buď potkáte nebo ne. My dva jsme se s ní potkali. Měla podobu
přesně takovou, jako ten ukřižovaný a pochovaný Ježíš z Nazareta. 
Otázka: 
Ještě bych se vás rád zeptal na jednu věc: Jak porozumět této vaši zkušenosti o lásce - tedy o
vzkříšeném Ježíši - dnes, na konci 20. století? 
Odpověď: 
Jsou i dnes taková místa, kde je možné prožívat totéž, co jsme prožili my dva. Lidé se sejdou okolo
stolu, lámou chléb, podávají si víno a Vzkříšený jim při tom otvírá oči a zapaluje srdce, aby všechno
okolo sebe i do budoucna viděli nově. Všechno je docela prosté - jako tenkrát. Ale to už jsem říkal:
Jsou věci, které se těžko dokazují. O jejich pravdivosti se člověk přesvědčí teprve tehdy, když vstoupí
do jeho vlastního života a dotknou se jeho srdce. Je ovšem asi třeba, aby to srdce nebylo příliš tvrdé.
Porozumět vzkříšení se nikdy nedá bez lásky, kterou je ON sám. 
Otázka: 
Na závěr našeho rozhovoru bych vás ještě prosil o vaše jméno. 
Odpověď: 
Je uvedeno ve 24. kapitole Lukášova evangelia, přesně v 18. verši. Není ale vůbec důležité. V tom
celém příběhu se však objevuje ještě jiné jméno - jméno Ježíš. A to je důležité! A už pro celé lidstvo
je důležité, že Ježíš Kristus žije a kraluje na věky věků. 
(Podle M.Matyáše)

Přímluvy

Modleme se k Bohu Otci, který svého Syna vzkřísil z mrtvých:

Za církev Kristovu: aby hlásala světu velikonoční radost.
Za papeže, biskupy a všechny, kdo slouží v církvi: aby v důvěře ve vítězného Pána přemohli
všechny starosti a těžkosti.
Za nemocné, trpící a pronásledované na celém světě: aby se o těchto svátcích naplnili novou
nadějí.
Za naši farní rodinu: aby se upevnila ve svornosti a lásce.
Za naše zemřelé: aby nalezli pokoj a věčný domov v nebi.

Pane, náš Bože, prosíme tě: až tyto radostné svátky pominou a nastanou nám všední starosti, dej, ať po
nich a skrze ně dojdeme radosti nepomíjející skrze Krista, našeho Pána.
  
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Vítám vás velikonočním pozdravením zmrtvýchvstalého Pána: Pokoj vám! 



Čím je neděle pro celý týden, tím jsou velikonoce pro celý rok. Světlo vzkříšeného Pána osvěcuje celý
rok, celý náš život. Každá nedělní bohoslužba je nám památkou smrti a zmrtvýchvstání Páně: Kristus
žije, my můžeme žít s ním a v něm. 
Poprosme o sílu ke stálému přemáhání našich nejistot a pochybností: 
Pane, smiluj se!

Uvedení do čtení 
Sk 5,12-16 
Teď budeme naslouchat, jak to vypadalo v první farnosti světa, v Jeruzalémě. Jakou úctu měli
křesťané u všech obyvatel! Zasloužíme si i my úctu našich spoluobčanů? 
Zj 1,9-11a.12-13.17-19 
Svatý Jan v nás teď chce upevnit důvěru, která je základem pevné víry: Ať se na světě děje cokoliv,
jsme v Boží ruce, Kristus je s námi. 
Jan 20,19-31 
Evangelium o Tomášovi pochybovači je i evangelium o Tomášovi apoštolu, vyznavači až do smrti.
My jsme často Tomášovi bratří v pochybování - jsme jimi také v pevné víře v Ježíše Krista? 
 

VELIKONOCE -

SVÁTKY JARA, SVÁTKY ŽIVOTA, SVÁTKY VÍRY

Svátky jara 
Velikonoce se v novinářských fejetonech označují za svátky jara. Letos jsme z toho jara ještě moc
nezažili, ale přece jaro, nový život si nakonec přichází na své: Sněženky se statečně tlačily k světlu i
skrz závěje sněhu, olše už se červenají nalitými pupeny, špačci jadrně pokřikují, skřivánek zpíval i nad
bílými poli. 
Jednou za rok bychom se všichni měli zastavit nad mocí života, který vítězí nad smrtí zimy, jednou za
rok bychom měli dřepnout na bobek a žasnout nad něhou první sedmikrásky v trávě, aspoň jednou za
rok  bychom si měli důkladně uvědomit,že se vyplatí  věřit na život. Život vítězí, ať je zima jak chce
úporná.

Svátky života 
Není to snadné, věřit na život. 
My totiž všichni žijeme převážně ve stínu plíživé zimy, ve stínu plíživé smrti. A jsme v nebezpečí, že
budeme vidět jen tu zimu, jen tu smrt kolem sebe všude, že ztratíme životní elán, životní optimismus,
důvěru. Příliš mnoho zloby, nesmyslů a smrti je všude kolem nás. 
Důvodů k optimismu nemá člověk nadbytek. 
A doprostřed této lidské situace přichází křesťanská zvěst o Ježíši. Vyprávění smutné i veselé zároveň.
Vyprávění, jak byl hodný na všechny, jak žil jen pro jiné, jak bylo štěstím pro každého, kdo se s ním
setkal. 
Ale toto štěstí mělo krátké trvání: smrt vše zničila. 
A teď zaznívá zprostředka smrti hlas života: “Pokoj vám!” Hlas radosti zní uprostřed neštěstí: “Viděli
jsme Pána, žije!” 
Co to tu říkají? Jak tomu rozumět? 
Tento Syn se po celý život spoléhal na svého nebeského Otce, s takovou důvěrou se modlil při
umírání: “Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha” , že jeho duch zůstal živý v rukách živého Boha.
Smrt se rozbila před mocí živého Boha, jako z jara sníh se rozplyne před teplými paprsky slunce.



Svátky víry 
Ale dnešní evangelium svědčí, že tímto obrazem nejsou všechny otázky zodpovězeny. Tomáš a jeho
požadavek: chci to vidět, chci se hmatatelně přesvědčit, chci důkazy - to vše jde lidskými dějinami
dále, stále. 
Dokud ten nový velikonoční život neuvidíme hmatatelně, neumíme uvěřit, že je možné zemřít a žít. 
Tomáš uviděl, sáhl si a uvěřil. Jak je možno uvěřit nám, když my už nemáme možnost uvidět Ježíše
mezi námi živého, hmatatelně? 
Možné to je, musí to být možné, jinak by to po nás Pán Ježíš nepožadoval: “Blahoslavení, kteří
neviděli a uvěří.” 
Odpověď najdeme ve způsobu, jakým žije dál Pán Ježíš po velikonocích. - Řekl, že bude žít tam, kde
budou dva nebo tři v jeho jménu pohromadě.  Tedy zde v našem shromáždění ho můžeme vidět ve
tváři bratří, zde ho můžeme uslyšet, když nasloucháme jeho evangeliu, zde může zahořet naše srdce
radostí, jako srdce emauzských učedníků. 
Řekl, že bude žít ve všech chudých, slabých, nemocných, odstrčených na celém světě. Jeho že se
dotýkáme, když jim sloužíme. Rozumíš? Když se doma staráte o nemocnou babičku, to Kristu
sloužíte. Když maminka pečuje s láskou o děcko, naháčka malého, to Ježíškovi tu péči a lásku
prokazuje. Když jdeš navštívit dědu do domova důchodců, to Ježíše osamělého jdeš navštívit. Když
řekneš dobré slovo zarmoucenému, poradíš bezradnému, povzbudíš ztrápeného - to Ježíše těšíš. 
Pravda, cosi bránilo učedníkům emauzským, že ho nemohli hned rozpoznat, cosi brání i nám, že ho
nepoznáváme v lidech kolem sebe. Ani Magdalena nepoznala se vší svou jasnozřivou ženskou láskou,
že je to Pán - ale nakonec uslyšela, jak ji volá jménem: “Marie!” - a to už ho poznala. 
Oproti učedníkům, Magdaléně, apoštolům, máme k dobru přítomnost církve, mystického těla Ježíšova
mezi námi. V ní, v jejích svátostech, v jejím životě, pod jejím vedením můžeme se spolehlivě
dohmatat víry v Ježíše. 
To je tedy i naše velikonoční víra: I já uslyším na závěr svého životního hledání, jak mě Pán volá
jménem. Mým jménem. A to se pak víra změní v jistotu: “Pán můj a Bůh můj jsi ty!” 
Povstaňme tedy k velikonočnímu vyznání: Věříme, Pane, chceme věřit, posil naši malověrnost! 
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili! 
 

NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ

Naslouchali jsme evangeliu o apoštolu, který nechtěl uvěřit, který měl potíže ve víře. Ale budeme-li
dobře pozorovat, poznáme, že toto evangelium jedná hlavně o nás. 
Kdybychom přečetli za sebou vše, co je v Písmu svatém o Tomášovi, zjistíme, že je to
existencialistický pochybovač našeho století a budeme se divit, proč takového  člověka si Pán Ježíš
vybral za apoštola. 
Třeba při vzkříšení Lazarově. Donesou diskrétní vzkaz, který nepřikazuje, ale čeká, co udělá: “Pane,
ten, kterého miluješ, je nemocen.” Apoštolové strnou: snad nepůjde do Judeje, vždyť tam ho chtějí
zabít! A Tomáš, ten vidí hned to nejhorší: “Pojďme tam a umřeme s ním!” 
Jiná situace: řeč Páně na rozloučenou. Ježíš je zřejmě dojat, připravuje se na svůj odchod, na nové
setkání po smrti v nebi: “Odejdu, abych vám připravil u Otce místo! Vezmu vás k sobě, abyste i vy
byli tam, kde jsem já. A kam jdu, víte a cestu znáte.” Tomáš se nedá nadchnout, je banálně věcný:
“Nevíme, kam jdeš, a cestu neznáme.” A když Ježíš zase odpoví symbolicky: “Já jsem přece cesta,
pravda, život.” Asi si dál bručel pod vousy: “Jo, s takovými zeměpisnými údaji dojdeme daleko.” 
Nejvíce se projeví Tomášova povaha při zmrtvýchvstání: Neuvěřím, dokud na vlastní oči neuvidím,



dokud si vlastní rukou nesáhnu. Za těmito podmínkami můžeme tušit hloubku Tomášovy bolesti nad
tím, že zlí zvítězili, hloubku zklamání. Už si netroufá riskovat zklamání nové, bojí se znovu věřit. 
Nezažil už každý z nás podobné otřesy, když uvěřil, že se  už našel rozumný způsob života, že teď už
konečně bude všechno dobré, pokojné, rozumné - jenže skutečnost zabila naši důvěřivost. Takové
situace rodí Tomáše. 
Přicházíš např. v neděli na mši a když máš Bohu při obětním průvodu nabídnout sebe, své dílo
uplynulého týdne, tu máš trýznivý pocit prázdných rukou, hluchého a planého života, jako bys celý
týden strávil ne dřinou a shonem, ale neužitečně proválel a prolenošil naprázdno. A neumíš se postavit
před Boha s modlitbou, jsi prázdný, cítíš bolestně, že nemáš dost živé víry, dost hluboké a
uspokojující naděje, dost zahřívající lásky. 
Ne, že bys nechtěl - chtěl bys to vše, a jak rád, ale neumíš, nejde ti to. Radostnou zvěstí dnešního
evangelia je, že jednou forem víry je trpět tím, že nemůžeme dost věřit, dost doufat. Litovat, že
nemohu litovat je také lítost. Litovat, že nemohu věřit je také už víra: - diskrétní, ale pokorná a
poctivá - tedy pravá. Kristus přijal tomášovské nevyznání víry, přijal jeho podmínky - viděl, co je v
něm.  Lidem jdou vždy Tomášové na nervy - nevidí do nich. Tomáš myslel, že je nevěřící. I my jsme v
jádru víc věřící, než si myslíme. Koho mrzí, že neumí víc a líp věřit, ten už má víru, a dobrou, jenže
ne tak napentlenou, jak by chtěl. 
“Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili” - to je naše sláva. Uvěřili jsme v Ježíše dřív, než jej uvidíme.
Nekladli jsme si podmínky. Schází nám vlastně jen jediné: umět se z toho radovat. Prosme Tomáše o
přímluvu, abychom to uměli. 
 

Menším i větším dětem: 
JEŽÍŠ JE OBRAZ BOŽÍ

Tuhle říkal jeden student: “Vy křesťané pořád mluvíte o Pánu Bohu, jako byste ho kdovíjak znali a
zatím jste ho ani neviděli!” 
Nenapadlo vás také už něco takového? Pán Bůh by se nám měl přece ukázat, nebo se nechat aspoň
vyfotit, abychom věděli, jak vypadá. 
Jednou dostali děti v náboženství takový úkol: “Namalujte doma, jak si myslíte, že by Pán Bůh mohl
vypadat”. Zkuste si představit, co byste ani namalovali vy... 
Hanka namalovala obrázek podobně jako bývá na oltáři: velikánského muže, obra, protože je silný a
mocný. A s dlouhým bílým vousem -že je starší než dědeček a starší než všichni lidé, starší než celý
svět - že je  v ě č n ý . 
Jirka ho namaloval jako  k r á l e,  s královskou korunou a žezlem, aby bylo vidět, že je pánem celého
světa a všech lidí. 
Toník to namaloval jinak: pomaloval  papír mnoha krásnými barvami, jen tak čáry sem tam. Říkal, že
je to tak lepší, protože Pán Bůh stejně nemá lidské tělo a ty krásné barvy značí, jak je krásný,
nádherný. 
Petr jen výkres pěkně orámoval a nechal docela prázdný, nádherný. Pána Boha si nemůžeme stejně
nijak představit a tak myslel, že je to tak nejlepší. 
A Jana, ta to udělala tak, že nalepila na výkres obrázek Pána Ježíše a řekla, že s Ježíšem přišel Bůh na
svět a proto, kdo vidí Pána Ježíše, vidí Boha. 
Komu byste dali jedničku, komu pětku? 
Pětku si nezasloužil nikdo, protože každý obrázek něco správně o Bohu pověděl. Že jsou ty obrázky
tak různé, to je tím, že opravdu není snadné si Boha nějak představit - ba ono to není ani možné. 
Jedničky proto byly dvě: prázdný výkres a obrázek Pána Ježíše. Ten prázdný list říká důležitou věc:



Boha nelze ani namalovat, ani nakreslit. Bůh je větší než všechny obrazy, krásnější než všechny barvy,
je docela jinačí, než si umíme představit, je nepředstavitelný, nepochopitelný. 
Chceme-li přesto mít jeho obraz, pak musíme vzít obraz Pána Ježíše. S Ježíšem a v Ježíši přišel Bůh
na svět, jak to správně řekla Jana. 
Co víme o Bohu, víme od Pána Ježíše. On nám vysvětlil, kdo je Bůh, že to není někdo, koho bychom
se museli bát, že není hrozný, že není strašidlo. 
Naopak, že chce být jako náš otec a má nás rád jako své děti. Tuto dobrou zprávu víme od Pána Ježíše.
Pán Ježíš to vysvětloval apoštolům, ale ti to dlouho nemohli pochopit. Dokud žil mezi nimi, tak to ani
pořádně nepochopili. Teprve až ho potkali zmrtvýchvstalého. To pak uvěřili. Slyšeli jsme dnes v
evangeliu, jak Tomáš zvolal: “Ty jsi můj Pán a můj Bůh!” Pochopil, že kdo vidí Ježíše, vidí Boha, kdo
zná Ježíše, zná Boha. 
Jak ale můžeme poznat Boha my, kteří jsme na své oči zmrtvýchvstalého Pána Ježíše neviděli? 
My máme zapsané zprávy přátel Pána Ježíše, vyprávění apoštolů - říkáme jim evangelia. 
Když čteme, nebo když nasloucháme evangeliu o Pánu Ježíši, víme, že v něm máme obraz Boha. A
ještě nějak: Kdykoliv se sejdeme, jako třeba dnes tady, k svaté hostině mešní, pak Ježíš je mezi námi,
přichází k nám při proměnění chleba a vína. 
Hledáme Boha, a nalézáme jej v Pánu Ježíši. 
 

JAK PROSTÉ JE BÝT KŘESŤANEM

Křesťan - podivín? 
Stalo se, že v sobě našli zalíbení dva mladí - on věřící ona vychovaná bez víry. 
A protože se jí Jirka líbil, začala zkoumat, co to jako je, to jeho náboženství. Znala jednu paní, o které
se říkalo, že je pobožná. Ta jí to ochotně vysvětlila: “Když chceš být katoličkou, to se musíš naučit
katechismus, musíš umět nazpaměť modlitby, nesmíš jíst v pátek maso, musíš chodit ke zpovědi,
musíš každou neděli do kostela, nesmíš v postě tancovat...” Musíš... nesmíš... - to bylo jediné, co jí
zůstalo v hlavě. Křesťané se podle toho asi moc bojí toho svého Boha. Není divu, že ti, co se jim říká
“pobožní”, bývají mrzouti a podivíni. Ale Jirka takový není, ten je prima chlapec, jak to teda je? Když
ji Jirka konečně přivedl za knězem a ona povyprávěla, jak ji školila pobožná paní, diví se pan farář:
“Ale vždyť vy tam přece máte věřící sousedku tu a tu, proč jste se neobrátila na ni?” - Znám ji dobře,
ale o té rodině se u nás neříká, že je pobožná, to jsou dobří lidé.” 
Milí posluchači, kdo je to tedy křesťan? Pobožný podivín, morous, nebo prima člověk? 
Co je to vůbec “křesťanství”? Za komunismu se v posudcích užíval výraz, že někdo zastává
“křesťanský světový názor”. Je křesťanství světový názor - politický názor?

Křesťanství je životní styl 
Je to k nevíře. Dvě tisíciletí už je tu křesťanství, ale stále ještě je nutno vysvětloval, že křesťanství
není politický názor, ale návod, jak být nejlíp člověkem. 
Takových návodů na životní styl bylo mnoho už před křesťanstvím a je i dnes. Orient zná svou
nirvánu, snahu co nejrychleji se rozplynout v prapodstatě. Z východu k nám přichází i jóga, snaha o
sladění těla a duše pomocí složitých cviků. Staré Řecko vyznávalo stoicismus, evropská civilizace
vytvořila princip života v rasové a třídní nenávisti, v boji. 
A pak je tu křesťanství. Jaký životní styl hlásá křesťanství? 
Četli jsme si ze Skutků apoštolů, co dělali první křesťané: Jednomyslně se shromažďovali, nemocným
a ztrápeným pomáhali. 
Za časů Kristových měli Izraelité své náboženství na výsost komplikované. Tisíce předpisů a zákonů



určovalo každý jejich krok, bylo to ono “musíš - nesmíš”  zbožné paní z úvodního vyprávění. 
Pán Ježíš vyhlásil zákon jediný, zákon lásky: miluj, tj. žij v lásce. 
Myslím, že pro naši dobu příkaz života v lásce vystihuje nejlépe ono staré úsloví: žít, nechat žít,
pomáhat žít. To znamená: Křesťan má právo si žít - dobře, krásně, radostně si prožít svůj život, vždyť
je to dar od Boha. Ale křesťan nemá nic proti tomu, aby si dobře žili i druzí lidé. Nezávidí jim a
nesráží je. Naopak: tomu, kdo pokulhává, podá ruku, aby i on si mohl dobře žít. 
To je podstata  křesťanství: žít, nechat žít, pomoct žít.

Kde se vzal formalismus? 
Tu ti jistě napadá: Když je to tak jednoduché, kde se vzala všechna ta “musíš, nesmíš”? 
Příčin je jistě mnoho, ale ta základní je asi v lidské snaze stále všechno vylepšovat, pořádat
systematizovat. 
Učení Pána Ježíše je myšlenkově hluboké, ale formálně prosté, bez vnějších systémů. A tak člověk
znovu a znovu podléhá pokušení, uspořádat Ježíšova slova do pevného systému, přesných otázek a
odpovědí, do onoho musíš, nesmíš, odtud-potud, do kodexů a zákoníků. 
Co tedy dělat, abychom si uchovali osvobozující prostotu Kristova učení, v níž ještě svatý Augustin
hlásal křesťanství jako jediný příkaz: “Ama, et fac quood vis - miluj a dělej co chceš.”?

Návrat k prostotě evangelia 
Kde jinde hledat Krista, než v jeho Slovu, v evangeliích, v Písmu svatém. Proto je nezbytné, abychom
se jako prví křesťané, i my jednoznačně shromažďovali a společně naslouchali hlasu Ježíšovu v
evangeliu. Společná četba a společné rozjímání vytváří jednomyslnost lidu Božího, která je
předpokladem svornosti a lásky. 
Ale je potřeba, abychom se stále znovu vraceli k Písmu svatému i každý osobně. Máme každý své
osobní problémy a potřebujeme na ně slyšet odpověď Ježíšovu. Každý den života přináší nové
komplikace a bible- dobře si to zapamatuj - bible je kniha, v níž je odpověď na tvé problémy. 
Teď bych tedy měl říci: “Vezmi a čti!” Jenže není to tak jednoduché. Je třeba se učit a naučit se Boží
hlas zaslechnout, porozumět mu. 
Proto bych se chtěl letos v povelikonočních nedělích pokusit seznámit vás aspoň povšechně s Písmem
svatým.

Pro dnešek si chceme zapamatovat: 
Křesťanství není světový názor, není to filosofie ani politika. Křesťanství není složitý systém předpisů
a zákonů. Křesťanství je prostý způsob jak žít své lidství v lásce:  žít, nechat žít, pomoct žít.

Přímluvy

Pán Ježíš blahoslavil toho, kdo v něj uvěřil. Prosme ho:

Dej lidem kteří tě neznají,  aby poctivě hledali smysl života a našli jej v tobě.
Dej lidem, kteří tě nechtějí znát, přesto, že jsou pokřtěni, aby se rozpomenuli, že znamení křtu na
jejich čelech navždy bude svědčit, že jsou křesťané, kteří Krista odmítli.
Dej lidem, kteří se zmítají v pochybnostech, aby se naučili plně důvěřovat Boží lásce.
Dej nám všem, kteří jsme malověrní, abychom se stali křesťany pevnými a radostnými.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, žes mezi své apoštoly vybral i nedůvěřivého Tomáše. Jako ses dal poznat
jemu, dej se poznat i nám, abychom i my překonali vlažnost a bázeň vírou v tebe.
  



 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Něco jiného je o chudobě dojemně mluvit - 
a něco jiného je v duchu chudoby žít. 
Něco jiného je o víře mluvit, 
a něco jiného je podle víry žít. 
Pán Ježíš nepřišel, aby napsal nějakou knihu zbožných úvah o víře. Za celý život nenapsal ani řádku.
On přišel a žil. Nakonec řekl: “Dal jsem vám příklad.” V tom je celé křesťanství. Je to životní styl. 
Litujme všeho, kdy jsme jako křesťané nežili.

Uvedení do čtení 
Sk 5,27b - 32.40b - 41 
Apoštolové stojí před soudem. A jde jim při tom o život - vždyť trestní sazba za rouhání Bohu byla
smrt. Poslouchejme, jak se v této situaci chovají. 
Zj 5,11-14 
Hledět na zabité zvíře, to není nijak pěkný pohled a přece se “Beránek, který byl zabit” stal symbolem
Krista. Beránek nikomu neubližuje, nikoho neohrožuje, je nevinný a přece je zabit - teče tu nevinná
krev. Tak viděli první křesťané Pána Ježíše, jak se obětoval za lidstvo. 
Jan 21,1-19 
Dnes se Pán Ježíš ptá po naší lásce. Ptá se nejen Petra. I nás a našich dětí se ptá po naší lásce, po naší
víře. 
 

JAK UVIDĚT PÁNA

Jak apoštolové 
Nic těm apoštolům tenkrát nevycházelo, nic se jim nedařilo. Samá smůla ve všem. 
Napřed s Pánem Ježíšem. - Zanechali povolání, práce - a šli za ním. Místo mesiášského království z
toho byla Golgota, útěk ve strachu z Jeruzaléma, totální nezdar. 
Teď se vracejí zas kajícně ke svému řemeslu - k rybařině. Žít se z něčeho musí. A podívejte se, ani ty
ryby už neberou. Celou noc se mořili a vracejí se s prázdnem: Ani Pána nemají, ba ani ty ryby nejsou.
- Zatím je od hejna ryb dělila jen stěna loďky a od Pána jen pohled na břeh - věřící pohled na břeh.

Jak my 
Co se tu v evangeliu vypravuje, to není jen situace apoštolů, to je situace všelidská, to je i situace
naše. 
I naším nutkavým pocitem je představa, že Bůh je od nás nepochopitelně daleko, že Ježíš je
neskutečně vzdálený. I pro nás je základní otázkou, jak se k Pánu Ježíši přiblížit, jak se s ním setkat.
Je to vůbec možné? Ano. 
Je to možné, dokonce stejným způsobem, jako tomu bylo u apoštolů. Uposlechli výzvu Ježíšovu -
hodili sítě na pravou stranu - a zažili setkání s ním. 
Pro nás platí také tak: Naslouchat hlasu Ježíšovu v evangeliu, uposlechnout a jednat podle něj. 
Říkáš, že tobě to nijak nepomáhá k zažití pocitu blízkosti Páně? Apoštolové v evangeliu na tom byli



stejně jako my. Jan byl jediný, který Ježíše rozpoznal, uviděl, zažil: “Pán je to!” - Proč Jan? To je
učedník, o kterém se tak často v evangeliu píše: “Ten učedník, který miloval Pána, kterého miloval
Pán!” 
Tak je to: Setkání s Pánem není jen věc dobrého slyšení, dobré poslušností, ale především lásky. 
Jen tenkrát, když se k bližním blížíme s láskou, můžeme  zažít Boží přítomnost, Boží lásku. Jen tehdy,
když s otevřeným srdcem nasloucháme evangeliu, zaslechneme a zahlédneme blízkost Ježíšovu. A o
to se máme stále znovu pokoušet. 
 

MILUJETE MNE VÍCE ?

Kritika v církvi není oblíbena 
“Šimone, miluješ mne více, než ti ostatní?” - Tato otázka mi připomněla článek, který před časem
vyšel v časopise českého katolického duchovenstva. Byla to otevřená kritika nedostatků českých
katolíků - od biskupů a kněží, přes farnosti až po věřící při nedělních bohoslužbách. “Potřebujeme
nutně lepší křesťany,” - tak bychom mohli charakterizovat jeho tón. 
Převážně většina obsahu článku byla pravdivá kritika a nikdo její pravdivost nevyvracel. Naše
křesťanství má mnoho nedostatků. A přece článek vyvolal bouři rozhořčeného odporu.

Nekritické povyšování 
Proč kritika církve a křesťanství vyvolává zpravidla podrážděnou reakci nejen u lidí pyšných a
samolibých, kteří kritiku vůbec nesnášejí, ale i u lidí svědomitých a opravdových? 
Jedna z příčin je asi v tom, že ve snaze po lepším křesťanství se často skrývá nebezpečí konců zcela
nekřesťanských. 
Snaha po lepším křesťanství často vedla, a i dnes může vést, k povyšování těch lepších nad masy těch
horších, k sektářské výlučnosti. 
Kritika je potřebná věc všude, ve věcech veřejných i církevních, a kde se umlčuje, tam se hřeší proti
Duchu svatému. Ale křesťané se musí chránit povýšenosti nad ostatními. Jinak se jim stane, že začnou
propadat negaci, která v církevním zřízení vidí jen vše přešlé věkem, v kněžích zaostalce, podle nichž
se nelze řídit, ve věřících v kostele jen samou přetvářku a formalismus. Opravdoví křesťané - těmi
zůstanou nakonec jen ti “lepší”, jen ti kritici, proto se musí odloučit od těch špatných a zaostalých. 
Pryč od svých kněží, pryč z farního společenství, pryč z kostela do zvláštní skupiny, sekty. Toto
pokušení nás ohrožuje všechny, všichni jsme nakloněni k sebeobdivu, každému dělá dobře lichotivá
představa, že on je lepší než ti druzí.

Jak to řešil Pán Ježíš 
Dnes jsme slyšeli v evangeliu, jak to řešil Pán Ježíš s Petrem. Před velikonocemi byl Petr zřejmě také
přesvědčen, že on patří k těm lepším: “Pane, kdyby tě všichni ostatní opustili, já tě neopustím, na mne
se můžeš vždycky spolehnout!” 
Ježíš mu dnes jeho povýšenectví jemně připomíná: “Tak co, Petře, miluješ mne opravdu více, než tito
ostatní?” - Jenže Petr už udělal trojí velikonoční zkušenost. Třikrát zapřel - a tak na trojí otázku po
větší lásce dává jen skromnou odpověď, že Pán je vševědoucí, dobře ví, jak to s ním je. Petr už se
zbavil arogantního postoje “lepšího křesťana”. Už nehledí na nedostatečnost druhých, vidí i svou - a z
této pozice slibuje znovu svou lásku a věrnost.

Já víc než ostatní? 
Tuto otázku klade Pán Ježíš nám všem:” Miluješ mě víc než ostatní?” 
Zde v kostele nás to svádí k velikášství. Snadná je odpověď zde, snadné je bíti se zde v prsa: “Ježíši, v



tebe věřím, nadevšechno tě miluji.” Jenže na tom, co odpovíme ústy, vlastně moc nezáleží. Záleží na
tom, co odpovíme dnes, zítra, ve všední den, svými činy, vztahem k bližnímu. 
Lepší křesťany potřebujeme, to ano, ale ne takové, kteří se nad ostatní sektářsky povyšují, kteří se
oddělují od farnosti, církevní rodiny. 
“Pojďte jíst!”- Tak zve dnes Pán Ježíš apoštoly. I nás zve - všechny. Stůl je zde prostřen, za chvíli
ponesete chléb a víno k eucharistické hostině s Ježíšem. 
Dejme dnes Pánu odpověď s  velikonočním Petrem: “Pane, ty víš, jak se mnou je. Ty víš, že mám
dobrou vůli, ale že jsem často zbrklý, slabý. Proto se nechci nad své bratry vyvyšovat, nechci je
opouštět. 
Nechci tvrdit, že tě miluji více. Budu šťasten, když tě dokážu milovat prostě a sloužit ti do smrti
věrně.” 
To je, bratři, požadavek dnešního evangelia: Milovat máme. Starat se, aby to nebylo málo, to také. Ale
soud, zda jsme milovali víc než jiní, máme ponechat Bohu. 
Nám zde přísluší milovat a sloužit. Sloužit i kritikou, uváženou, láskyplnou a nepovýšenou. Kritikou,
kterou začínáme od sebe, a podle které se já první zařizuji. A když i za tu dostanu přes prsty, nevadí, i
tak to byla dobrá služba v lásce. 
Pojďme nyní vyznat svou víru, naději a lásku spolu s Petrem a společně v bratrské pospolitosti. 
 

ZASLECHNOUT BOŽÍ HLAS

Jednoho ráno, když to Šimon Petr nejmíň čekal, zaslechl znenadání hlas Pána Ježíše: “Šimone, máš
mě rád?” - Zaslechls také ty už někdy hlas našeho Pána? Že by k nám už nemluvil - nebo že nedbáme
a neumíme poslouchat?

Rozpory v bibli 
Naše křesťanství se musí stále znovu a znovu orientovat na Písmo svaté, z něj se musíme stále učit
Ježíšově prostotě i hloubce lásky. Tak jsme si to říkali minulou neděli. 
“Dejte pokoj s biblí”, ozval se hned na to hlas.” Copak není v bibli plno rozporů? Co mi může říct tato
kniha z dávných časů, z prostředí Orientu, tak vzdáleného našemu světu? Bible je stará kniha, kterou
si každý vykládá, jak se mu zlíbí.” 
Má-li se ti bible stát učebnicí tvého života, máš-li ji číst bez trapného pocitu, že se tu tvrdí
přírodovědecké nehoráznosti, máš-li z ní vyčíst, co ti říká Bůh, a ne, co se ti zlíbí, pak se ji musíš
naučit číst.

Proč je to tak? Copak se nemohl biblický pisatel vyjádřit tak jasně, aby to bylo každému srozumitelné,
aby kolem výkladu bible nevznikaly spory a nejasnosti? 
Odpověď je nasnadě: Slovo Boží k nám v bibli přichází tlumočeno lidským slovem. Bible je kniha,
která vznikala po dobu celého tisíciletí a měla mnoho lidských autorů. Autoři biblických knih psali
srozumitelně pro své současníky a na úrovni znalostí a představ své doby. 
Ty narazíš při četbě bible na věci, které ti budou působit nesnáze. Budeš číst o naší Zemi jako
obrovské desce plující po vodách oceánu. Budeš číst o Slunci, které se pohybuje nad tou nehybnou
zemí a na chvíli se zastaví nad Gabaonem, aby Jozue mohl dobojovat svou bitvu. Budeš číst, že králík
je přežvýkavec. Budeš číst, jak různé nemoci, pro které ty dnes znáš přesné diagnostické pojmenování,
jsou v bibli nazývány posedlostí zlým duchem. Budeš číst o stvoření světa v šesti dnech. A budeš číst
o množství zázraků. 
Musíš brát všechny ty věci v mechanicky doslovném smyslu? Nemusíš. Ani nesmíš. Bibli psali lidé



jako my. Je to slovo Boží, pravda, ale vyjádřená lidskými pojmy a představami o té době. 
Slovo Boží lidskými pojmy a představami: tohle si nech projít hlavou. V dnešním čtení ze Skutků na
dvojí autorství při hlásání spasitelné zvěsti naráží svatý Petr, když prohlašuje: “A my jsme svědky
těchto událostí, stejně i Duch svatý.” 
Bible se stává v dějinách křesťanství vždy znovu mohutným zdrojem obnovy, když lidé na ni
přestanou hledět jako na posvátnou relikvii, když rozbalí obal toho lidského a dobového.

Zaslechnout Boží hlas 
Poslechneme si, co prožije člověk, který se dokáže začíst do bible: Její tajemství spočívá v tom, že z
ní lze zaslechnout Boží hlas , ten hlas, kterému se nic nevyrovná. Ani sladký šepot lásky, ani pádná
logika vědeckých argumentů, ani skvělá řeč strhujícího umění nám ho nenahradí - ten hlas odjinud,
než z roviny našich obzorů a možností, ten hlas jiného tónu, než jakým mluvívají lidé, hlas tichý a
přece přesvědčivý, hlas závratné hloubky a nedozírné dálky i nejniternější blízkosti zároveň. 
Říkáš si teď možná: “Je snad Boží hlas v této prastaré knize nějak konzervován, jako hudba v
gramofonové desce, aby se ti ozval, jak jen začneš číst? Nebo jsou slova bible kouzelná zaříkavadla,
takže pouhým odříkáváním přinášejí pravdu nebo pokoj nebo víru?” - Nic takového si o bibli
nemyslíme. Jak tam Boží hlas je, vysvětlit neumíme, je to tajemné, ale je to tak. 
“Jisté je, že bibličtí pisatelé, lidé z našeho masa a krve, byli sevřeni hlasem živého Boha. A z tohoto
setkání vytrysklo biblické slovo, jako lidský pokus vyjádřit poznání a zážitky ve své podstatě
nesdělitelné, protože jde o setkání Božího “Ty” s lidským “já”. 
Ale právě tímto svědectvím duší, kterých se dotkl, hledá Bůh setkání s dalšími a dalšími. Pro Boha,
věčného od věků do věků, neexistuje čas v našem lidském chápání, pro něho je každá chvíle
přítomností. A dostaneš-li se do tohoto průsečíku Boží přítomnosti s tvou osobní přítomností, pak jako
průzorem zahlédneš něco z pravdivosti Boží skutečnosti. Boží slovo pro tebe - člověka dvacátého věku
- zazní stejně mocně a živě, jako znělo před tisíciletími v samotě pouště, na dvoře pyšných králů, v
ponížení vězňů a vyhnanců, v synagogách izraelských. 
S biblí nebudeme nikdy hotovi, protože nejde o objevování nových poznatků ani o dovršení systému
nauky na jejím základě sestaveného. 
Bible je nevyčerpatelná, protože je to setkání s Bohem věčně živým, s kterým se vždy znovu setkáváš,
kdykoli slovo Písma znovu uslyšíš. Každá věta bible ti může zaznít neslýchaně nově a v plné moci
uskutečnit zázračnou událost: že se stane slovem Božím tobě a teď.” 
Tak popisuje zkušenost s biblí Milan Hájek, muž, který se jí v pokoře učil naslouchat. 
Abychom se naučili také tak objevit jádro Božího hlasu v obalu a přetlumočení hlasů lidských,
chceme si příští neděli povědět o možnostech i úskalích tohoto lidského tlumočení.

Dnes si chceme zapamatovat, že v bibli mluví živý Bůh ke mně a o mně, ale tato Boží řeč je oblečena
do šatu lidského slova. 
Stojí za to naučit se za všemi těmi starobylými obrazy a událostmi uslyšet Boží hlas, který může pro
tebe být číší chladivé vody uprostřed úpalu života.

Přímluvy

Bůh nám poslal svého Syna jako našeho lidského bratra. Prosme ho:

Sešli nám Ducha moudrosti, abychom jeho evangeliu porozuměli.
Sešli nám Ducha síly, abychom dovedli podle evangelia žít.
Sešli nám Ducha lásky, abychom se měli mezi sebou rádi.
Sešli nám Ducha snášenlivosti, abychom se nevyvyšovali nad jiné.



Sešli dary svého Ducha i našim spoluobčanům, kteří tě neznají.
Dej našemu farnímu společenství svornost, snášenlivost a veselou mysl.

Bože, náš Otče, veď nás, aby nám nedělní shromáždění v našem chrámě bylo školou správného života.
Dej, abychom venku uměli tak žít, jak se to tu učíme - v následování Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

  
 
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní neděle se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Pán Ježíš se vyhlašuje za dobrého pastýře všech lidí.
Na nás dnes bude, abychom se na sebe podívali, jaké jsme my dobré ovečky. Jak slyšíme jeho hlas, jak
za ním jdeme my, naše děti, naši přátelé. 
Uvědomme si naši nedoslýchavost, naše toulavé útěky a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
Sk 13,14.43-52 
Jako Pavel a Barnabáš byli kdysi misionáři v dálné Antiochii, tak jsme dnes misionáři my - v misiích,
které jsou všude kolem nás. Jenže jsme jimi opravdu? 
Zj 7,9.14b-17 
Druhé čtení je prorockou vizí - viděním církve  jako působiště pastýřské péče oslaveného Ježíše -
Dobrého pastýře. 
Jan 10,27-30 
V našem prostředí by asi Pán Ježíš použil jiného obrazu, než dobrého pastýře. Možná by prohlásil:”
Lidé, já jsem váš věrný kamarád, věrný přítel, který se k vám neobrátí zády, když se dostanete do
maléru. Pojďte za mnou, já vás ochráním.” 
  
  
BŮH JE

Zní to tak jednoduše, jak to dnes říká Pán Ježíš: “Moje ovce - tj. ti, kdo ve mne věří - slyší můj hlas,
jdou za mnou. A protože já a Otec nebeský jsme jedno, nikdo je z Otcovských rukou nevyrve, nikdo je
nepřivede k nevěře, odpadu od víry.” 
Jenže my jsme na vlastní uši Pána Ježíše neslyšeli, ani jsme nebeského Otce na vlastní oči neviděli.
Ba ani nevíme, jak doopravdy vypadá. 
Když jednou děti zkoušely namalovat Pána Boha, jedničku dostal od pana faráře ten chlapec, co
odevzdal čistý list a řekl, že Pána Boha nejde malovat, když ho není vidět. To tenkrát pohněvalo
chlapce, který namaloval Pána Boha jako mocného obra. Řekl: “Když tedy Pán Bůh je jako prázdný
list, to teda ani žádný Bůh není, a hotovo!” 
Měl pravdu ten chlapec? My mu to dnes pomůžeme všichni společně dopřemýšlet. 
Měl ten chlapec k tomu svému: “Pán Bůh není” - ještě dopovědět: “Pán Bůh není jako obr, není jako
nějaký člověk vůbec. Pán Bůh je, ale jinačí!” 
A co, kdybych se vás zeptal, kde je Pán Bůh? 
Jistě by se našel mezi vámi někdo s dobrou pamětí a řekl by nám, jak to bývalo v katechismu: “Pán



Bůh je na zemi, na nebi a všude.” Jenže, když poletíte letadlem do Prahy a dostanete se až nad mraky,
uvidíte tam Pána Boha? A když kosmonauti přiletěli na Měsíc, uviděli tam Pána Boha? A když někdo
doletí nevím jak daleko do vesmíru, uvidí tam Pána Boha? Ne. Pán Bůh tam všude je, ale ne tak,
abychom ho mohli uvidět - je to stejné jako zde na Zemi: ani zde ho nevidíme. Zde vidím stůl, vidím
zde stěny, dům. Ale , a teď pozor, jak to říkám: Bůh tu není jako stůl, jako dům, je tu jinak. 
Ale je něco, co není vidět a přece to je? 
Povíte mi, že třeba zvuk - ten slyšíme, 
že třeba vůně - tu cítíme. 
Je tedy něco, co není vidět, ani cítit, ani slyšet, a přece to je? - Odpovíte: “Ano, třeba rozhlasové vlny.
Chce to jen přijímač a pak se přesvědčíš, že tu kolem nás jsou.” 
A ptejme se dál: je něco, co nejde ani slyšet, ani vidět, ani cítit, ani detektory a přístroji rozpoznat a
přece to je? Jistě by někdo odpověděl: “Ano - rozum. Rozum existuje jinak než dům, věc, zvuk, vůně.
Rozum existuje podobně jako Bůh.” 
Někteří lidé ho nenaleznou, když ho hledají jako věc. Ale ono se to dá poznat, kde rozum je přítomen,
kde je při díle ,a kde rozum není. Rozum se dá poznat podle toho, co působí. Bůh také. 
Naznačme si to dvěma pokusy: 
Otočíme vypínačem, lustr se rozsvítil. Co to způsobilo, víte: elektřina. A teď my všichni zkusme toto:
Ztišme se. Nic nedělejte, nic nemyslete, nic nechtějte. Opravdu nic ... Stalo se něco? Stalo: že tu jsme.
My jsme nic nechtěli, nedělali. To Bůh působí, že jsme, i když na to nemyslíme,i když nic pro to
neděláme, abychom byli. 
To Bůh působí, že jsme my, že je elektřina, že je svět, celý vesmír. 
Teď už by tomu jistě ten uražený chlapec rozuměl: Bůh není jako věc. Bůh je jako Bůh - jako skrytá
síla inteligentní energie, která se pozná jen podle toho, že vše působí. 
Abychom to poznání Boha měli snadnější, dal nám krom stvořeného světa ještě taková znamení,
poznávací značky, jako když si děti hrají na stopování. Ta znamení Boží lásky nazýváme svátosti. 
Teď budeme slavit svátost společenství, svatou hostinu lásky , prožívejme ji očima víry. 
A povězme Bohu v srdci, o čem jsme dnes uvažovali: 
“Bože, věřím, že jsi, protože jsem já. Nebyl bych, nebyl by celý svět, kdybys nebyl ty a  kdybys vše
nestvořil.”

(Podle Kl.Tillmana) 
 

LIDSKÝ ŠAT BOŽÍHO SLOVA

Pán Ježíš dnes říká, že jeho ovce slyší jeho hlas a jdou za ním. Slyšíme jeho hlas v evangeliu, slyšíme
ho tak, aby nás pohnul k následování?

Verbální inspirace 
Ve středověké knižní malbě se často vyskytuje zvláštní obrázek: Některý z evangelistů píše právě své
evangelium, před sebou pultík s rozepsaným rukopisem. Hlavu má nakloněnou, jak naslouchá
holubici, která se mu vznáší u ucha. Holubice, symbol Ducha svatého, mu šeptá slova, která má zapsat
do rukopisu svého evangelia. 
Takovými obrázky chtěli malíři znázornit pravdu víry, že bible je kniha inspirovaná Duchem svatým,
že je to slovo Boží. 
Jak je to však s tou inspirací míněno? Míní se tím, že člověk - evangelista - jen fungoval jako dobrý
písař, který zapisoval, co mu Duch svatý slovo od slova diktoval? Takovou představu zastávali někteří



teologové v 16. a 17. století. Říká se jí verbální nebo-li doslovná inspirace. Dnes si to tak už nikdo
nepředstavuje. Činnost Ducha svatého při vzniku Písma svatého si představujeme jako reálnou -
věcnou inspiraci.

Starý zákon vznikal 1000 let 
Dnes víme, že lidský podíl na vzniku bible je veliký a že některé knihy bible nejsou prací jen jednoho
lidského autora, že se na nich podílelo více lidí ve více generacích. 
Starý zákon je sbírka knih, na nichž lidská práce trvala přes tisíc let. A nevznikaly tak, že by napřed
byla sepsána jedna - hned už tak, jak ji dnes známe - pak druhá a další. Knihy Starého zákona byly
sestavovány do dnešní podoby až v době po babylónském zajetí Izraelitů (587 př.Kr.) na základě
starších náboženských textů. Ty starší texty měly za sebou už také staletý vývoj - byly stále znovu
přepisovány, upravovány a doplňovány  podle potřeb své doby. 
Nejsložitější byl vznik pěti knih Mojžíšových. Jejich formování trvalo dlouhá staletí. 
Také je třeba vědět, že jména postav, jimiž jsou spisy označeny (Knihy Mojžíšovy, Jozue, Job, Izaiáš a
pod.), jsou nadpisy, nikoliv podpisy, to znamená, že neoznačují pisatele knih, ale jejich ústřední
postavu. 
Když toto víme, nestane se nám, abychom žádali od bible dějepisnou nebo přírodovědeckou přesnost.
O to se tu nejedná. Pochopíme, že Starý zákon nechce být knihou popisující minulost, ale chce
ovlivnit naši přítomnost, když nám pomůže pochopit Boží vztah k člověku a poměr člověka k Bohu. 
Všechna vyprávění, ať už v podobě bájí či historických popisů, jsou formou, jak tlumočit poučení o
základních otázkách života ve všech časech a dobách: co člověku škodí a co mu prospívá.

Zrod Nového zákona byl jednodušší 
Zrod knih Nového zákona byl méně složitý. Naznačme si to na vzniku evangelií. 
Tématem evangelií je Ježíš, vše co dělal a učil. Napřed o tom apoštolové začali kázat. Při tom se už
začaly tvořit ustálené formulace, nejstarší články víry, jako je např. (1. Kor 15,3-6). Takovéto stručné
články jsou předstupněm apoštolského Kreda, vyznání víry. 
Vedle těchto věroučných souhrnů se formovaly i Ježíšovy výroky. Přitom výroky řečené Ježíšem při
různých příležitostech byly uspořádány podle tematické příbuznosti. Podobně si křesťané sestavovali
vyprávění o činech Pána Ježíše, o jeho utrpení a zmrtvýchvstání. 
Když se objevila druhá generace křesťanů, nestačilo už ústní vyprávění: oni už nebyli očitými svědky.
Pro ně bylo třeba dosavadní kázání sepsat. A tak, když svatý Lukáš ve 2. polovině 1. století psal své
evangelium, byla tu už starší, dříve sepsaná evangelia. Markovo a Matoušovo se nám zachovalo. 
I po sepsání prvních evangelií trvalo dál ústní podání a byla sepsána další evangelia. Některá se
ztratila, jiná nebyla od církve uznaná, protože obsahovala odchylky od církevní tradice. Jen jedno z
nich dosáhlo ještě uznání církve: Janovo. Vzniklo nejpozději - je to poznat na tom, jak značně se od
těch starších liší.

Cesta evangelia staletími 
Když jsme si nyní uvědomili, jak biblické, Bohem inspirované knihy vznikaly za spolupůsobení
mnoha lidí, připomeňme si další osudy Písma. Mnoho lidského úsilí bylo do nich vloženo při
překládání. Vždyť Pán Ježíš mluvil aramejsky, jeho slova se nejprve přeložila do řečtiny, později z
řečtiny do latiny a nakonec se překládjí do národních jazyků. A žádný překlad nevystihne nikdy přesně
všechnu hloubku originálu, vždyť se musí opisovat, vysvětlovat. Ani doslovný překlad by nic
nezlepšil, vždyť každá řeč užívá nejen slov, ale i rčeních (např. čeština: hodiny bijí), obrazů, slovních
hříček a narážek, kterým rozumějí současníci, ale která nedávají smysl při sebedoslovnějším překladu.



Bible je Boží slovo k člověku 
Ano, bible je velice lidská kniha , psaná lidmi pro lidi. A přesto platí doslova, že je to i slovo Boží, že
jejím autorem je Bůh, který v ní mluví k nám a o nás, ke mně a k tobě osobně. 
Kdyby tomu tak nebylo, byla by bible jen jednou z úctyhodných památek starověku, jako je třeba
Sokratova obhajovací řeč, asyrské, babylonské a řecké spisy. Studujeme je občas, ale do našeho života
už nezasahují. 
Ale v bibli mluví Bůh, a pozorný posluchač to ucítí. 
Mluví Bůh, ne z nějaké nadlidské tribuny, odkud by z výšky kritizoval a soudil člověka. Zde mluví
Bůh lidsky, protože se sám stal člověkem.

Co si dnes zapamatujeme? 
To, co nás na první pohled odrazuje od porozumění Písmu, je podvědomá představa, že se od nás žádá,
abychom vše v bibli, slovo od slova, brali jako zjevené slovo Boží. Je to středověká představa
doslovné - verbální inspirace Písma. Teprve když se naučím rozlišovat lidský šat, dílo lidské, začnu
být vnímavý pro Boží hlas, který nás oslovuje na naší lidské rovině, začnu chápat a nalézat smysl
života v nadčasové moudrosti bible. 
A to stojí za to, aby se člověk k bibli znovu a znovu vracel.

Přímluvy

Pán Ježíš nás chce vést po správné cestě života. Přihlasme se mezi ovce jeho stáda.

Pane Ježíši, ať držíme věrně pospolu a jdeme svorně za tebou.
Povzbuď všechny, které jsi povolal ke svému kněžství, aby tě radostně následovali.
Posilni naši víru, že Bůh je, protože jsme my, protože je svět, jeho stvoření.
Ať se naučíme dobře ukazovat lidem kolem sebe cestu k tobě.
Ať se chráníme před fanatizmem a sektářstvím.

Bože, prosíme tě, ať vždy slyšíme hlas tvého Syna Ježíše, našeho Pastýře. Ať radostně jdeme za jeho
hlasem, a zůstaneme s ním teď a na věky věků.
  
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Křesťanství není jen teoretické filosofování, není to nějaký “světový názor”. Křesťanství je velice
konkrétní a praktické: Je to návod, jak hezky prožít svůj život, je to životní styl člověka pokřtěného. 
Zvažme nejprve každý v duchu: Jak já vlastně žiju? Jaký je můj životný styl? Co je vůdčím principem
mého života? 
Prosme za odpuštění a o světlo k sebepoznání a sebenapravení.

Uvedení do čtení 
Sk 14,21b-27 
Čtení ze Skutků apoštolů nás uvádí do ovzduší prvních křesťanských generací. Pavel a Barnabáš
pokřtili na své misijní cestě po Malé Asii mnoho lidí. Cestou zpět je znovu navštěvují a jejich křestní



vědomí upevňují. 
Zj. 21,1-5a 
Svatý Jan v knize Zjevení vyhlíží, jak se jednou celý svět shromáždí kolem Krista, jak vznikne nový
svět, nový život křesťanů, až věci chvilkové a dočasné pominou. 
Jan 13,31-33a.34-35 
Nový život, který vyhlížel svatý Jan v knize Zjevení, ten nám nespadne do klína jen samotným
pokřtěním. Pán Ježíš pro něj vyhlašuje nový zákon, nové přikázání - a to se musíme snažit po celý
život zachovávat.

  
ZNAČKA DOBRÉ KVALITY

Rozeznávací značka křesťana 
Každé dobré zboží má svou značku. Visačku nebo nálepku dobré kvality. Jsou značkovaná vína,
značkované destiláty, tovární značky, které odlišují kvalitu od braku. 
Také pro kvalitní křesťany určuje dnes Pán Ježíš poznávací značku: “Podle toho pozná svět, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.” 
Podle lásky se má tedy poznat, že se nejedná o žáky Platona, Mohameda, nebo Mao Ce - Tunga, ale o
žáky Kristovy. A okolnost, že Kristus vyhlásil toto ustanovení po poslední večeři, už cestou na smrt,
že to lze tedy nazvat jeho testamentem, poslední vůlí, činí to pro nás ještě závažnější.

Ne city, ale čin 
Ježíš však nevyhlásil jen všeobecný pokyn k lásce, který by si každý mohl vyložit po svém. Stanovil
měřítko a způsob lásky: “I vy se milujte navzájem, jako jsem já miloval vás.” 
Jeho učedníci - to jsme my - mají milovat tak, jak miloval on. Jeho jednání je měřítkem pro nás: jak to
dělal on, jak by to na mém místě udělal on? 
Měřítko, podobu Ježíšovy lásky, lze vyčíst z jeho života. A jeho život svědčí, že nemínil jen nějaký
všeobecný pocit, pěkná slova, ale zcela konkrétní činy.

Nový obraz 
Této řeči na rozloučenou předcházel názorný obraz, co láskou k bližnímu myslí: umyl jim nohy.
Udělal službu, kterou nemuseli dělat ani židovští otroci. Chtěl jim zdůraznit, že láska se projevuje
službou. 
A nebylo to gesto vysoké osobnosti, která příležitostně také vyorá symbolickou brázdu pluhem na
poli, jako Josef II., aby se děti mohly ve škole o tom učit;  nebo jako je symbolické umývání nohou v
liturgii Zeleného čtvrtku, ale pak se pokračuje v tvrdém panování bez srdce a bez citu. 
U Ježíše to byl výraz jeho předchozí služby lidem i následující služby až k smrti na kříži.

Jak to máme realizovat 
My máme tedy milovat bližní a sloužit jim tak jako on. Život za ně dát, to udělal jen on , Pán,   to my
normálně nemusíme. Ale vidět v nich, v každém,  toho, za něhož Ježíš položil život, vidět v něm
milované dítě Boží, stvořené a vykoupené pro nebe; a podle toho s ním zacházet, to musíme. To máme
dělat stále a u všech lidí. 
Máme ve všem, co děláme, probudit k životu suché teoretické zásady katechismu, desatera, stát se
praktickými křesťany. 
Praktický lékař je ten, kdo lékařské vědění uplatňuje v praxi k dobru nemocných. 
Praktický křesťan je ten, kdo náboženské vědění uplatňuje v praxi k dobru bližních. 
Víra a zbožnost jen teoretická, ta neexistuje. Křesťanství se může realizovat, uskutečňovat jen na



bližních - na všech bez vyjímky, na zcela dokonalých i zcela špatných. 
“Kdo nemiluje bližního, nezná Boha, vždyť Bůh je láska”, říká týž evangelista - svatý Jan.

Jak to bylo dosud? 
Položme si nakonec otázku, co udělala celá církev, cos udělal ty a co já s touto závětí Ježíšovou.
Máme-li tuto značku kvality, sloužící lásky k bližnímu, jsme-li značkoví křesťané nebo brak. 
Nosíme rádi křížek na krku, chceme být značkovaní. Ale Kristus vyhlásil jinou poznávací značku
svých učedníků: “Milujte své bližní, jako jsem miloval já vás”, tj. láskou, která slouží, ráda slouží. To
znamená: přemoci v sobě panovačnost, přemoci pyšné sebevědomí, že já mám ve všem pravdu, že já
jsem vždy ten dokonalejší, že umím líp říkat: “Pane, Pane.”

Jak to má být dál 
Pojďme dnes s pokorou vstříc Pánu a prosme: 
“Pane Ježíši, dej nám pochopení, jak prosté a krásné je být tvým učedníkem: stačí mít se navzájem
rádi, být ochoten vždy posloužit a pomoci. 
Dej nám dnes radost z tohoto poznání tvé závěti. 
Ty nám dej sílu a vytrvalost - my nabízíme svou ochotu a dobrou vůli.” 
 

UMĚT SE SE VŠÍM VYROVNAT

Nezdála se vám divná první věta dnešního evangelia? - Jidáš přede všemi odhalen jako zrádce Pána
Ježíše utíká z místnosti, sledován užaslými pohledy všech přítomných. A do toho zkoprnělého ticha
říká Pán Ježíš: “Nyní je oslaven Syn Člověka a Bůh v něm.” 
Jak tomu rozumět? Jak to Pán Ježíš mínil? 
Jsou už takoví, kdo na všem dovedou najít něco kladného. I na největším maléru najdou nějakou
dobrou stránku. Každé zlo nese s sebou něco dobrého. 
Pán Ježíš jedná ve večeřadle podobně. Místo nářku, jak se zklamal v učedníkovi, ukazuje, jak ta zrada
a jak ta podlá justiční vražda bude nakonec k oslavě Boží. 
A  opravdu byla. Vždyť znali bychom my dnes Pána Ježíše, bylo by dnes ve světě křesťanství, kdyby
nebylo této zrady a justiční vraždy? Kdo by bral vážně řeči rabbiho z Nazareta, kdyby nebyl svou
lásku k člověku i k Otci dosvědčil svou ochotou zemřít za tu lásku, zemřít za pravdu. 
Pravda, podle našeho gusta by se nám líp líbilo, kdyby byl Bůh oslavil svého Syna zázračným
zachráněním z rukou vrahů a zrádců.  Ale Bůh ho oslovil tím, že mu dal nový život, že změnil, řečeno 
Janem , temnotu ve světlo, že učinil vše nové. 
Co je nové na “novém” přikázání? 
Pán Ježíš vyhlašuje také nové přikázání: “Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy.” 
Co je vlastně nového na tomto přikázání? Vždyť lásku k bližnímu znal a přikazoval už i Starý zákon? 
Nové je tu to, že nám Pán Ježíš dává svou lásku jako vzor a normu: “Milujte se tak, jako jsem já
miloval vás!” 
Milovat jako Ježíš, jak se to dělá? Koncem svého života to názorně ukazuje: Nepřestat mít rád ani
toho, kdo tě zapře, kdo tě zradí, kdo tě křižuje, modlit se i za nepřátele a přát jim dobré, tak miluje
Ježíš. Tak máme milovat my. 
Je to vůbec v lidských silách mít rád i toho, kdo nás zrazuje, opouští, trápí? Čekáte možná, že se
nadýchnu do gerojského postoje a řeknu:” Ano, to je v lidských silách, jen se do toho pusťte, musíte 
to dokázat!” 
Ale já si myslím, že to opravdu žádný člověk sám nedokáže. Když se v někom zklamu, jsem plný



hořkosti a roztrpčenosti. Jak ho mohu milovat? Lásku k někomu si přece člověk nemůže poručit, ta se
rodí kdesi v hloubi srdce, ani kolikrát nevíš, jak a proč. 
Žádá tedy po nás Pán Ježíš nemožné? Nežádá. On ví, že my sami bychom to nedokázali. Ale dokáže to
skrze nás a v nás on, když ho necháme působit v nás, skrze nás. Tehdy dokážem být laskaví ke zlému
člověku, když necháme v sobě působit Ježíše. 
Proto může Pán Ježíš vyhlásit právě toto, lidsky tak nemožné, za specifické poznávací znamení svých
vyznavačů: “Podle toho pozná svět, že jsme moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.” 
Ne tedy odříkávání Kreda, vyhlašování, že věříme v Boha až do posledního církevního předpisu a
papežského výnosu,  ne zachovávání církevních přikázání do posledního chlupu, ne zachovávání
zvyklostí a zbožných tradic, ale láska k bližnímu, ta platí u Boha nadevše. Taková láska, která vydrží i
zradu, která i smrt přetrvá,  taková radikální láska k bližnímu je poznávacím znamením křesťana. 
A tahle Ježíšova optimistická láska to je, co dokáže ze všeho nepříjemného vydolovat něco dobrého,
najít vždy líc věci, události, situace: 
Vyrovnat se s nemocí, která omezí mou pohyblivost. 
Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka. 
Vyrovnat se se zbabělou zradou ještě dovčera přítele. 
Vyrovnat se vždy nějak se vším, co se semele, co se mi přihodí. 
Nenaříkat, ale hledat na situaci lícovou stranu. Co z toho mohu vytěžit jinak dobrého. 
Zapamatujme si: Křesťan je člověk, který v každé situaci najde něco dobrého. 
 

KŘEST JE TŘEBA KAŽDODENNĚ ŽÍT

“Bůh jim setře každou slzu z očí. Nebude už smrti ani zármutku,  nářku ani bolesti nebude. - Hle,
všechno činím nové!” 
“Škoda, že tyhle eschatologické přísliby o naplnění Božího království se docela uskuteční až na
věčnosti. To by se lidé hrnuli do církve, kdyby to mezi křesťany platilo už teď. To by byly u
křtitelnice fronty! Jenže my pokřtění žijeme svůj život také ve světě bolavém, nejistém, násilném. Tak
co z toho vlastně máme, že jsme pokřtění, že jsme křesťané? Mně se zdá, že z toho nemáme nic!” 
Takhle mudroval jeden přemýšlivý mládenec. Dobře mudroval - tuhle otázku bychom si měli klást
všichni:” Co z toho máme, že jsme byli v dětství pokřtěni?” Na první pohled se opravdu zdá, že nic:
Trápí nás stejné nemoci  jako nepokřtěné. Týrají nás zlí a hloupí lidé - a žádný anděl z nebe nás
nepřijde bránit. 
Kdo nedovede uvažovat dál a hlouběji, není divu, že křtem pohrdne a své děti pokřtít nedá. Už nám
vyrůstá taková nekřesťanská generace mládeže. - A co se ukazuje: mají v sobě obrovskou prázdnotu.
Je to generace bezradně hledající a tápající. Ze země do země táhnou teskné proudy hippies, kteří
hledají nový život v orientálních končinách Nepálu a Himalájí. Synkové ctižádostivých, úspěšných
otců a matek pohrdají protekcí a hledají nový přirozený život na venkově při práci v lese a na poli. A
jiní hledají nový život v drogách, alkoholu, v zlodějské partě. 
Hledají, jak zaplnit prázdnotu a bezcílnost, hledají nový život. Nepřipomíná vám to, že jim schází
právě to, co patří k podstatě křtu? Křest je nové zrození. Křest je počátek nového života v pokojné
lásce. 
Ale proč to ti mladí tedy nevidí na svých pokřtěných rodičích, na pokřtěných lidech kolem sebe? 
Protože ti křest sice v dětství přijali, ale nežijí ho - nežijí jako křesťané. 
Křest je třeba žít - to je stěžejní myšlenka naší dnešní úvahy. 
Křesťanství, to není účast v nějakém spolku. Křesťanství je životní styl - způsob nového života podle
evangelia Ježíše Krista. 



Naše generace se dala v minulých letech okouzlit vyhlídkou, že lidstvo snadno a rychle spasí věda a
technika. “Vědeckotechnická revoluce”, to bylo kouzelné zaklínadlo, které slibovalo proměnit svět k
lepšímu. 
Ale okouzlení začalo brzy mizet. Od té doby se vědy a techniky začínáme bát. Vidíme zřetelněji, jak
ty objevy, které věda vymýšlí a technika uskutečňuje, ničí náš svět.  A tak začíná znovu hledání
nového, lepšího způsobu života. 
Kdo je pokřtěn a učí se žít jako křesťan, ten už se do nového života zaškoluje. 
Ke křtu v dětství totiž nedílně patří křesťanská výuka v dospívání, jako k naroubování roubu patří
ujmutí a růst roubu. 
Učit se žít jako křesťan, to znamená přijmout za životní zásadu ne násilí, ne nenávist, ale snášenlivost
a lásku. 
Učit se žít jako křesťan znamená pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen vyšší
výrobou a vyšší spotřebou, ale že je to zápas o více lásky mezi lidmi. Všechna lidská bolest a bída
pramení z nedostatku lásky. 
Naučit se žít jako křesťan znamená  moci žít po celý život v důvěrném vědomí, že Bůh mne má rád
otcovskou láskou. Otcovskou,  to znamená takového, jaký jsem, jaký se snažím být. 
Svatý Augustin napsal: “Přítel je ten, kdo tě skrz naskrz zná, a přece při tobě stojí.” - A křesťan může
žít s vědomím, že takovým Přítelem je mi Bůh Otec, ten mne zná a má mne rád. 
Jistě vám už při této chvále křesťanského života napadlo: “Ono je to zřejmě nějak podobně, jako učení
v každém lidském umění - hře na housle, ovládání auta. Napřed se s tím člověk musí naučit zacházet,
a potom si musí to umění udržovat a rozvíjet. 
Nestačí jen dostat housle, abys byl dobrým muzikantem. Musíš se naučit hrát, a pak stále muzicírovat,
abys nevyšel ze cviku. 
Nestačí jen být v dětství pokřtěn, abys byl dobrým křesťanem. Je třeba se v křesťanství vyučit, a
potom stále jako křesťan žít. 
Křest je pramen Boží milosti. A k prameni se chodí čerpat. Pro celý život jsme byli pokřtěni, po celý
život máme z této svátosti čerpat. 
Svatý Pavel napomínal Timotea: “Připomínám ti, abys v sobě opět rozněcoval milost Boží, která je v
tobě vkládáním mých rukou.” To se týkalo milosti biskupského svěcení, ale platí to tak i o přijetí
našeho křtu, o denně novém oživování křestní milosti v sobě. 
Karel Rahner napsal na sklonku svého dlouhého života: “Ta nejvlastnější bohoslužba, kterou Bůh od
člověka čeká, to nejsou nějaké zvláštní liturgické úkony a rituály, ale každodenní všední život v jeho
mnohotvárnosti mezi narozením a smrtí.” 
Křest je svátost naší víry. Křest je svátost Kristovy lásky k nám. Pojďme tedy společně poděkovat za
to, že jsme byli v dětství pokřtěni. Pojďme poděkovat, že se učíme žít novým životem Božích dětí. 
 

JEŽÍŠ JEŠTĚ KÁŽE

Bůh nezůstal divákem 
“Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal.” Tak popisuje dnešní čtení ze
Skutků, co se dělo v prvokřesťanském shromáždění. Ještě nebyly knihy Nového zákona, a tak se v
nedělním shromáždění předávalo Slovo Boží ústně. Co lidé s Pánem Ježíšem zažili, to inspirováni
Duchem svatým ztvárnili do formulací, které byly později shrnuty do spisů evangelií. 
Proto je Boží slovo tak zajaté v lidských dějinách: Bůh sám se stal člověkem, vstoupil do lidských
dějin a osudů. 
Jen uvaž, co to znamená! Bůh nezůstal divákem, který by shlížel na naše pachtění z tribuny svého



božství. Bůh na nás nevolá shůry své rady. Netahá shůry za nitky lidských dějin jako principál, který
nechává své loutky tancovat a sám zůstává mimo hru. Ne. Bůh vstoupil do lidských dějin, stal se
jedním z lidí. 
Jak to pochopit?

Ježíš je Boží Slovo v člověku 
My jsme se to sice naučili a umíme odříkat, že “Ježíš Kristus je Bůh a spolu člověk”, ale ve
skutečnosti si Pána Ježíše představujeme víc jako Boha. Jako Boha, převlečeného za člověka, jako
Boha, který “na zapřenou”, v lidském šatě a těle přišel k lidem. A tím se stává, že nám Ježíšova řeč
nezní jako lidská, že ať cokoli řekne, nic nás nepřekvapuje: On je přece Bůh! 
Prospěje nám, když si Ježíše představíme víc lidsky. Ona opravdu nesvítila žádná svatozář kolem jeho
hlavy, když tesařil doma na vsi. Byl tak normální vesničan, že se jeho rodáci divili, kde se to vše v
něm vzalo, když začal učit. 
Nejen o jeho vzhledu, i o jeho vědomostech si děláme špatné představy. Ježíš si musel všechny
vědomosti osvojovat, učit se všechno jako my. Jako děcko se učil mluvit, neznal cizí řeči, nevěděl, že
existuje Amerika, nevěděl, že jednou přijde atomový věk. O světě kolem sebe měl stejné představy,
jako jeho současníci. 
Kdyby to tak nebylo, kdyby byl vševědoucí a jen z ohledu na své současníky se vyjadřoval stejně jako
oni, tak to by vlastně jen tak na ně vše hrál, to by nebyl vskutku člověkem. Ale Bůh s lidmi nehraje
divadlo. Ježíš byl vskutku člověk - a to nic nemění na tom, že byl také Boží Syn. 
Pokusme se to domyslet dál: Stejně jako s osobou Ježíšovou se to má i s Ježíšovou řečí. Vše, co Ježíš
hlásal, bylo slovo Boží, ale protože to mluvil člověk, byla to i řeč zcela lidská, ve všem podmíněná
dobou, ve všem omezená lidskými možnostmi. 
Proto musel Ježíš říct: “Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší” (Mt 11,6). A jak se nad ním
pohoršovali! A jak se dodnes pohoršují! Teprve ten, kdo se nedá odradit lidskou slupkou, kdo jeho
slova nechá doznít až do hloubi svého nitra, ten za lidskou řečí uslyší hlas Boží. 
Kdo jednou tuto zvláštnost bible pochopil, - její lidský a božský charakter, toho už pak neodradí
nesrozumitelná místa v bibli, protože ví, že je to jen lidský šat Božího hlasu. 
Zopakujme si: Co čteš, co slyšíš, to je lidská kniha. Teprve vírou pochopíš, že v této knize tě oslovuje
živý Bůh.

Boží hlas v liturgii 
Druhý Vatikánský koncil nám připomněl, že nedělní bohoslužba slova je místem našeho setkání s
Božím hlasem především. Říká doslova: “V liturgii mluví Bůh ke svému lidu, Ježíš v ní stále ještě
hlásá své radostné poselství.” (Konstituce o liturgii, art. 33). A na jiném místě: “Bůh je mezi námi
přítomen ve svém slovu. To on sám mluví, když se v kostele předčítá Písmo svaté” (art. 7.). 
Domysleme dosah těchto výpovědí. Přes špatně fungující mikrofon, přes chatrnou výslovnost lektora
slyšíš Boží hlas! V lidském, někdy i nedostatečně připraveném hlasu kněze předstupuje před
posluchače sám Ježíš! Stále platí “Slovo tělem stalo se”, stále Slovo Boží přichází v lidském těle
kněze, lektrora.

Soukromá četba bible 
To je jeden způsob našeho setkání se slovem Božím - ve společné nedělní bohoslužbě. 
Ale vedle toho je třeba si osvojit i druhý způsob: Osobní, soukromou četbou. 
Zatímco při bohoslužbě je to kněz který může pomoci, abychom slovo Boží uslyšeli - a budeme se z
toho my kazatelé před Bohem zodpovídat, jak svědomitě bibli studujeme, jak dobře nebo špatně svůj
tlumočící úkol plníme - doma jsi na vše sám, doma to máš obtížnější. 



Ale nedej se odradit. Nejsou a v dohledné době nebudou všude biblicky vzdělaní kněží. Ty se také
nedostaneš vždycky do kostela. Musíš se proto naučit sám si nedělní setkání s Božím slovem vyhledat.
A mimoto - člověk se dostává do bezradných situací právě uprostřed dnů všedních. Člověk často
zvadne, klesne, nemůže dál, potřebuje zahlédnout světlo, chytit se ruky Boží. 
Proto se uč číst Písmo svaté sám. Žádná lehká četba to nebude. Budeš zakopávat o haldy starodávných
věcí, které ti už nic neříkají. Narazíš na mnoho lidského a dobového, ale ty už víš, že ten lidský a
dobový šat skrývá hlas Boha věčně živého, věčně současného. 
Co si chceme zapamatovat 
Chceme si zapamatovat, že v celém svém pozemském životě se nikdy nesetkáme se slovem Božím
“čistým!. Abychom je vůbec uslyšeli, musí dostat lidský zvuk, barvu lidských zkušeností a zážitků.
Inspirace Písma je zárukou, že tato Boží zvěst je pravdivá. 
  
Přímluvy

Slyšeli jsme slovo Boží, vyznali jsme, že mu věříme. Pojďme tedy prosit o pomoc, abychom je také
dokázali následovat a ve svém životě uskutečňovat.

Bože, prosíme tě, aby v nás ožila horlivost prvotní církve ve víře.
Aby ti, kteří řídí lidskou společnost, našli správný přístup k problémům lidstva.
Aby všichni nemocní a osamělí našli sílu v modlitbě, aby neztratili důvěru.
Děti naší farní rodiny, které se těší na brzké setkání s Pánem Ježíšem, aby se dobře naučily
rozeznávat dobré a zlé, a v Pánu Ježíši aby našly přítele na celý život.

Bože, tvůj Syn shrnul všechny zákony světa do jednoho: abychom se měli rádi. Dej, ať se denně učíme
takto žít, podle příkladu Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nám může mnoho povědět o působení Ducha svatého v církvi Kristově. V evangeliu
ho Pán Ježíš ohlašuje, ve skutcích jej vidíme už při díle. 
I nám Pán Ježíš přislibuje a nabízí pomoc Ducha svatého. Udělejme mu ve svém srdci místo. 
Vyznejme se kajícně ze svých hříchů, odřekněme se jich.

Uvedení do čtení 
Sk 15,1-2.22-29 
Už mezi prvními křesťany byly problémy a spory. Jak je zvládali? Sešli se, vyslechli různé názory a
potom hledali řešení v pevné důvěře, že Duch svatý si svou církev vede správným směrem. Kéž
bychom se tak chovali v dnešní době i my. 
Zj 21,10-14.22-23 
Ve druhém čtení shledává vizionář Jan všechny představy o slávě a kráse, aby naznačil krásu existence
ve věčném oslavení, tam, kam nás náš Pán Ježíš předešel. 
Jan 14,23-29 
Slova Pána Ježíše na rozloučenou v dnešním evangeliu nám naznačují, jak Pán mezi všemi lidmi světa



rozpoznává ty své - své učedníky. Jak se mu z tohoto pohledu jevíme my? 
  
  
ZANECHÁVÁM VÁM SVŮJ POKOJ

Ahoj, máucta, brýden! - Nashle, čau, měj se! - Takhle se zdravíme při setkání a loučení a na smysl
těch slov moc nemyslíme. Ve čtení evangelia jsme dnes naslouchali, jak se loučil s učedníky Pán
Ježíš: “Zanechávám vám svůj pokoj,” - četli jsme v evangeliu. Je to velice nepřesný překlad
hebrejského slova “šalom”. Dodnes se tak izraelité mezi sebou zdraví. České slovo “pokoj” vystihuje
jen částečně smysl toho “šalom”. Je to i přání spokojenosti, přátelské pohody, je v tom i  naše přání
“měj se dobře!” 
Šalom - to je pozdrav zmrtvýchvstalého Pána a evangelia se to pokoušejí vystihnout rozvedením:
“Pokoj svůj zanechávám vám, pokoj svůj dávám vám.” Už tedy neplatí mezi lidmi jen zákon násilí,
nepřátelství, pomsty. Šalóm, pokoj mír, smír, nenásilí nám už vykoupenému lidstvu zanechal Ježíš. 
A tak lidé začínají tušit, že život nemá být jen samé trápení, že každý má právo, aby si svůj život
prožil pěkně a pokojně. 
Je ještě mnoho zla, ještě mnoho těch, kteří nepřijali Ježíšův šalom jako princip svého jednání, ale
přece se s hlubokou stopou Ježíšova odkazu stále znovu a znovu setkáváme. 
Ježíšův Duch působí všude ve světě a na každého. 
Pěkně to vyjadřuje jedna z modliteb mešního kánonu: 
Bože, náš Otče, 
vzdáváme ti díky a velebíme tě skrze Ježíše, Krista a Pána, za tvé dílo lásky v tomto světě. 
Víme a hlásáme, 
že nepřestáváš působit v našem světě, který je dosud tak nejednotný a rozervaný. A že stojíš na
začátku každého úsilí o pokoj. 
Tvůj duch působí v srdci lidí tam, 
kde nepřátelé začnou spolu mluvit, kde protivníci si podají ruce, kde národy, které stály proti sobě v
nepřátelství, souhlasí s tím, že půjdou kus cesty společně. 
Ano, Pane, tobě vděčíme za to, 
že touha po dorozumění přemůže válku, žízeň po pomstě ustoupí odpuštění a láska zvítězí nad
nenávistí. 
Bože vesmíru, vzdáváme ti díky 
za Ježíše, tvého Syna, který přišel na svět v tvém jménu. On je Slovo, které zachraňuje lidi. On je
Ruka, kterou ty podáváš hříšníkům. On je Cesta, kterou k nám přichází opravdový pokoj. 
Když jsme byli ještě daleko od tebe, Bože, náš Otče, už tehdy jsi nám ukazoval cestu k návratu. 
On tvůj vlastní Syn, se vydal lidem na pospas, abychom my skrze jeho smrt žili spolu s tebou i mezi
sebou v pokoji.

to tedy jde - u každého z nás osobně: jestli tvůj život prožijeme ve žlučovitém zlobení a rozčilování,
nebo v klidu a síle pokoje, který nám Ježíš odkázal. 
to, sestry a bratří, jde především. Abychom se duchu Božího pokoje nezavírali, aby v nás šálóm, pokoj
Kristův mohl přebývat stále. - Končím tedy s Ježíšem: Pokoj vám! Šálóm! 
 

NIKDO UČENÝ Z NEBE NESPADL

Znám jednoho chlapce, Zdeňka. Má ve své světnici kytaru, trubku a housle. Když tam přijdete, řekli



byste: to je náramný muzikant. Ale on zatím neumí pořádně zahrát ani na jeden nástroj. Víte proč? On
je tak trochu lenoch a nemá trpělivost vydržet při cvičení. začne se učit a místo stupnice by hned chtěl
hrát písničky. A když mu to hned nejde, řekne si: tohle je moc těžký nástroj, zkusím to na jiném, ten je
lehčí. 
A tak nakonec Zdeněk sedí u magnetofonu a poslouchá písničky z pásku. Sám nesvede zahrát 
na nic. 
Je takové přísloví; možná, že je znáte: “Nikdo učený z nebe nespadl.” 
Toto přísloví platí nejen v hudbě, platí stejně v církvi, v náboženství. Žádný věřící z nebe nespadl, a
teprve žádný pořádný věřící. 
Dá to cvičení a chce to vytrvalost, má-li se z někoho stát věřící křesťan a pořádný člověk. 
Když my v kostele posloucháme čtení a evangelium, vede se nám někdy možná jako Zdeňkovi. Přišli
jsme dnes do kostela s dobrou vůlí. Chceme slyšet slovo Boží, chcem vědět, co nám Pán Ježíš říká. 
A najednou je to tak těžké, že tomu ani pořádně nestačíte rozumět. A tak přestanete dávat pozor a
pomyslíte si jako Zdeněk - tohle pro mne nic není, to je pro ty učené. 
Ale Pán Ježíš nám právě dnes říká: “Kdo mne miluje, ten mé slovo zachovává.” Co to je, zachovávat
jeho slova? Je to něco podobného jako učit se hrát na hudební nástroj, jako trénovat ve sportu. 
Musíme to, co Pán Ježíš chce, zkoušet dělat znovu a znovu. A ještě něco, to hlavní: nesmíme při tom
ztratit trpělivost. Špatný návyk vznikne za pár týdnů. Ale změnit jej v dobrý návyk, to trvá u dětí
měsíce, u starších léta! 
I když se nám něco hned nedaří, nesmí nás to omrzet. Mnohé z toho, co je v Písmu svatém, co řekl Pán
Ježíš, pochopíme možná teprve po dlouhé době. 
Pán Ježíš to ví, že stát se věřícím křesťanem není snadná věc. Dal nám na to čas: celý náš život na to
máme. Jenže nevíme jak je to dlouho. 
Proto se nám postarali o pomocníka: to je Duch svatý. Ten nám pomůže, abychom pochopili to, co je
pro nás důležité. 
V dnešním čtení ze Zjevení svatého Jana stojí krásná věta: “Bůh sám přijde k těm, kteří ho milují a
bude u nich přebývat.” 
My Pána Boha rádi máme, to tedy znamená, že Bůh je s námi, s tebou i se mnou. 
Nejsme tedy osamělí. Poděkujme za to dnes Bohu ze srdce a vyznejme, že v něho pevně věříme. 
 

JAK NEČÍST BIBLI

Dnes nás chce slovo Boží naučit na osudech prvokřesťanské obce - četli jsme o nich ve Skutcích
apoštolů - jak špatné chápání bible může být zdrojem nesnází a trampot, zatímco dobře chápané
evangelium je školou pokoje.

Mnoho pěkného jsme si už pověděli o jedinečnosti bible, a přece je to jen zlomeček toho, co bylo o ní
objevného i obdivného napsáno. Celé sály knihoven jsou zaplněny knihami o bibli. 
Jak se tedy mohlo stát, že většina našich spoluobčanů za celý život bibli nevezme do ruky, že většina
našich spoluobčanů nepřichází ani do kostela, aby ji tu slyšeli předčítat a vykládat? 
Není divu, že to tak je, vždyť po celá desítiletí bylo hlásáno: Kdepak horské kázání jako výchozí
pohled na život - to je už zastaralé, dnes máme teorii relativity! K čemu mojžíšské desatero - dnes
máme moderní sociální společenský řád! Kdepak biblický pohled na svět, ten je mytologický, my dnes
máme vědu a techniku.

Jak se mohl z bible stát konkurent vědy? Jak se mohlo ve jménu bible bránit vědeckému poznávání a



sociálnímu pokroku lidstva? 
Jedna z hlavních příčin je asi popsána v dnešním čtení ze Skutků: Je druh lidí, kteří se biblí zabývají
tak horlivě a tak zvráceně, že ji dokážou znechutit všem kolem sebe. 
Mávají zbožnými průpovídkami a citáty z bible, ale tak, aby si tím dotvrdili své záliby, své návyky,
sebe. 
Znáte nejspíš také ze svého prostředí tento druh pobožných konzervativců, kteří ve jménu zbožnosti a
bible brání všemu novému, jakékoliv misijní cestě křesťanství mezi mladou generací. 
Svatý Pavel musel bojovat doslova na život a na smrt proti těmto zbožným konzervativcům. 
Co zmatků a zla může vzniknout, když se bible čte a vykládá špatně. Stránky dějin jsou plné utrpení a
ukrutností, které byly páchány ve jménu zbožnosti. Dodnes nepřestala znít zvrácená zbožnost písně:
“Kdož jste Boží bojovníci ... bijte, zabijte, nikoho neživte!” Po staletí ještě bude strašit duch
Galileiho, souzeného ve jménu věrnosti bibli. 
Tohle je asi jedna z příčin, proč se některým lidem bible znechutila. Zprofanovali ji její fanatičtí
ctitelé, kteří se z ní neučili Boží moudrosti, ale udělali si z ní svou služku. 
Vinou těchto špatných vykladatelů byla bible odmítnuta dřív, než mohla být pochopena a myslící lidé
obrátili svůj zájem a své naděje ke knize přírody. 
Zdálo se jim ještě donedávna, že kniha přírody zodpoví všechny otázky a problémy člověka i bez
bible. 
Až my, naše generace, jsme v poslední době svědky pozoruhodného obratu. 
Tato nebiblická, nenáboženská generace začala pociťovat prázdno. Zjistila, že tu něco schází, že věda
sama nestačí. Dejme o tom slovo jednomu z představitelů marxistické vědy - prof. Josefu Charvátovi.
Ve své knížce: “Člověk a jeho svět” shrnuje pocity vědce své generace takto: 
“Sama fyzikálně-chemická věda vede k odcizení a odlidštění života. V takové “čisté” vědě není místa
pro mravní hodnoty, lidskou důstojnost, harmonii krásy a moudrosti. 
Vědy začínají ztrácet přitažlivost u dnešních lidí. Mnoho lidí má antipatii k racionalismu přírodních
věd, nepřejí si slyšet, že svoboda vůle je přelud, nedůvěřují laboratorním pokusům s měněním
dědičného kódu, ani chemickému ovlivňování lidského chování. Obávají se, že tato věda z nich jednou
udělá úředně manipulované jednotky. A tak věda, která lidi osvobozovala, protože bourala pověry, ta
teď hrozí, že se stane nástrojem útlaku, že bude zbavovat lidi osobnosti a svobody. Příznačné je
zklamání vědou u špičkových vědců: Einsteina, Nielse, Borna a jiných.” 
A tento vědec, který začal svou činnost jako přesvědčený materialista a dodnes se za něj považuje,
dochází nakonec k otázkám: 
“Jsou-li hmota a energie nezničitelné, neplatí to také pro duševní život? Platí-li zákon o zachování
energie, proč by neplatil také zákon o zachování vědomostí? Je to divné, že by se mělo vědomí po naší
smrti ztratit beze stopy a bez užitku. 
Proti sobeckým nárokům jednotlivých populací se musí postavit nová morálka.” 
Tam tedy dospěli nevěřící vědci. Jako úkol číslo jedna pro rozvoj společnosti se jim už nejeví
objevování nových zákonitostí přírody, ale objevování nové morálky. 
My, křesťané, bychom to v tomhle měli mít jednodušší, než materialističtí přírodovědci. My tušíme,
kde novou lidskou morálku hledat. Je tu tahle prastará kniha, bible, kterou jsme i my nechávali
nevšímavě ležet ve svých knihovnách. 
Ale ta doba přichází, že poctivě hledající lidé ze všech směrů si začnou uvědomovat: co tu stálo v
opozici proti sobě, to nebyla víra proti vědě, ale lidská pověra a pobožnůstkářská panovačnost proti
nezralé polovědě. Člověk, aby žil lidsky a aby své lidství dál rozvíjel potřebuje obojí: víru i vědu,
rozum i srdce, fyziku i morálku. 
A tak se bible vrací do povědomí hledajícího lidstva. Ne už jako palcát fanatiků a zástěrka zpátečníků,
ale jako svědectví stále trvajícího učebního procesu lidstva. Svědectví, jak člověk věčně zápasí se



svou nejistotou, se zvířetem v sobě, jak hledá a nalézá své lidství v Bohu - Lásce, v Bohu Tvořiteli. 
Ovšem, bude to trvat, než se lidstvo naučí číst, dešifrovat, vnímat Boží hlas pod oblečením lidských
slov než se já a ty dostaneme k tomu, abychom tuto knihu vzali vůbec do ruky. Nemyslím si, že se po
dnešním kázání stanete všichni a hned čtenáři bible. Ale věřím, že k tomu postupně dospějeme. 
Napomáhat k lepšímu chápání a cenění bible, to je vlastně úkol nás, kněží, při nedělní bohoslužbě, to
je hlavní úkol církve. Jenže tolik neznalosti bible, tolik nedorozumění kolem ní, to je žalobou, že
církev tento svůj úkol neplnila dobře. 
Je to pobídka, abychom se při společné bohoslužbě chutě učili otvírat si smysl Písem. Je to pobídka k
čtení nových knih o bibli. Hezké už vyšly i v češtině - přijď se zeptat, poradím ti. 
Žít s biblí a z bible, to neznamená mávat kolem sebe zbožnými citáty, znamená to objevovat skrze ni
duchovní hodnoty života, které teprve mohou učinit vědu požehnáním lidstva, které mohou učinit tvůj
život lidským životem a svět lidským světem.

Přímluvy

Jako to bylo už v církvi prvotní, tak se projevují spory i mezi námi, dnešními křesťany. Pojďme prosit
o pomoc Ducha svatého:

Abychom se neznepokojovali pro různost názorů mezi křesťany, ale abychom se spíš báli nelásky
a nesnášenlivosti.
Buď, Pane, pomocníkem všem státníkům dobré vůle a dej zdar jejich práci.
Naplň svou církev duchem svornosti, aby byla světlem a vzorem světu.
Sešli nám všem Ducha víry, naděje a lásky, abychom žili jako první křesťané.

to Tě, Bože, prosíme, skrze toho, který se nám tu daruje ve svátosti, skrze Krista, našeho Pána.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní svátek Nanebevstoupení Páně nám odpovídá na otázku, v čem je největší naděje člověka. Staví
nám před oči, že Pán Ježíš se na světě nepachtil nadarmo. Zlo nad ním nezvítězilo. Žije dál, navěky. 
Je to dobře na to myslet, když na nás někdy padne pocit marnosti: konec našeho lidského snažení bude
také dobrý. 
S tou důvěrou dnes pohlížejme s apoštoly za odcházejícím Pánem.

Uvedení do čtení 
Sk 1,1-11 
Svatý Lukáš napsal, jak víme dvě knihy. V evangeliu nám podal zprávu, co Ježíš činil a učil. Ve
Skutcích apoštolů popisuje zrod a růst církve. Teď si budeme číst první verše této knihy. 
Žid 9,24-28; 10,19-23 
List Židům není pro nás snadná četba. Ale přece z něho vycítíme, jak veliké mínění měl jeho autor o
Pánu Ježíši a cestě, kterou nám otevřel. 
Lk 24,46-53 
Loučení bývá zpravidla smutné. O apoštolech teď uslyšíme, že se po rozloučení s Pánem vraceli domů
s velikou radostí. Snadno si domyslíme proč. 



 

JAK ČÍST BIBLI

Svátek Nanebevstoupení Páně nám dnes připomíná, že Pán Ježíš, i když ukončil svůj pozemský život,
přesto je dál s námi - dál káže, dál učí, dál mluví. 
Dobře naslouchejme, abychom jeho las v svatém čtení uslyšeli.

Ježíš mluví dosud i k nám 
Kdo by dnes naslouchal dnešnímu čtení ze Skutků jako zprávě o historické události, muselo by ho to
naplnit tesknotou: Pán Ježíš už opustil svět, už tu není. My už nezažijeme ty krásné chvilky, kdy
mohli učedníci sedět kolem něj, naslouchat jeho hlasu. Nás se netýká ani jeho příslib, že zase přijde,
ten je pro generace poslední. My jsme kdesi uprostřed, kde je tak těžko věřit, když nemůžeme Ježíše
uslyšet, uvidět. 
Jenže Slovo Boží v bibli, ani ty dnešní Skutky, to není jen vyprávění o něčem, co se událo kdysi
dávno. Tu se mluví o křesťanech a pro křesťany ve všech časech, vždyť je to hlas Boha, u něhož není
včera či zítra, u nějž je všechen lidský čas stálou přítomností. 
Je to tedy příslib a nabídka i tobě i mně, co dnes čteme ve Skutcích, že učedníkům “se Ježíš ukazoval
a mluvil jim o Božím království”. I nám se Ježíš chce ukazovat a mluvit nám o Božím království, i my
se můžeme s Ježíšem setkat, uslyšet jako hlas a uvidět ho zrakem své duše, protože jeho Slovo tělem
stalo se ve slovu evangelia, v Písmu svatém, v bibli.

Jak číst bibli 
Pokusme si tedy povědět jak je Kristus po svém nanebevstoupení dále s námi, jak číst bibli, abychom
se v ní setkali s živým Ježíšem. 
Nejprve si povězme, že tak jako oči vidí jen kde je světlo, tak duševní zrak uvidí Ježíše na stránkách
Písma, jen kde je světlo Ducha svatého, zvané v tomto případě víra. 
Nebudeme tu tedy mluvit o četbě bible jako prastaré, antické knihy, kterou člověk vědecky zkoumá a
kriticky váží přesnost a původ jejích výroků a údajů.

Věřící přístup 
Nám tu jde o věřící přístup k bibli jako slovu Božímu. O zaslechnutí slova Božího a patření na Ježíše
živého. 
Toto věřící čtení má více stupňů podle hloubky věřícího pohřížení. Zkušení církevní učitelé
duchovního života, např. svatá Terezie Španělská v “Hradu duše” (16. stol.) rozeznávají 
Prosté duchovní čtení a naslouchání Písma (lectio spirirualis). 
Rozjímavou četbu, to jest modlitební rozhovor (meditace). 
Nazíranou četbu, - to jest patření na Ježíše (kontemplace).

Duchovní četba bible 
Připomeňme si znovu, že duchovní četbou se stává čtení bible tenkrát, když ji bereme do ruky s vírou,
že v ní uslyšíme slovo Boží a s ochotou podle slova Božího se řídit. 
Takovou prostou věřící četbu bible popisuje krásně Dostojevský v “Bratřích Karamazových”: 
“K mým vzpomínkám na dětství a domov patří i první seznámení s biblí. 
Měl jsem biblickou dějepravu, vyzdobenou nádhernými obrázky. V té jsem si dychtivě četl, ač jsem
byl ještě děcko. Dodnes stojí tato ohmataná knížka jako vzácná památka v mé knihovně. 
Jak nádherná kniha je bible, kolik síly se v ní lidem nabízí. Je to vskutku zrcadlo světa a člověka:
všechny lidské osudy jsou v ní obsaženy. Stačí, aby kněz zasel do duše člověka semeno poučení, jak



správně číst, a tato četba živí v duši po celý život plamínek světla v temnotách životních zmatků. 
A není pro to třeba ani zvláštního vědeckého vzdělání. I prostý člověk v porozumí věcem, které pro
svůj život potřebuje. Nevěříte? Jen to zkus a uvidíš.

Historie našeho lidství 
Dostojevský chápe smysl věřícího čtení správně: Písmo svaté je historie našeho lidství, lidských
osudů ve vztahu k cíli celého Kosmu, k Ježíši Kristu. Není nic lidského, co by nebylo popsáno v těchto
72 knihách Starého a Nového zákona. Události našeho života jsou tam také, a co víc: je ukázán jejich
smysl ve světle víry. Jen je třeba vžít se do postav biblických dějin a na jejich osudu se učit lépe
chápat svůj vlastní život a lépe si jej zařizovat.

Najít si čas na čtení 
Teď si možná řekneš, dobrá, chtěl bych číst Písmo, ale jak to v tomto uspěchaném světě zařídit. Už je
stejně tolik věcí, na které nemám čas a ke kterým se nedostanu. - Jenže četba Písma ti nebude prací
navíc, když se tomu naučíš, ale nádhernou chvilkou oddechu. A tu potřebuješ, potřebuješ o to
naléhavěji, čím víc máš práce. 
Chce to ovšem jistý pořádek. Najít si chvilku. Nedej na začátečnické pokušení dlouhé četby - žádné
čtvrt ani půl hodiny. Stačí pět minut. 
Než knihu otevřeš, ztiš se na okamžik a uvědom si: Teď chce se mnou mluvit můj Pán. Prosím o
světlo Ducha svatého.

Nač si dávat při četbě pozor 
Pak začni číst. - Můžeš-li, čti si nahlas. Co tě neoslovuje, nech klidně a čti dál. Při každém odstavci
zauvažuj: 
co se tu dělo tenkrát, 
co tu říkal pisatel svým současníkům, 
co to znamená pro mne, pro můj život? 
Co tě osloví, to si zřetelně podtrhni, aby ses k tomu mohl vracet. Mnozí si takové věty vypisují do
notýsku, který mohou nosit stále s sebou, aby si je mohli v každé volné chvilce opakovat a vtisknout
do paměti.

Velký plán 
A nakonec otázka, co číst, kde začít? Jsou lidé, kteří se rozhodnou, že přečtou bibli popořádku celou,
od začátku do konce, ale to málokdo dokáže. Ztroskotají na zdlouhavých rituálních předpisech Starého
zákona, které pro nás už nemají význam, na dlouhých rodokmenech, na knihách Kronik, které opakují
suše a bez jiskry to, co už pověděli básnicky nadaní pisatelé živě a zajímavě v knihách Samuelově a
Královských. 
Chtít přečíst celou bibli, to je velké rozhodnutí - vždyť kdybys četl jednu kapitolu denně - tedy asi pět
minut - budeš ji číst tři a třičtvrtě roku.

Skromný plán 
Myslím, že ty si pro začátek zvolíš skromnější plán četby Písma. 
Můžeš si třeba vybírat tematické úryvky podle tvých zálib a čtenářského temperamentu. Rejstřík,
který bývá na konci Písma nebo biblický slovník ti pomůže najít, kde se co říká. 
Nebo čti soustavně, ale v jiném pořádku, než je v bibli. Začni s evangeliem, nejlíp Lukášovým. Tam
najdeš i mnoho Ježíšových podobenství, kterým budeš rozumět. 
Pak bys mohl pokračovat se Skutky apoštolskými, a po nich s Markem. Teprv potom sáhni po Starém
zákonu. Máš-li rád básně, budeš rozumět Velepísni a Žalmům. Jsi-li pro epiku, upoutá tě mistrné



vypravěčské umění příběhů Josefových a patriarchů z 1. knihy Mojžíšovy, kniha Rut, Samuel. A zase
zpět k Novému zákonu. Z listu Filipanům září tolik radosti, Janovské knihy jsou tak jiné, však sám
uvidíš. 
A třetí návrh: Můžeš se připojit k pořádku, jak čteme Písmo při nedělních bohoslužbách. Co se o které
neděli čte, najdeš v Katolickém týdeníku. 
Když si přečteš nedělní čtení sám, dopředu, a k tomu i kousek před tím a co je dál, když si to doma
sám promyslíš, budeš v neděli poslouchat kázání s novým zájmem. Někdy zaslechneš vlastní
myšlenky, jindy budeš překvapen zcela novým pohledem.

Nesrozumitelná místa 
Co s takovými místy, která ti budou nesrozumitelná? Poznač si je otazníkem a hledej odpověď. Buď
ve vysvětlivkách, v knižním komentáři, nebo u kněze. S každým smazaným otazníkem poroste
porozumění a chuť do další četby.

Závěr: 
Jen nezapomeň na to hlavní: 
Od otázky, co se tehdy dálo, přes otázku, co biblický pisatel říkal svým současníkům, musím vždy
dojít k otázce pro tebe nejhlavnější: co je tu Božím slovem pro tebe dnes.

Příští neděli si naznačíme, co je to rozjímavá a nazírává četba. Ale jedno jsme dnes už poznali: i
prostá duchovní četba bible nás vede k chápání života pod zorným úhlem Boží věčné perspektivy. A to
stojí za kousek námahy.

Přímluvy

Pojďme teď společně volat k oslavenému Pánu Ježíši Kristu:

Ať tvůj Duch, kterého jsi nám přislíbil poslat, naplní svět vírou, nadějí a láskou .
Ať lidé bázliví najdou v tobě jistotu a důvěru.
Ať se nám dnes otevřou oči pro vidění tvé slávy.
Ať radostně a pevně věříme, žes vstoupil na nebesa a sedíš po pravici Boha Otce.
Nemocní, zarmoucení a osamělí ať pochopí, že ty jsi jejich síla.
Naši zemřelí ať v tobě dojdou vzkříšení a vejdou v život věčný.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi s námi stále. Dej, ať na to nezapomínáme, ať se stáváme tvým tělem
na zemi a radostně žijeme v tvém Duchu. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
  
 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes je neděle po svátku Nanebevstoupení Páně. Postavme se v duchu mezi apoštoly, kteří hledí v
úžasu na oslaveného Pána Ježíše, abychom se s nimi mohli vrátit do všedního dne s jistotou, že na
konci všech trampot je radost. Radost Božího království, radost existence v Dobru navěky - už bez
všeho ohrožení, beze strachu. 



Volejme společně za Ježíšem, který odchází, ale svým Duchem je dále s námi: 
Byls poslán uzdravovat ...

Uvedení do čtení 
Sk 7,55-60 
Dnešní první čtení známe ze svátku svatého Štěpána. Štěpán si plně osvojil ducha křesťanství: Modlí
se za ty co mu ubližují. 
Pochopili  jsme i my, že pomodlit se za zlé lidi je lepší, než na ně nadávat? 
Zj 22,12-14.16-17.20 
Kniha zjevení má v sobě vlastní symbolickou a obraznou řeč. Říká se v ní, že Kristus je náš Pán,
počátek a konec naší existence. Že blaze je těm, kdo na to ve svém životě pamatují. 
Jan 17,20-26 
Evangelium nás vrací do ovzduší poslední večeře, abychom si znovu připomněli, že jádrem našeho
křesťanství je svornost, milosrdenství a láska. 
  
  
BRATRSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ

Dnešní evangelium patří k těm překrásným místům Písma svatého, nad kterým si zpravidla teskně
povzdechneme: Ano, bylo by to překrásné, kdyby to tak mohlo mezi námi lidmi být, ale je to jen
krásný sen. Je to neuskutečnitelné. Pán Ježíš nabízí lidem své přátelství a chce abychom dokázali to,
co on: aby jeho láska byla v nás, abychom byli ke všem lidem stejně bratrští a přátelští, jako byl on.
Ale copak se dá přátelství k někomu naporučit? Jsou lidé, kteří mi jdou na nervy, sotva je zahlédnu! 
Tady se pletou dva pojmy: bratrství a přátelství. Kdo si dobře neuvědomí, jaký je mezi obojím rozdíl,
má s tím potíže. 
Především: Přátelské chování se nám neukládá, ale nabízí. Co se nám ukládá jako povinnost ke všem
lidem, je bratrství. 
Jaký je v tom rozdíl? 
Bratry si vybírat nemohu, ti jsou mi dáni. Přátele si vybrat mohu, podle svého vkusu. 
Naše bratrství se všemi lidmi není věc výběru, je to úkol. Máme žít mezi lidmi jako jejich dobří bratří.
Děláme to? Kdo by si troufl říci, že ano, že vždycky ano! 
Všichni cítíme, že tu jsou překážky, které nám v tom brání. 
Nejzávažnější jsou dvě: My si nedůvěřujeme a my si závidíme. 
Po různých trpkých zkušenostech hledíme jeden na druhého podezíravě. Nevěříme si. Jak jen můžeme,
utíkáme každý do samoty své domácnosti s pocitem, že nejlíp je nikam nechodit, s nikým nemluvit,
jen tak má člověk pokoj. 
Jak se naučit žít bratrsky v takovém v takovém ovzduší nejistoty a nedůvěry? Kde jinde, než od Pána
Ježíše. Podívejme se na kterýkoliv obrázek Poslední večeře. Sedí tam Pán Ježíš ve společnosti svých
apoštolů, lidí, které si sám vybral. A je mezi nimi jeden Jidáš. To je biblická norma: jeden Jidáš na
dvanáct bratří. Norma v první generaci křesťanů, a s nějakým tím plus-minus platná nepochybně až do
konce časů a věků. 
Pán Ježíš - na rozdíl od nás - věděl přesně, koho si vybírá. Co jiného nám tím výběrem chtěl povědět,
než že tento svět stojí na stálé konfrontaci dobra a zla, koukolu a pšenice, Jidášů a těch ostatních. 
Pán Ježíš znal své, věděl, co je v kom, - a přece nenabádal apoštoly, aby Jidáše zneškodnili,
zlikvidovali. Nabádal je, aby měli mezi sebou bratrskou lásku. On totiž věděl, že Jidášové se nakonec
trestají sami, že oprátky, které si pletou na krk, jsou různé, ale vždy hrozné. 
Jako Pán Ježíš a apoštolové, tak to máme dělat i my. Máme žít a prožít celý svůj život v bratrské lásce



se všemi kolem sebe. 
Znovu si připomeňme: Nepřikazuje se nám přátelství ke všem lidem. Své přátele, ty si můžem vybírat,
a máme si je dobře vybírat. Co se nám přikazuje, to je chovat se bratrsky ke všem lidem bez rozdílu. A
to se míní ne jen jako nějaké heslo, jako oslovení v nějakém spolku. Bratrství máme provádět, žít,
uskutečňovat v každodenním životě a ve styku se všemi lidmi. 
Jakým způsobem? 
Jako křesťané víme, že nás všude vidí oko boží. Není tak těžké naučit se stále počítat i s tím, že nás
všude vidí i jiné oči, slyší i jiné uši. Byli jsme Pánem přece varováni, že cokoliv i šeptáme do ucha,
bude hlásáno veřejně. 
Můžem se tedy klidně a laskavě, to jest bratrsky, skákat se všemi, bez rozdílu. A hlídat při tom ne tak
druhého, jako spíš sebe, abychom vždy dělali a mluvili, co se může veřejně. 
Pak je tu ještě druhá brzda bratrské lásky, naše závistivost. Ale ta nenajde živnou půdu v člověku,
který si umí cenit toho, co sám má, co sám je, co sám umí. Kdo má zdravé sebevědomí a pěstuje si je,
ten není závistivý. 
A ještě poznámku k naší meditaci nad obrazem Večeře Páně. Kdykoliv padne náš zrak na Jidáše, může
se v nás ozvat dvojí. Buď farizejské: Bože, jak ti děkuji, že nejsem jako támhleten člověk. - Anebo
budem pokorně hledat jidášské zárodky každý sám v sobě. “ Jsem to snad já, Pane? - Apoštolové
zřejmě dobře cítili, kolik zbabělosti, sobectví a lenosti se krčí v každém člověku. 
Pojďme tedy společně prosit, abychom se k lidem kolem sebe chovali bratrsky, a našli si mezi nimi
dobré přátele. 
  
  
KDO ŽÍZNÍ, AŤ PŘIJDE !

Pomůcka: Proutek vidlička nebo spirálka. 
Jestlipak víte, co tohle je? Je to proutkařská spirála - virgule. Jsou lidé, kteří mají dar, že s pomocí
takové virgule dokáží najít, kde je pod zemí pramen vody, aby si lidé mohli vykopat studnu. 
jednom takovém proutkaři, který umí hledat vodu, vám 0 vypravovat. Po válce vstoupil do řádu
františkánů, stal se knězem a misionářem. Teď působí v Argentině - a před časem napsal domů
přátelům tento dopis: 
“Vy  víte, že můj dědeček byl výborný proutkař. Po léta hledal lidem vodu. Rád jsem ho jako student o
prázdninách na jeho cestách za živou vodou doprovázel. 
Když jsme si před lety balil věci na cestu do misií, vzal jsem si s sebou jako památku na dědečka i
jeden z jeho proutků. Ale brzo se ze suvenýru stal pracovní nástroj. První pramen pro studnu jsem
vyhledal na dvoře naší misijní stanice. Pak si mne volali i jinam a teď v suchých letních měsících
každý rok jezdím a hledám vhodná místa ke kopání studní. 
Loni mne volali do vesnice s krásným jménem “Nový život”. Založili ji před mnoha léty misionáři,
ale poslední dobou se tam lidé novým životem moc těšit nemohli. Trápil je všechny nedostatek vody.
Každou kapku vody museli vozit v sudech na hřbetech z nejbližší studně s vodou - 15 tak daleko. 
A tak udělali bolavou zkušenost, že voda znamená život. Několikrát už zkoušeli kopat nové studny, ale
bezvýsledně. 
Když jsem se dověděl o jejich trápení, zajel jsem tam a podařilo se mu najít vydatný pramen. Museli
kopat hodně hluboko - 30 metrů, ale teď je vody dost pro celou vesnici. Teď, - říkají - má naše obec
znova právo na své jméno: “Nový život”. 
Když tomu dopisu nasloucháte, jistě myslíte na to, jak jsme tu na tom dobře. Vodovod nám přivedlo
bohatství dobré vody až do domu, bez hledání a kopání přehlubokých studní. Neměli bychom však
zapomenout jak vzácná věc je dobrá a zdravá voda. 



Voda hraje důležitou roli i při jedné svátosti, totiž při křtu. Dítě dostává od Boha nový, duchovní život
a jako viditelné znamení tohoto nového zrození leje kněz na hlavu křtěnce vodu. Je to jako když se
zalévá květina, aby dobře rostla a kvetla. Je to jako když se člověk omývá, aby byl čistý. 
Pramen této živé vody nám otevřel Pán Ježíš. “Kdo žízní, ať přijde ke mně - slyšeli jsme ho volat v
dnešním čtení. 
A v evangeliu jsme slyšeli, co Pán Ježíš tím novým životem křesťanů myslí: “Aby všichni byli jedno,
jako ty, Otče, jsi ve mně a já v tobě, tak ať všichni jsou jedno. Máme být zajedno, tj. máme se mít
mezi sebou rádi jako Otec a Syn v Trojici. 
Mít se navzájem rádi. Někdy nám to jde samo. Některé lidi máme rádi, ani se o to nemusíme moc
snažit. Jiné máme rádi jen někdy - a jiní nám jdou na nervy vždy a všude. 
Proč nemáte některé lidi rádi? - Asi byste bez rozpaků odpověděli: “Když on je takový a takový! Není,
jak bych si představoval, jak já bych ho chtěl mít!” 
Tušíte už, proč nám to s tím novým životem v jednotě a lásce často nejde? My totiž dáváme své lásce
často podmínku: Ať se ten druhý přizpůsobí mně, pak ho budu mít rád. Ale tohle je sobectví, ne láska.
Opravdová láska unese, že druhý je jiný, odlišný od nás. 
Například manželé - ti se brali právě proto, že ten druhý je jiný. Ale potom, v manželství, zapracuje
cosi pohanského, a oba partneři začnou toho druhého předělávat, převychovávat, aby nebyl takový,
jaký je, ale takový, jakým ho chci mít já. 
Stejně tak mezi rodiči a dětmi. Rodiče žehrají na to, že děti jsou jinačí než oni, jsou z toho nešťastní a
myslí si, že se tím rozbíjí jednota rodiny. 
Opravdová láska je jednota v různosti. Pravý přítel je ten, kdo zná všechny mé nedostatky a přece mě
má rád. 
Opravdový nový život křesťanů, to je tahle svorná láska v různosti lidských individualit. 
Co my na to? 
Teď, před svátky svatodušními bychom to měli udělat jako apoštolové: 
Manželé by měli přestat žehrat na manželky, rodiče na děti a děti na rodiče, že jsou jinačí, ne takoví,
jak bychom je my chtěli mít. Měli bychom společně prosit Pána Ježíše, aby nás obmyl pramenem
Ducha svatého. Té opravdové lásce, novému životu křesťanů, se můžeme naučit jen od Něho, nikde
jinde. Jen jeho láskou dojdeme obohacení, jaké opravdová láska může dát. 
A nevymlouvejme se, že to nejde. Že to by se ti kolem nás museli napřed změnit, polepšit. První čtení
nám připomnělo svatého Štěpána. Proč? On se modlil za ty, kteří byli zcela jinačí než on, kteří ho
neměli rádi až do vraždící nenávisti. A i s těmi se Štěpán do poslední chvíle snažil vytvořit jednotu v
lásce. Myslíte si: nemožnost! -  A hle - s jedním, s mládencem, Šavlem,  se mu to podařilo. Ten se stal
Pavlem, z nepřítele se stal přítelem, z vraha souvěrcem. 
Opravdu není marné a zbytečné, snažit se denně znovu o jednotu v lásce, i uprostřed nevím jaké
různosti. 
Pojďme prosit Pána pramenů nového života, abychom to dokázali. 
 

JAK MEDITOVAT BIBLI

Duchovní četba 
Minule jsme si říkali, že jsou různé hloubky porozumění Písmu svatému. Probrali jsme ten
nejjednodušší způsob - duchovní četbu. Na dnešek nám zůstává pohled na hlubší pohlížení - v
rozjímavé a nazíravé četbě. 
Jistě si ještě pamatujete, že duchovní četba je věřící přístup k bibli jako slovu Božímu.



Rozjímavá četba 
Při rozjímavé četbě se čtenář ponořuje do smyslu textu hlouběji, pod povrch událostí, k jádru věci.
Všechny síly fantazie pomáhají vžít se do toho, co čteme a odpovědět z hlouby své bytosti. 
Kartuzián Quido (12. stol.) radil: Dělej to při meditaci, jako když jíž hrozny. Nepochutnal by sis,
kdybys kuličky polykal celé. Musíš se dostat pod jejich slupku, abys mohl vysát sladkou šťávu, která
je uvnitř. Také u slova Písma nesmíš zůstat jen u vnějších věcí a událostí, na povrchu slovního
významu, musíš vysát jejich vnitřní smysl. Čteš třebas (Mt 5,8): “Blahoslavení čistého srdce, neboť
oni budou vidět Boha.” Teprve, až si to do hloubky představíš, pak  teprv to plně uslyšíš. Neříká se tu
“blahoslavení čistého těla” - to by bylo málo. Bylo by málo držet ruce čisté od zlých činů, kdybychom
nechránili i své srdce od zlých myšlenek. 
To jsi vyčerpal prvních pár kapek z hlubin této studny. Cítíš, že je hlubší, daleko hlubší. 
Jsou myšlenky, které tvou myslí táhnou při četbě Písma lehce jako stálý proud tvého vědomí -
vynořují se a zapadají. Ale některé vstoupí do mysli s velkou váhou. Zůstávají a svítí tam jak světýlko.
To je Boží semeno, které zapustilo kořínek, to je slovo Boží k tobě. Teď se zastav, přestaň číst, nyní je
možný tvůj osobní rozhovor s Pánem, Tvá modlitba tváří v tvář. 
Duchovní četba bible nemá tedy zůstat jen u zevnějšího pozorování textu, je  třeba jej uslyšet srdcem a
odpovědět na něj v intimním rozhovoru tvého “Já” s Božím “Ty”, v meditaci.

Dát se vést 
Ale pozor: Meditace Písma vyžaduje zachování prvních dvou pravidel četby bible: Seznámit se s
historickou a literární situací textu, vědět, co tím chtěl říct biblický pisatel svým současníkům - tedy
dát se vést biblickou vědou. Jinak by se ti mohlo stát, že bys z bible vyčetl, co tam není, že bys za
Boží hlas považoval své nevědění. 
Když někdo neví, že Adam a Eva nejsou konkrétní osoby, když neví, že ta jména znamenala člověka
jako takového, povšechno první lidstvo, pak z toho bude zbytečný konflikt s antropologií, vědou v
počátcích lidstva. Místo duchovního užitku z četby - jen škoda. 
Když autor knihy o Jonášovi chtěl napsat náboženskou pohádku (Lohfink) a neznalý čtenář to bere
jako historické vyprávění, pak se zaplete do úvah, jak člověk může žít v břiše ryby, a výsledkem není
duchovní užitek, ale zesměšnění. Podobně zabředli někteří křesťané s neodborným výkladem jiných
biblických míst, např. o konci světa, o sobotě.

Neboj se, není to těžké 
Teď jsem tě možná trochu vylekal. Možná sis pomyslel, že zřejmě je nezbytné, aby člověk byl
odborníkem a cele se věnoval biblickým studiím, - a na to ty nemáš čas! Nebude proto přece jen líp,
raději s četbou bible nezačínat? 
Už jsme si četli u Dostojevského, že se nemusíme bát. Samozřejmě je třeba vědců - odborníků, kteří
se snaží vědeckými metodami prozkoumat biblické texty. Ale každý křesťan nemusí být vědcem, aby
mohl s užitkem číst Písmo. 
Asi ani nemáš k disposici odbornou vědeckou literaturu. Ale máš tu učitelský úřad církve, naše
nedělní společenství, kde se učíme správnému přístupu k bibli společně; vždy někde najdeš kněze věci
znalého, ochotného věnovat se ti a vysvětlit, nebo půjčit vhodnou knihu k přečtení. 
Možná, že tě od meditace zastrašuje i to, žes zaslechl o různých složitých meditačních technikách.
Křesťanská meditace je prostá. 
Když dostaneš od někoho, na kom ti záleží, dopis, který tě potěší, nebo vzruší, pak se k němu vracíš a
přemýšlíš o něm celé hodiny. To už medituješ. A tvé Písmo svaté, copak to není dopis od někoho, na
kom ti záleží? Věř, rozjímavá modlitba není tak těžká, jak si to leckdo myslí.



Nazíravá četba 
Je možno dojít ještě dál při meditaci Písma? Ano. 
Třetí stupeň není kupodivu složitější, než ty předchozí, ale naopak jednodušší. Jde tu právě o umění
oprostit se od všech okrajových problémů a obrátit se přímočaře k Pánu. Při meditaci pomáhají naše
smysly a afekty, živě si představujeme, abychom viděli, slyšeli, prožívali události, o kterých se v
Písmu mluví. 
Dosáhnout kontemplace nazírání, to je jako projít houštinou problémů na jasnou mýtinu, do světla .
Vše kolem zmlklo, duši zaplnil pocit Boží blízkosti. Není to už ani snaha povídat něco Bohu, ale
docela prosté “pozdvižení duše k Bohu”, radost z pocitu Boží blízkosti, stulení dítěte v náruči Boží. 
Kontemplace Písma však není nic pasivního, naopak probouzí velkou činorodost. Když člověk
pochopí Boží pravdu v její hloubce, nutí ho to neodolatelně, aby podle ní šel jednat. Boží pravda chce
být dělána, ne myšlenka nebo mluvena. Slovo Boží se stává slovem života.

Souhrn 
Shrňme si to. Duchovní četba Písma je sama o sobě prostá věc. Vzniká tam, kde člověk otvírá bibli s
věřící ochotou uslyšet slovo Boží a ptát se, co pro mne znamená. 
Hlubším ztišením a vcítěním mohu Písmo meditovat - rozjímat, mohu vstoupit do modlitebního
rozhovoru s Pánem. Mohu se mu přiblížit v kontemplativním nazírání. 
Výsledkem setkání s Písmem je světlo poznání, které vede k činu, k životu. 
Je to prosté. Když se s láskou pohřížíš do Písma svatého, sám najdeš i bez složitých návodů způsob,
jak nejlíp číst. Všechno předchozí povídání tě chtělo jen pohnout, abys s duchovní četbou chutě začal. 
Ježíš zve k sobě všechny obtížené starostmi a slibuje občerstvení. Nabízí, že jeho pravda nás
osvobodí. Jak úžasné to je, když si konečně uvědomíš: i já jsem pozván!

Přímluvy

Náš Pán Ježíš nám před svým nanebevstoupením řekl, že máme prosit za své potřeby Otce v jeho
jménu. Pojďme tedy společně porosit.

Za nás křesťany, abychom měli vždy na mysli, že ty nás v žádné životní situaci neopouštíš.
Za lidi, kteří jsou ztrápení a ustaraní, abychom v nich viděli Krista - Poutníka.
Za dnešní mládež, aby hledala a poznávala Boha svými cestami a po svém.
Za naši práci, aby byla k dobrému a přinesla nám uspokojení a užitek.
Za naše děti, aby v Pánu Ježíši poznaly svého Přítele a vzor života.
Za rodiče dospívajících dětí, aby uměli rozlišovat mezi panovačností, poroučivostí - a mezi
laskavou důsledností.

Bože, našich potřeb je bezpočet - těch, co si uvědomujeme. A ještě víc je těch, co si ani
neuvědomujeme. Probuď nás, abychom pochopili, že ty nám dáváš víc, než oč dovedeme prosit, když
se neprotivíme vedení Ježíše Krista, našeho Pána.
  
 

  
 
HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ



Uvedení do bohoslužby 
Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost seslání Ducha svatého; toho Ducha, v němž jsme byli
pokřtěni; toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy
církve. 
Otevřme svou mysl působení Ducha svatého a volejme, aby se smiloval nad naší zabedněností.

Uvedení do čtení 
Sk 2,1-11 
Ve starozákonních obrazech bouře a ohně se v prvním čtení znázorňuje, že oslavený Ježíš splnil svůj
příslib a vzbudil svým Duchem nový lid Boží, svou církev. 
Řím 8,8-17 
Co působí Duch svatý v lidech, kteří se od něj dají vést? Svatý Pavel nám to vysvětluje. 
Jan 14,15-16.23-26 
Co působí Duch svatý ve světě? Evangelista Jan na to ukazuje. 
 

NEJSME SIROTCI

Dnešní den má být pro nás křesťany dnem veliké radosti: dnes se má na nás naplnit slib Kristův, že
nás nenechá sirotky: Kristus dnes přichází, aby nás obydlil svým Duchem síly a moudrosti, Duchem
radosti a důvěry. 
Přichází, aby se dnes zjevil nám. Přichází a naše srdce se má dnes naplnit tou radostí, kterou nám
nikdo nemůže vzít. 
Potřebujeme se k tomu na chvilku zastavit, soustředit a otevřít, přijmout Ducha božího dětství, který
by v nás volal: “Otče náš, já v tebe věřím; Otče, já v tebe skládám svou naději a důvěru. - A slyšme též
Otcovu odpověď, s kterou se k nám sklání: “Ty jsi můj milovaný syn - dcera, v tobě jsem našel
zalíbení.” 
Dnes nám s novou jistotou naše víra říká: není hmota, materie, to hlavní na světě: - duch, energie, je
pravá a stálá podoba jsoucna: hmota je jen měnivé, nestálé víření sil a vztahů. 
A tvůrčí pra-energie, stvořitelská síla, ze které se rodí hmota, - my jsme zvykli té inteligentní Energii
říkat Bůh, - to je moudrost, rozum, rada, síla a umění, ale především je láska. 
Tak jako Duch Boží sestoupil na Marii a dal vzniknout Tělu, tak dnes nabízí totéž nám. Všem nám,
všem, co je nás na světě. - I skrze nás, dnešní lidi se chce stát Boží láska lidskou skutečností v této
době, v této společnosti, v tomto prostředí. 
Jen uvažme: nevíme sice, kolik lidí dnešní generace přijímá jako Maria Ducha Božího. Nevíme
přesně, kde všude na světě a v kom je právě Duch Boží při díle lásky a vykoupení, ale víme, že působí
v mnohých, nejen křesťanech, kněžích, biskupech, laicích, ale i v mnohých mimo církev, v mnohých
jinověrcích, v mnohých nevěřících, ve všech, kdo boží lásce neodporují. 
Duh Boží je u díla i v našem světě; to je útěšná zvěst. Inspiruje budí odpor ke zlu, odpor k podlosti,
hnutí milosrdenství a lásky, vlévá nové ideje, myšlenky a plány k pokračování stvořitelského díla ve
světě. 
Mnohokrát jsme jej už viděli při díle: v umělcích především, ale také v mladém chlapci, plném
rozpačitosti, který má přesto jednu skálopevnou jistotu: bude knězem; 
v člověku, který se doví, že zhoubný nádor v něm začal své dílo a mužně se připravuje na věčnost,
aniž by slovem znepokojil rodinu a přátele; 
v člověku, který bez váhání nasadí život pro jiné; 
v události, která jako blesk změní běh věcí k dobrému; 



v člověku, který se vydal na cestu ke zpovědnici.

Duch Boží je u díla, nepřestává ve světě působit ani dnes - to je dnešní evangelium. Někdy to působení
je vnitřní, hluboko pod povrchem, neviditelné a nepostižitelné, někdy se stane Epifanií - zjevným,
propukne na venek jako ohňostroj, otřese dějinami nebo jednotlivostem, jehož se to týká. Ale to bývá
jednou za život - jako u apoštolů; - jinak vane Duch Boží neustále, ale jako jemný vánek. Vane, kde
chce, sotva postižitelně, - a přece životodárný, přece vždy působící, přece mocný. Láme odpor,
odstraňuje překážky, zasypává příkopy, bourá přehrady. 
Otevřu se dnes tomuto Duchu Synovství Božího i já - ty? Stanu se též synem Božím - dcerou Boží? To
je kardinální otázka naší existence. Chtějme to, prosme o to; - řekněme své Fiat, staň se, jako Maria. 
 

ZAVODŇOVÁNÍ POUŠTĚ

Nedávno jsem viděl zajímavý film. Reportáž o poušti ve Svaté Zemi. 
Kilometry a kilometry jen vyschlá zem. Bez stromů, bez rostlin, bez trávy. Nedohledné dálky bez
jediné vesnice, bez domů, bez lidí. Mrtvá země, mrtvý kraj. 
Ale tu se našli mladí lidé, kteří řekli: poušť není mrtvá země. Musíme tam přivést vodu a bude tam
kvetoucí život. 
A opravdu: kam zavedli vodu, tam se z pouště stala úrodná země. Rostou tam pomeranče, banány a
palmy, vznikají vesnice, celá nová města uprostřed pouště. Ti mladí dokázali dát lidem šťastný život,
šťastnou budoucnost, změnit místo smrti v místo kvetoucího života. 
Podobně jako tito mladí lidé, tak vyšli už jednou ze Svaté země mladí lidé do světa - učedníci Pána
Ježíše. Nesli také světu poselství, které působilo jako voda na vyschlou poušť: Bůh žije a myslí to s
námi dobře. Nabízí nám lepší život, bez trápení, beze strachu. Je možné žít bez hádek, bez
nedorozumění. My jsme to sami na sobě zažili. Je třeba jen přijmout jeho Ducha, žít, smýšlet a jednat
jako žil, smýšlel a jednal Ježíš. 
Jen si to představte, jak by to bylo hezké na světě, kdyby Duch svatý stejně působil i dnes, jako tenkrát
na apoštoly a všechny ty lidi: 
Přestali se hádat, rozuměli si, přestali se bát - věřili si navzájem, přestali být mrzutí, nabručení a bez
nálady. Byli nadšení, šťastní. To bychom potřebovali také, pravda, takové vylití Ducha svatého. 
Ale přátelé Pána Ježíše jdou dodnes světem a nabízejí lidem : lidé, přijměte Ducha svatého! 
Kde je přijmou, je to jako na té poušti, která byla zavodněna, oživena vodou: mezi lidmi to začne být
hezké, vrací se radost a naděje. 
Jenže ani tu izraelskou poušť ještě celou neoživili. Jsou tam jen ostrůvky, oázy života. Tak také náš
svět není ještě zdaleka oživen Duchem svatým. Jsou na něm jen oázy - jednotliví lidé, křesťané -
jednotlivé skupiny křesťanů, kteří jsou nositeli dorozumění, pokoje, radosti a lásky. Vlastně by každý
křesťan měl být nositelem Ducha svatého, ale není. někdo se před ním uzavírá, jako by ani křesťan
nebyl, brání se mu, zůstává zlý, smutný, nikoho nechápe, s nikým si nerozumí. A je to jeho vina.
Nenechá Ducha svatého v sobě působit tak, jak by chtěl. Brání mu, zaclání mu. 
Porozuměli jste, jaké je poslání nás, křesťanů ve světě? Být oázami Ducha svatého - radostí, dobra,
porozumění. Šířit tyto dary Ducha kolem sebe. Nebránit, nezaclánět Duchu svatému, aby v nás a skrze
nás mohl dělat z pouště kvetoucí ráj. Proto se dnes velmi vroucně modleme: 
Pane, sešli nám svého Ducha a obnov tvář země!

Přímluvy

Pojďme prosit Boha o dary Ducha svatého:



Za dar moudrosti, abychom volili vždy to, co je dobré.
Za dar rozumu, abychom dobré od zlého vždy zavčas rozeznali.
Za dar rady, abychom netrpěli nerozhodností a bezradností.
Za dar síly, abychom se ubránili pokušení ke zlému.
Za dar umění, abychom kolem sebe viděli krásu a harmonii a z ní se radovali.
Za dar zbožnosti, abychom v Boha pevně důvěřovali.
Za dar bohabojnosti, abychom nekazili podobu Boží krásy, kterou v sobě neseme od stvoření.
Abychom byli chrámy Ducha svatého, a z toho se radovali.

Bože, Otče všech lidí, dej, abychom dovedli žít v Duchu Pána Ježíše Krista, který s tebou žije a kraluje
na věky věků.
  
 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Uvedení do bohoslužby 
Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: Jsme stvořeni,
jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha trojjediného, k Božímu obrazu. 
Obnovme v sobě Boží podobu tím, že se kajícně odřekneme všeho, čím jsme se ve svém smýšlení,
mluvení a jednání od Boha odvraceli.

Uvedení do čtení 
Př 8,22-31 
Ve  Starém zákoně ještě zjevení Boha ve třech osobách neznali. Mluvili o Bohu, který žije, který
mluví, který jedná. Mluvili o tom, jak jeho Moudrost, jeho tvůrčí slovo, jeho Duch tvoří a udržuje
svět. Poslouchejme, jak si dovedli Boží moudrost “zobrazit”. 
Řím 5,1-5 
Co bylo prvním  - starozákonním čtením naznačeno, to se ve druhém čtení obrací na každého z nás
osobně: Slovu Božímu - tj. Kristu - vděčí svět za své stvoření a my mu vděčíme za smíření s Bohem,
za naději na věčný život. 
Jan 16,12-15 
Evangelium slibuje, že Duch svatý uvede učedníky do tajemství, kterým dříve nerozuměli. I nás
zneklidňují mnohé otazníky, mnohé záhady. Otevřeme se i my Duchu svatému. 
  
  
ŽIVOT V DUCHU TROJICE

(Pomůcka: píšťalka) 
“Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nepochopili. Až přijde Duch pravdy, ten vás
uvede do celé pravdy.” 
Ježíš nám zjevil Boha v Trojici. Mluvil o Otci, sebe nazýval Synem, mluvil o Duchu. Tato trojjedinost
Boží je nám, křesťanům, tak důležitá, že jí začínáme každou modlitbu: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.” 
Je to hluboké tajemství Boží podstaty a mudrovat o něm nemá moc smyslu. Ale žít z něj, to smysl má.



Vzpomínám, jak nám dětem pan kaplan zpodobňoval svatou Trojici při vyučování náboženství. V
knoflíkové dírce na klopě si přinesl do školy jetelový trojlístek: tři lístky - a přece jen jeden list.
Vytáhl kapesník a složil jej na tři vrstvy. Ale přesto jsem nechápavě zíral, když řekl: Podobně je jedna
bytost - ve třech osobách. 
krůček dál jsem pokročil, až když jsem se na gymnáziu naučil trochu latinsky a dověděl se, že osoba
se latinsky řekne persona - a to je zas od slovesa personare - hlasitě zaznívat. Persona, to byla jedna
role, jeden hlas na jevišti při divadelní hře. Staří Římané hráli divadlo v maskách - a tak jeden dobrý
herec mohl mluvit - dát zaznívat, personare -  více osobám. Představoval jsem si podle toho, že jeden
Bůh nás oslovuje více hlasy - hlasem Otce, Syna, Ducha. Jeden Bůh vystupuje ve třech různých rolích
a zůstává přesto stále jeden, stále týž. 
Teď už se nepokouším nahlédnout Stvořiteli nějak “pod masku”. Teď už se jen raduji, že Bůh nechce,
abychom si ho představovali jako věčného Samotáře. Teď už se jen raduji z toho, co mi tento článek
víry dává pro můj život: 
Bůh není sám, je v něm živý vztah, partnerství, láska, rozhovor. Čteme v bibli, že jsme stvořeni k
podobě Boží, má to tak tedy být i s námi. I my lidé jsme bytosti společenské, i my potřebujeme
milovat a být milováni, i nám je dobře ve společenství lidí, kteří se mají rádi. I my potřebujeme, aby
nás Duch stále uváděl do pravdy, vedl k bratrskému dialogu místo zlostného hádání. 
Ani tohle působení Božího Ducha v lidech nebývá leckomu dost srozumitelné. Dovoláváme se ho,
kdykoliv děláme kříž. Ale většinou zcela bezmyšlenkovitě. Zveme na pomoc Otce, Syna a Ducha,
když se křižujeme na začátku modlitby, když chceme udělat první krok na důležitou cestu. Žádáme
vlastně, aby Boží Osoby vstoupily do našeho života, aby nás změnily - ale co si pod tím
představujeme? 
Podívejte, tuhle mám píšťalku. Ležela možná léta zapomenutá v zásuvce - němá. Až když do ní
dýchnu svůj dech, ožije ... Lidský dech umí oživit tento nástroj, aby zahrál pěknou písničku. 
Tak je to i s každým člověkem. Až dechem Ducha svatého ožije, moudře promluví. 
Píšťalka může vydávat různé tóny, hlasy něžné nebo hluboké, radostné nebo teskné. My křesťané
máme hrát melodie Pána Ježíše, ale každý po svém, jak kdo jsme a jak umíme. Většina z nás nejsme
sice koncentrmajstři, ale to nevadí. Nikdo není příliš malý, příliš starý, příliš neschopný, aby na něj
Duch svatý nezahrál, když se dá naladit. To je totiž nezbytná podmínka v mnohosti lidí, nástrojů:
všichni se musí stejně naladit, musí hrát v jednom duchu. 
Vidíte, článek víry o Bohu v Trojici není žádná suchá teorie. Má rozhodující důsledky pro život lidí. Z
egoistů, kteří myslí jen na sebe, dělá společenství, kde všichni jsou naladěni na jednu tóninu - tu na
Ježíše Krista. Z násilníků dělá lidi snášenlivé a smířlivé, na kterých je možno už zde na zemi
zahlédnout odlesk krásy Božího království. 
Pojďme se tedy Trojičním Kredem přihlásit k víře v Boha Otce, který je dárcem života; v Boha Syna,
který zachraňuje, co se ztratilo; v Božího Ducha pokoje, svornosti a jednoty. 
 

TROJICE ODVAHY

“Své příbuzné nejlépe poznáš až tenkrát, když s nimi společně dědíš.” Kolik pravdy je v této lidové
moudrosti, poznal už možná leckdo z vás, když jste projednávali pozůstalost po rodičích, kteří
nezanechali poslední vůli - testament. 
Napsat zavčas pořádný testament a předejít tak sporům a hádkám v rodině, to je důležitá věc. To je
korunování zralého života. Dobrou závětí člověk sám sebe přežívá. 
Proč o tom testamentu dnes mluvím? 
Kniha z které si tu čítáváme evangelium, se také jmenuje latinsky testament, nový testament. Nová,



věčně nová závěť našeho Pána Ježíše. 
A co nám Pán ve své závěti odkazuje? Říká to svatý Pavel v dnešním čtení: odkazuje nám podobu
svaté Trojice, trojí odvahu: odvahu k životu, odvahu k snášení utrpení.

První stránka obrazu Boží Trojice v nás je odvaha k životu. Odvaha k životu, který nám dal Stvořitel.
Co je krásnějšího, než člověk, který si chutě žije svůj život! Jörk Zink, známý vychovatel mládeže,
píše v jedné své knížce: “Je důležité, abys byl šťasten. Šťastný člověk je krásnější, vlídnější,
úspěšnější. Vychází z něj pohoda a moudrost, protože je smířený sám se sebou a se svým osudem. Je
velmi důležité, abychom byli šťastni.” 
Všichni potřebujeme odvahu k životu. Kolik bezradností, kolik depresí a pesimismu je kolem nás.
Všichni potřebujeme přesvědčení, že se vyplatí žít. Že se vyplatí věřit v Boha. Že se vyplatí riskovat.
Nedá se žít bez této základní důvěry: Můj Stvořitel mi dal život, mám právo si jej pěkně a radostně
prožít i v prostředí všelijak bolavém. 
Odvaha přijmout svůj život takový, jaký je, odvaha žít radostně ty dobré stránky a možnosti, které i
můj život poskytuje - to je vlastně projev důvěry v Boha Stvořitele. Projev důvěry, že nám všem, i
každému jednotlivci Otcovský Stvořitel připravil takový život, který stojí za to, aby byl žit.

Druhá strana Trojiční podoby křesťana je odvaha k lásce. Odvaha k lásce, jak jí učil Boží Syn Ježíš.
Co je krásnějšího, než člověk, který někoho miluje. Který miluje přes riziko, že ten druhý ho může
opustit, odmítnout, zradit. Je k tomu potřeba odvahy. 
My stojíme spíš o to, aby někdo miloval nás. Když člověk ví, že ho někdo miluje, změní ho to. Má
najednou elán, sílu, troufá si hory přenášet. 
Jeden psychoterapeut shrnul své životní zkušenosti s pacienty takto: Snad všechny lidské duševní
problémy se točí vlastně pořád kolem jedné věci: Člověk běhá kolem dokola a křičí: Tak už mě
proboha milujte! Pokouší se všemi možnými způsoby někoho přimět, aby ho miloval. - Tak to dělá
nemocný. Zdraví to dělá naopak: Hledá někoho, koho by mohl milovat on. 
Poslechněte zoufalý křik takto nemocného člověka, bolavého touhou být opečováván, být milován: 
Chtěl jsem matku a dostal jsem kojeneckou láhev. 
Chtěl jsem rodiče a dostal jsem hračku. 
Chtěl jsem rozmlouvat a dostal jsem knihu. 
Chtěl jsem pracovat a dostal jsem melouch. 
Chtěl jsem lásku a dostal jsem kariéru. 
Chtěl jsem štěstí a dostal jsem peníze. 
Chtěl jsem žít ... 
Chtěl jsem ... moc toho chce dítě dnešní doby, a nechápe, že jediná cesta k dostávání je: začít sám
dávat. 
Teprv až se tento nemocný, který stále žebral druhé o lásku, vyléčí, - a naučí se sám mít rád druhé,
teprve pak zjistí, že i sám je milován - že dosáhl toho, oč dřív marně usiloval. 
Všichni potřebujeme tuto odvahu, abychom vyšli se svou láskou druhým vstříc. Abychom riskli, že se
zklameme, abychom se předem úzkostlivě neptali, jestli naše láska bude opětována, jestli naše dobrá
vůle nebude zneužita. 
Naše odvaha k lásce - odvaha mít rád lidi kolem sebe, to je sama podstata toho, co se nazývá
následování Ježíše. Cesta k člověku s vše chápající a vše odpouštějící láskou, která v druhém
probouzí.

A třetí podobou svaté Trojíce v nás je odvaha k utrpení. 
Odvaha utrpení v síle Ducha svatého. 



Co je obdivuhodnějšího, než mít odvahu unést utrpení. 
Když není samozřejmostí mít odvahu k životu, když není samozřejmostí mít odvahu k lásce, teprve
není samozřejmostí mít odvahu k nesení životních utrpení. To je dar Ducha svatého, dar moudrosti,
rozumu, rady a síly, dar zbožnosti a umění bohabojného spolehnutí na boží prozřetelnou péči o své
stvoření. Tato křesťanova odvaha unést utrpení, to není naivita, která nevidí zlo. To není zbrklá
lehkovážnost. Tato odvaha žít i bolavé chvíle je pravý projev působení Ducha svatého v člověku. 
V tom je bída života lidí, kteří ztratili víru v Boha: 
Chtějí žít, - ale nemají k životu odvahu. 
Chtějí být milováni, - ale nemají odvahu sami milovat jiné. 
Chtějí být šťastní, - ale nemají odvahu přestát nemoce a trápení. 
A v tom je jádro radostného poselství Ježíšova evangelia: přijmout jeho životní styl, žít si ta, jak to
dělal on. 
Pak můžeme i my volat s Pavlem: Všechno zmohu v tom, který mne posiluje. Pak můžeme mluvit
podobně, jak dnes mluvil svatý Pavel ve čtení: “Chlubím se svými souženími, protože soužení plodí
vytrvalost. Vytrvalost plodí naději. A tato naděje nás nezklame, protože Boží láska je nám vylita do
srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.” 
Anebo jinak, vyjádřeno se svatým Augustinem: “Jsem v Bohu - co může být silnějšího?  - Bůh je ve
mně - co může být krásnějšího?”

Přímluvy

Vyznejme teď svou víru řečí dnešních křesťanů. Přidejte se zvoláním: Tak věříme a vyznáváme.

Věříme, že Bůh je tajemný počátek kosmu a princip jeho trvání.
Věříme, že kosmos nevzniká nahodile, ale zákonitě a plánovitě.
Věříme, že přírodní síly, které objevujeme, jsou tvůrčí síly Boha Stvořitele.
Věříme, že přírodní zákony jsou zrcadlem Božího myšlení a moudrosti.
Věříme, že všechen život je výronem Božího života.
Věříme, že v kráse světa objevujeme krásu Tvůrce.
Věříme, že v hádankách a hrůzách světa se setkáváme s jeho nepochopitelností.
Věříme, že Ježíš Kristus nám tohoto nepoznatelného Boha ukázal jako milujícího Otce všeho
stvoření.
Věříme v Božího Ducha, který nás vede, abychom lidi, život, svět neničili, ale chránili a rozvíjeli.

V tomto Duchu chceme radostně žít a užívat darů života v souladu s Božím řádem, skrze Krista,
našeho Pána.
  
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Uvedení do bohoslužby 
Každou neděli si tu na začátku bohoslužby přejeme, aby Pán byl s námi. Co si tak každou neděli
přejeme, toho naplnění dnes slavíme. Slavíme tajemství Pána, který s námi zůstává ve svátosti
Eucharistie. 
Vyjděme mu vstříc s pokorným rozpomenutím, jak málo na přítomnost Pána Ježíše ve svátosti oltářní



myslíme.

Uvedení do čtení 
Gn 14,18-20 
chlebu a vínu jako obětních darech při bohoslužbě se mluví už ve Starém zákoně, jako o tom uslyšíme
v prvním čtení. 
1 Kor 11,23-26 
Teď pojďme pozorně naslouchat: Uslyšíme nejstarší zachovalou písemnou zprávu o slavení mše svaté
- eucharistické hostiny. 
Lk 9,11b-17 
V evangeliu nám apoštol Jan přímý účastník, podává zprávu o vůbec prvním slavení eucharistické
oběti při poslední večeři. 
  
  
ABYCHOM JEJ POZNALI PODLE LÁMÁNÍ CHLEBA

Po kněžské rekolekci si posteskl jeden spolubratr: Kdyby vstal z mrtvých svatý Cyprián nebo jiný z
otců prvotní církve a přišel v neděli do našeho kostela, zděsil by se při přijímání: dostal jsem se mezi
zločince! Většina lidí jsou zřejmě vrazi, lupiči. Vždyť oni přišli na mši ale nejdou ke stolu Páně - a tak
se přece zachová jen veřejný hříšník! 
Jak velice se musela změnit mentalita nás křesťanů, ve vztahu ke svátostem, vzhledem k praxi prvních
křesťanů. Ve vztahu ke svaté zpovědi jsme doslova lehkomyslní - je to pro nás záležitost chvilky u
zpovědnice, zatímco dříve to byl proces trvající celých 40 dnů. Ale zato ve vztahu k Tělu Páně jsme
zase oproti prvním křesťanům úzkostliví a nesmělí. Ti šli zcela samozřejmě ke stolu Páně pokaždé,
když se ke slavení mešní liturgie dostali, zatímco leckdo z nás s tím má doslova potíže zábrany a
nejistoty.. 
Před koncilem průzkum v jedné školní třídě ukázal, že víc jak polovina dětí nešla v neděli ke svatému
přijímání proto, že byli přesvědčení, že mají těžký hřích. Už devítiletí trpěli nejasností a komplexy,
které měli podobně i dospělí křesťané: permanentní, stále špatné svědomí před Bohem. 
Tedy: Nezdravá úzkostlivost u oltáře, a nezdravá povrchnost ve zpovědnici, - to byla dvojí tvář
nerovnováhy křesťanova svědomí, v době před koncilem. Čeká nás úkol, abychom  podle směrnic
koncil dokumentů obnovili svůj svátostný život. 
Teď k našemu vztahu k tajemství eucharistie. Svátek Božího Těla nám znovu připomíná, abychom se
této svátosti nebáli. Dal ji Pán Ježíš nám lidem. Ne andělům, ale lidem. A on dobře znal, co v tom je
být člověkem. Ani těch dvanáct, kteří byli kolem něj ve večeřadle, ani ti nebyli žádní andělé: Petr byl
pruďas a zbrklík, zaujatý proti všemu nežidovskému; druhý Jakub s Janem odhalili jako ctižádostiví
karieristé, byl mezi nimi i Jidáš. Nebyli to andělé a přece všichni - kromě zrádce Jidáše - byli samým
Kristem připuštěni k hostině Poslední večeře a vlastní rukou jim Pán Ježíš dával první svaté přijímání.
Která hříšnost a kdy je překážkou účasti na svatém přijímání a kdy překážkou přestává být, to nám
říká liturgie zřetelně na začátku každé bohoslužby: bratři, sestry, uznejme své hříchy, abychom mohli
přistoupit k tajemství Eucharistie. Tedy: jestli svou hříšnost v pokoře uznávám, jestli mi mé
nedostatky nejsou lhostejné, jestli mě mrzí, pak mi upřímná lítost, kající vyznání, otvírá cestu k
svátostné hostině. Všichni při tom víme, že těžký hřích, opravdový zlý čin - zločin, bychom si museli
dát do pořádku ve zpovědnici, ve svátosti pokání. Ale víme také, že těžký hřích je vědomé a
dobrovolné odvrácení od Boha, pohrdnutí  Boží lásko ve věci zásadní a důležité, a to se normálnímu
člověku nestává tak často, jak se domnívali ti devítiletí hříšníci v anketě. 
“Porozuměli jste, co jsem vám učinil?” Tak se ptal Ježíš apoštolů po poslední večeři. - Ptá se tak i nás.



Abychom pochopili, oč se tu jedná, máme si i my navzájem nohy umývat - máme se mít po každé
liturgii víc navzájem rádi láskou sloužící a obětavou. Máme jej, Ježíše, blíž poznat podle lámání
chleba. Má se v nás rozhořet srdce, když nám při mši vykládá Písmo. Má se stát jistotou naše víra,
když se ve svatém přijímání dotkneme jeho Těla, když s ním po jeho zmrtvýchvstání sedíme a jíme a
pijeme. Proto musíme s ním jíst, aby v nás a skrze nás dále žil v našem světě, v našem prostředí. 
Kéž nám všem dá Bůh nové a hluboké poznání jeho otcovství a dobroty, abychom ke stolu Páně
přicházeli beze strachu, bez zábran. Abychom měli bezpečnou jistotu, že Chléb života je síla pro tento
a záruka pro další život. Že nám svátosti dávají, co nám Evangelia ohlašují.

Přímluvy

Pán nám zanechal v této svaté hostině památku své lásky. Prosme jej tedy s důvěrou.

Ta celý náš svět, ať v něm roste porozumění a dobrá vůle k pokojnému spolužití.
Za dostatek kněží, aby nám nescházel chléb života.
Za děti, který šly letos poprvé ke svatému přijímání, aby si uchovaly po celý život věrnost Ježíši
ve svátosti oltářní.
Za nás všechny, abychom šli vždy s radostí ke stolu Páně.
Za naše nemocné, aby se posílili svatým přijímáním a svátostí nemocných k vykročení na
věčnost.

Bože, dej, ať s radostnou úctou můžeme slavit tvá tajemství spásy. Naplň nás plody svého Ducha, ať
pocítíme čistou radost. Neboť tvá je sláva i moc skrze Krista na věky věků.
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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Zelená barva mešního roucha nám dnes připomíná, že skončilo  údobí svátků vánočního okruhu a
začíná čas všední. Začíná jakýsi mezičas, mezidobí, než začne postní příprava na svátky velikonoční. 
Všední čas, všední život je před námi. Nebude to nuda? Jak žít všednost, každodennost.? 
Kdo dnes budeme pozornými posluchači slova Božího, uslyšíme odpověď. 
Pozdravme našeho Pána a Učitele Ježíše Krista.

Uvedení do čtení 
Iz 62,1-5 
První čtení je vpravdě prorocké vyhlášení, jak bude vypadat vykoupený svět. Je takový náš dnešní
svět? 
1 Kor 12,4-11 
Druhé čtení je obrazem lidí “plných ducha”. Lidí duchaplných. Jsme takoví my, dnešní křesťané? 
Jan 2,1-12 
“Udělejte, co vám řekne” - radí dnes učedníkům Pána Ježíše matka Marie. Děláme my, dnešní
učedníci Ježíšovi, co nám Pán Ježíš říká ve slovech evangelia, v hlase svědomí? 
 

JAK ŽÍT VŠEDNÍ DEN

Skončila doba svátků, začalo údobí všedních dnů. Jak se na svátky těšit, o tom jsme mluvili v adventě.
Jak svátky prožívat, to bylo aktuální v době vánoční. Neměli bychom se také učit, jak prožívat všední
život, všední dny? 
Asi ano. O této potřebě svědčí zprávička z černé kroniky. Mladá dívka spáchala sebevraždu. Po
svátcích to na ni dolehlo: zas denně vstávat, denně se otravovat ve škole, denně se otravovat doma s
učením, denně nuda a nuda. Nemá to cenu tenhle všední život. Snědla tubu prášků, pryč od toho
všedního života. 
Nikdy mne dosud nenapadlo, že bych měl kázat, jak žít všední den - dosud jsem se nikdy nenudil. Ale

http://www.fatym.com/


tahle zpráva v novinách a článek teologa Karla Rahnera mne k tomuto tématu přivedly. 
Rahner nejprv varuje před snahou některých lidí, pokoušet se udělat svátek z každého všedního dne.
Stále vymýšlet nějaké legrácky a zábavy a zvláštnosti, to se nedá dlouho vydržet. To se brzo stane
čímsi křečovitým, brzo to unaví. 
Člověk se musí naučit žít plně všednost všedního dne, vidět a žít věci drobné a nenápadné, prožívat i
svou každodenní práci. 
Někteří lidé to s prací přehánějí tak, jakoby to bylo jediným smyslem a cílem života. Honí do ni druhé
- a to zkazí pohodu chvíle a dobrý vztah. Honí do práce sebe - a to pak nemají čas na zamyšlení, na
řešení životních problémů. 
Rahner má pravdu. Hlídejme si to, aby se nám práce nestala ani hořkou nucenou robotou, ani drogou k
potlačení životních problémů. 
I tak nám bude práce vždy všední každodenní námahou. A jenom její dobrovolné přijetí a konání -
jako služba svým a celému společenství - z ní může udělat cosi duchovního, dobrého. 
I když nenaplňuje své dny hrdinskými a velkými činy. Vždy platí, že malé je příslibem velkého a
přítomná chvíle zárodkem věčnosti. 
Kristovou milostí se práce “konaná v Pánu” může stát cvičením trpělivosti, pokory, skromnosti,
věrnosti, smyslu pro zodpovědnost, který je podobou lásky. A tyto ctnosti jsou zárodkem věčné slávy
v Bohu, věčného života. 
Měli bychom si jednou s trochou pozornosti prohlédnout i další úkony, kterými naplňujeme své všední
dny - chůzi, sezení, hledění, smích, jídlo, spánek. - Všude najdeš záblesky smyslu a slávy a krásy. 
Třebas ta chůze. 
Myslíme na ni zpravidla, až chodit nemůžeme, když jsme nehybní, ochrnulí. Pak teprv vidíme, jaký
div, jaký zázrak a jaká milost je schopnost chůze. Jak je to ohromné, že nejsme rostlina, upoutaná na
jedno místo. Že můžeme jít. Jít jinam, Jít za nějakým cílem. Jít i za životním cílem. 
Všimněte si, že k podstatě velkých slavností patří chůze - průvod, procesí. 
Připomínáme si tak, že zde na zemi nemáme místa trvalého, že jsme na cestě, že musíme cíl hledat a
jít za ním. 
Anebo si všimněme sezení. 
Jaká pohoda, moci se pohodlně posadit po únavné cestě. Jaká touha je v  člověku, stát se usedlým, cítit
se někde doma vědět, že někam patřím. O nebi říká Písmo: “A Pán je posadí ke svému stolu (Lk
12,37). 
Kdo si umí sednout a svou cest, svou práci promyslet, dorazí zpravidla k cíli lépe, než ten, kdo je ve
stálém, nervózním pohybu. Ja, možnost usednutí je veliká věc, vede ke klidu a k modlitbě. 
I na dívání můžem objevit mnoho podivuhodného. Je to brána, kterou objevujeme svět kolem sebe.
Oko člověka mluví někdy výmluvněji, než ústa: strach, smutek, hrdost, soucit, dobrotu, zlost, nelásku,
pohrdání, závist, neupřímnost. “Světlem tvého těla je tvé oko” - říká Pán Ježíš (Mt 6,22). “Je-li tvé
oko správné, celé tvé tělo bude mít světlo.” 
Opravdu, kolik zajímavého je ve všedních úkonech, které naplňují náš všední den. A to jsme ani
nemluvili o té tajemné a krásné věci, která naplňuje všechny chvíle našich dnů - pokud se ovšem
nebráníme a neuzavřeme - totiž o tom, čemu se říká Boží milost - o fluidu Boží lásky, která nás
inspiruje k vnímání krásy a pravdy k projevům lásky, k projevům života duchovního. 
Tuhle Boží milost a lásku najdeš jen tehdy, když se naučíš zapomínat na sebe a obracet se v nezištné
lásce k druhým. Když se vydáš na cestu, které se říká: duchovní život. 
Jestli vás tato úvaha podnítí, abyste se trochu zamysleli nad tím, čím naplňujete a jak prožíváte svůj
všední život, jestli se začnete ohlížet po svém duchovním životě pak jsme tu dnes neseděli nadarmo. 
 



ABY SE SMÍŘIL MUŽ SE ŽENOU

Jeden spolubratr vypravoval, jak v dětství chodíval brzo ráno - ještě za tmy - do kostela ministrovat.
Ani se nebál, protože nikdo venku nebyl. Ale jednou uslyšel za sebou ve tmě kroky. Přidal do kroku a
ten druhý zapospíchal také. Zřejmě chlapce ministranta znal, protože ho zavolal: “Ty, počkej, půjdeme
spolu.” Šli pak až ke kostelu spolu a libovali si, že ve dvou se to jde lépe. Pak chlapec odbočil do
kostela ten člověk šel dál svou cestou. 
To vyprávění je obraz manželství: “Ty, počkej, půjdeme spolu, abychom se nebáli - ve dvou se to jde
životem lépe.” 
Někdy je ta společná cesta životem rozdělena tragicky, náhle, úmrtím. Jeden znenadání zabočí
směrem k Božímu domu věčnému. Tomu partneru, co zůstane na další cestu sám, je zle, ale ví, že
“nebeské je světlo krásné, - blaze tomu kdo tam vejde.” 
Ale někdy se cesty lidského páru děli zbytečně, svévolně. Sedí přede mnou dva mladí manželé. Ani
jedno desetiletí netrvala jejich společná cesta. Dvě zdravé čiperné děti mají, ale chtějí se rozcházet.
Už je ta společná cesta životem nebaví. 
A když kněz lapá po dechu, aby jim vysvětlil, o jak vzácné možnosti se tím rozchodem chtějí
připravit: 
 o možnost jít životem ve dvou, aby žádný z nich nebyl sám na nic, co život přinese; 
 o možnost budovat sobě a dětem společný domov; 
 o možnost tvořit dětem domácí hnízdo, kde by vyrůstaly zdravě a bez neurotičnosti, v úplné a 
harmonické rodině; 
 o možnost aspoň dodatečně se naučit spolu normálně žít, když už se to nenaučili  hned po 
svatbě. - “Rozluka a nové manželství, to je jako přijít o ruku a pořídit si místo ní protézu” - 
slyšeli od kněze. 
Jak se může něco takového, takové dobrovolné rozbití manželského spolužití přihodit? 
Jak je možné, že nenasadí všemožné úsilí, aby přišli na to, čím jdou jeden druhému na nervy. Aby se
zbavili té nutkavé představy, že je chytřejší tu společnou cestu rozvrátit? 
“Jak je to možné, že jste takhle po letech manželství dopadli” - ptá se kněz těch dvou před sebou. 
A tu manžel, který až dosud zarytě mlčel, vybuchne: “Vždyť ono to nestálo za nic už za chvíli po
svatbě!” 
Tohle by mělo vrtat hlavou nám všem: Dost dětí se stává sirotky pro náhlé úmrtí rodičů. Proč ještě
musí být každým rokem o 42.000 dětí víc, které ztratily rodiče a domov proto, že jejich tatínek to
nemohl s maminkou vydržet už za chvíli po svatbě. 
Nebezpečí rozkolu je tedy skryto už v samém začátku manželského života. V čem je to nebezpečí? Při
dnešní příliš krátké a plytké známosti si ti dva ukazují jen své lepší stránky. Teprv po svatbě začnou
objevovat, že ten druhý není vždycky takový, jak se choval, když spolu chodili. Oba udělají brzo po
svatbě zkušenost, že ten druhý už není tak miloučký, usměvavý, naladěný; že je také utahaný,
unavený, mrzutý a ztrápený. Že už nešveholí stále jen slaďounce samé ano, ano, ale že si dovoluje
nesouhlasit s názorem druhého, že má svůj názor. 
Měl by tu začít proces manželského sžívání, záběhu, ze kterého za nějaký rok opravdu spolehlivé a
pevné manželské partnerství teprve vyroste. Ale ti dva místo sžívání začnou se navzájem obžalovávat
z nedostatku lásky, cítí se podvedeni, obelháni, a rozvodem si rozbíjejí rodinu. 
Buď jim nikdo neřekl, nebo to nechtěli slyšet, že i v manželství má každý právo mít své vlastní
mínění, a že je může svobodně povědět. Že každý má právo být unavený, onemocnět. 
Měli bychom těm mladým, kteří mezi námi vyrůstají, pomáhat ze všech sil, aby nevstupovali do
manželství dětinsky nedospělí. A dospělost, to je právě schopnost tolerantnosti, schopnost unést, že i
druzí mají chyby, nejen já. 



Měli bychom mladým pomáhat ze všech sil, aby dobu známosti nepromarnili planým mluvením o
nicotnostech, ale i rozhovorem, jak si svůj společný život - do všech detailu - představují -
představují. Jako první příčina rozvodů se uvádí rozdílnost povah. Co dělali, když spolu chodili, že na
to nepřišli včas, než se brali. 
Měli bychom ze všech sil pomáhat mladým manželstvím, aby přeměnu lásky milenecké na lásku
manželskou trpělivě zvládali. Potíže by se učili řešit a neutíkali od nich hned. Útěk od všeho
nepříjemného, to je totiž vždy to nejsnadnější. To už umějí hned malé děti, když něco vyvedou. Ale
není to řešení dospělého života. Tam je řešením jen pokus o nápravu vlastní povahy, pokušením jen
pokus nápravu. Pokus o nápravu vlastní povahy, pokus o nápravu vztahu k druhým lidem. To není tak
snadné, jako útěk; to je velká námaha. Ale vy všichni, kdo jste tou námahou prošli, kdo jste si pěkný
domov na celý život pro sebe a pro děti dokázali vytvořit, vy všichni mi jistě dáte za pravdu, že takhle
námaha se vyplatí, že se bohatě vyplatí. 
Vyplatí a vydaří se to úsilí tam, kde mladí manželé nezapomenou pít víno ze svatby v Káně. 
Když ve 4. století kázal o svatbě v Káně veliký učenec svatý Jeroným, přepočítal, kolik vína těch
hebrejských šest věder obnášelo. Na naše míry by to bylo nějak 600 - 700 litrů. Po kázání za ním
přišel jakýsi člověk s dotazem, kolik že bylo těch svatebčanů, co tohle víno vypili. 
Jeroným mu na to řekl: “Bratře, tohle víno lásky pijí křesťanští manželé dodnes.” Ja, kde se manželé
jeden za druhého modlí, kde jdou spolu ke svaté zpovědi a k svatému přijímání, kde spolu pijí víno
posvátné manželské lásky, tam zvládají manželské obtíže společně a snadněji a rozcházejí se jen tam,
kde je vytvoření zbožného soužití zhola nemožné. 
 

DĚTEM O RADOSTNÉ HOSTINĚ

Kdyby vám někdo uložil, abyste pro událost dnešního evangelia vymysleli nadpis, který by vystihl to
nejdůležitější, co byste navrhli? Asi “Pán Ježíš na svatbě.” - “Ježíš proměňuje vodu ve víno. - “Pán
Ježíš pomohl v nouzi.” - “Pán Ježíš dělá zázraky.” - Jsou to pěkné nadpisy, ale to nejdůležitější
nevyjadřují. 
Pomohu vám, abyste na to přišli: 
Je tu řeč o vodě a vínu. 
Nač je voda? Hned vám napadne: mýt se v ní musíme. Někdo se nerad myje - maminka jej honí.
Někdo to přehání a myl by se pořád. 
Židé to přeháněli: mysleli, že i srdce se tím mytím očistí. 
Nač je víno? To je sváteční nápoj. Když se něco slaví - třeba konec roku. Když má někdo svátek, když
je svatba. To pak maminka lízne a řekne: mě už to celou rozpálilo, a to ostatní se smějí a maminka se
směje také. Na svatbě se vínem připíjí: na štěstí, na radost; a všichni ťukají skleničkami. 
Právě štěstí a radost chtěl Pán Ježíš přinést lidem svým učením evangelia. 
Pozval nejen svatebčany, ale všechny lidi - i nás všechny - k radostné hostině. 
Ta hostina má začít zde na zemi a věčně trvat u Pána Boha v nebi. Slavil ji už s apoštoly při poslední
večeři. 
Tam učinil víc, větší div než na svatbě: proměnil ne jen vodu ve víno, ale víno ve svou krev. 
A toto nové víno, Krev Pána Ježíše, dokáže to, co umývání vodou nedokázalo: učiní nás čisté před
Bohem, dá nám nové, radostné srdce. 
Když šli tvoji rodiče na svatbu, řekli ti asi:  ty nemůžeš, to je jen pro dospělé. Ale k téhle radostné
hostině zve Pán Ježíš všechny - i vás, děti. 
Jako na hostinách se zpívá, tak i my si tu zpíváme - zpívejte též. Jako na svatbě se pronáší proslovy,
přání,, tak to děláme zde my všichni též: to jsou naše společné modlitby. Jako na hostině se jí dobrá



jídla - tak i my zde jíme pokrm nejvzácnější: Tělo Pána Ježíše. Jako se má jít k jídlu s čistýma
rukama, tak k této hostině je třeba jít s čistým srdcem. Umývárna srdcí, to je zpovědnice. Tam si je
můžeš přede mší očistit, je-li třeba. 
Budeme si dnes pamatovat: 
S Ježíšem začal nový čas - čas radosti - bez něj je na světě zle. Nedělní mše je hostina radosti - všichni
se jí rádi zúčastníme. 
 

KŘESTNÍ KATECHUMENÁT - DOVRŠENÍ KŘTU

Náš svět je vykoupený - máme právo žít v pokoji a svorné jednotě. 
Jsme pokřtěni - máme právo využívat plně všech darů Ducha svatého, máme právo žít radostně, v plné
důvěře v nebeského Otce. 
Jenže svět není pokojný, málo pokřtěných žije radostně. Proč? 
Protože u mnoha lidí křest byl sice začat, ale nebyl dovršen, uživotněn. 
Hned vám povím, co tím míním. 
Za časů prvotní církve byli křtěni převážně lidé dospělí - a to až tehdy, když uvěřili v Ježíše, až
prodělali někdy po léta trvající výuku - katechumenát, až byli vyučeni v Ježíšově evangeliu, až podle
evangelia opravdově a radostně žili. Křest byl stvrzením jejich uvěření, přijetím do společenství
Kristovy rodiny - církve. 
Dnes se křtí převážně nemluvňata s tím, že ten katechumenát - výuka ve víře a zácvik do praxe
křesťanského života - bude následovat později, jak dítě bude dospívat. 
Malé děti jsou křtěni na víru rodičů a na víru církve. 
Po dlouhá staletí to takhle fungovalo bez potíží. Děti vyrůstaly ve víře rodičů - v kruhu zbožné,
křesťanské rodiny. 
Děti prodělávaly katechumenát na víru církve. 
Církev měla při všech farních kostelích své školy a tam byli malí křtěnci - katechumeni - vyučováni. 
První stupeň směřoval k rozeznávání dobra a zla - při přípravě na první svatou zpověď a přijímání. 
Druhý stupeň církevního katechumenátu uváděl děti do života, otvíral je darům Ducha svatého:
moudrosti, rozumu, rady, síly, umění zbožnosti a bázně Boží - v přípravě na sátost dospělosti - svátost
biřmování. 
A třetí stupeň křestního katechumenátu byl v přípravě mladých lidí na život v manželství a v
rodičovství. 
Jak je tomu dnes? 
Církevní školy převzal po celém světě stát. Pravda je tam možnost k vyučování náboženství, ale jen
pro ty, co se do vyučování přihlásí - těch je málo. 
Matriky každé farnosti mluví smutnou řečí: z pokřtěných dětí se v každém ročníku zúčastní
katechumenátu před prvním svatým přijímáním jen část křtěnců. Křestního katechumenátu před
biřmováním se účastní jen málo pokřtěných. Školení před manželstvím a rodičovstvím ještě méně
pokřtěných. 
Křest zůstává u těchto lidí nedovršen, neuživotněn, nestane se hybnou silou jejich života. 
Uvažte toto: 
Kdyby si někdo nechal předepsat od lékaře recept na léky proti bolestem - ale pak recept uloží do
zásuvky a lék nevyzvedne a dál trpí bolesti - co byste si o něm pomysleli? 
Kdyby si někdo opatřil nový dům, kupní smlouvu pak uložil do zásuvky, do nového domu se
nenastěhoval, nechal ho prázdný a bydlel dál ve starém nezdravém domě - co byste si o něm
pomysleli? 



Když někdo pořídí svým dětem pokřtěním právo na nový bohatý život v křesťanském společenství, ale
potvrzení o křtu schová do zásuvky a své dítě nechá žít dál v pohanství - co si o něm máme myslet? 
Když má být křtěn dospělý, zachovává se i dnes důkladný katechumenát - výuka kandidáta křtu.
Povím vám, jak o tom vypravoval kamarádům jeden dospělý křesťan. 
Ptali se ho: “Člověče, Marku - vykládá se o tobě, že ses dal pokřtít. Nejde nám to na rozum - máš
vojnu za sebou, slušně vyděláváš - co ti scházelo? A zrovna ty, - z takové ateistické rodiny. Co tě k
tomu vedlo?” 
Cesty k víře bývají všelijaké.” - odpověděl Marek - “Ta moje vedla přes otřes, když se při dopravní
nehodě zabila dívka, která se mi líbila, s kterou jsem chtěl právě navázat známost. Rozvířilo to můj
sklon k pesimismu: Má to vůbec cenu pokoušet se o něco, pokoušet se žít v tom kousíčku času pro
rakev a hrob? 
Ta dívka byla věřící, měla katolický pohřeb. Kněz mluvil právě o tom, co se mnou zmítalo. Šel jsem
pak za ním, chtěl jsem se s ním hádat. On mi místo hádání dal do ruky Nový zákon. - Skončilo to mým
křtem o letošních velikonocích.” 
“Ale nebylo to ukvapené, Neunáhlil ses” - starali se kamarádi. 
“Kdepak unáhlení” - smál se Marek. “Dobu trvalo, cop jsem se hádal s Pánem Ježíšem nad stránkami
evangelia, kdy jsem vyhledával věřící lidi a hádal se s nimi. A když jsem konečně přišel za tím
knězem a požádal ho, aby mne pokřtil, smál se mi zas on: “Kdepak pokřtít, - napřed musí tvá víra
uzrát, musíš poznat náš křesťanský život, bohoslužbu. Musíme poznat m tebe, jestli to myslíš
opravdově. Dáme si na to rok. Budeš katechumenem. Najdi s kmotra, věřícího kamaráda a požádej ho,
aby tě zaučoval. Budeš chodit ke mně na soustavnou výuku. A když příští rok koncem postu požádáš
znovu o křest, pokřtím tě na velikonoce. A tak to také bylo.” končil Marek své vyprávění. 
Takhle vypadá příprava na křest u dospělého. A podobný křestní katechumenát - jenže dodatečný - je
nedílnou součástí i u křtu nemluvňat. Kdo řekne A - a dá své dítě pokřtít, zavazuje se tím také B: sám
vést děti doma k Bohu a postarat se dětem o dodatečnou výuku ve víře vedením do kostela a k
svátostem církve. 
Stát se křesťanem - znamená naučit se znát evangelium 
znamená naučit se brát vážně Ježíše Krista. 
Brát Ježíše vážně je víc než znát ho, obdivovat ho a uznávat ho. Znamená to naučit se Ježíše
následovat, jednat v jeho duchu. Naučit se žít v pokojné lásce. 
Letošní katechumenát křtěnců ve věku od 8 let - příprava na první svaté přijímání - začne v našem
kostele od začátku postu. Přihlaste je už teď. 
Katechumenát křtěnců starších - od 15 let, příprava na svátost biřmování, začne letos na podzim.
Pamatujte na to, aby mladí o ni nepřišli. 
Pomáhejte ze všech sil, aby naše děti byly nejen pokřtěny, ale na křesťany také vychovány.

Přímluvy

Pojďme prosit Boha, abychom dary jeho Ducha, které nám stále nabízí, přijímali a užívali k vzájemné
pomoci, k vzájemné službě v lásce. Prosme Boha o poznání, o pochopení:

Abychom si uvědomovali, jak jsme na sobě navzájem závislí - a nechovali se k lidem kolem sebe
jako by to byli naši nepřátelé.
Abychom měli před očima své vlastní chyby a nedostatky - a dali tak bližním čas, aby mohli
zápolit se svými chybami.
Abychom dokázali své chyby uznat a omluvit se za ně.
Aby manželé, jejichž vztah je v krizi, hledali a našli cestu k vyřešení a dorozumění.



Aby mezi nám všemi bylo víc shody a dobré vůle.

Bože, prosíme tě, dávej nám zde sílu, abychom venku v životě mohli uskutečňovat, čemu se zde
učíme:
 Abychom nesli lásku tam, kde je trápení,
 radost tam, kde je zármutek,
 smíření tam, kde jsou lidé v nesváru.
 Aby se smířil otec se synem, matka s dcerou,
 muž se ženou,
 věřící s tím, kdo nemůže uvěřit.”
 Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Velmi dramatické je dnešní slovo Boží. Izraelité se vracejí do Jeruzaléma, Pán Ježíš se jako hlasatel
božího království poprvé vrací domů do Nazareta. Jak ho tam uvítají příbuzní, přátelé, krajané? 
I mezi námi chce být Pán Ježíš doma, i k nám bude dnes mluvit. 
Přivítejme ho s radostí a s pokorou.

Uvedení do čtení 
Neh 8,2-4a.5-6.8-10 
Po návratu ze zajetí slyší Izraelité zas po dlouhých letech předčítat své posvátné knihy. Ani by jim
nerozuměli, kdyby jim nepomáhali ti, co se vyznají. S jakou pozorností a dojetím naslouchají ti lidé
slovu Božímu! Jak nasloucháme my? 
l Kor 12,12-30 
Svatý Pavel nám s velkým zaujetím vysvětluje, jak si máme navzájem pomáhat. Jak je možná jednota
v různosti. 
Lk 1,1-4;4,14-21 
Na začátku svého evangelia Lukáš vysvětluje, proč se pouští do psaní: Chce pomoci Teofilovi a všem
ostatním čtenářům, aby se mohli přesvědčit, aby mohli poznat a zamilovat si Ježíše. 
 

DNES JE NÁŠ ŠŤASTNÝ DEN

“Dnes je tvůj šťastný den! Využij toho!” 
Hned po východu z nádraží udeřila každého návštěvníka města do očí tabule s tímto křičícím nápisem.
- A kdo šel blíž, uviděl pod plakátem čiperného dědu, jak prodává losy. Ať už sis los koupil nebo ne,
křičící plakát se během dne připomínal v mysli: “Dnes je tvůj šťastný den! Využij toho!”

Ono by vůbec nebylo špatné, kdyby takové šťastné dny opravdu byly. Mnoho lidí na ně čeká a vyhlíží
je - někde v budoucnosti: 
“Dřeli jsme se a jen se těšili, jak si budem užívat v důchodu” - říká smutně pacient s infarktem na
intenzívní stanici. 
Mnoho lidí se zas utápí ve vzpomínkách na minulost: 



“Nemohu zapomenout, jak mě ošidil bratr po tatínkově smrti” říká věčně zatrpklá žena. 
Oba ty druhy lidí jsou uprchlíci z přítomnosti, emigranti z přítomné hodiny. Buď se přehrabují v
haraburdí minulosti a olitovávají se stále znovu pro staré křivdy. Anebo se utápí ve snění při hudbě
budoucnosti. 
Oba se míjejí se svým životem, protože ten žijeme teď, v přítomné chvíli a hodině. A míjejí se tak i s
Bohem, protože i Bůh je zde v této chvíli. 
I Nazareťané z dnešního evangelia patří k typickým uprchlíkům z přítomnosti. S bolestí se ohlížejí na
slavnou minulost svého národa, s dychtivostí vyhlížejí dopředu, kdy přijde Mesiáš: 
Jak ten bude veliký, jak bude mocný, jak rozdrtí moc Římanů, až jednou přijde! A když slyší z úst
rodáka - tesaře: “Dnes se naplnilo Písmo, přestaňte se ohlížet nazpět, přestaňte snít o budoucnosti,
Teď jste tu, teď žijete,” - neumějí to pochopit, propadnou panice. 
Ježíš z Nazareta není melancholický vypravěč o starých zlatých časech. Není ani romantický snílek,
který by vyhlížel za obzory setkání nebe se zemí.

Ježíš z Nazareta učí člověka žít přítomnost, dnešek, přítomnou chvíli: 
“Pracujte, dokud je den” - nabádá své učedníky. 
“Pojď, zanech své sítě a následuj mne”, říká Petrovi. 
“Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé - ty jdi a hlásej boží království” - říká člověku nerozhodnému. 
Bohatý sedlák sní, jak si bude žít po žních. A Ježíš na to říká: “Blázne, ještě dnes zemřeš.” 
A v evangeliu dnešní neděle říká Pán Ježíš Nazareťanům, mně, tobě, nám všem: “Dnes se naplnilo
Písmo, dnes k vám přichází boží království.”

Rozumějte dobře - ta výzva, žít plně svůj dnešek, přítomnou hodinu, to není výzva k lehkomyslnému
životu ze dne na den bez starosti o zítřek, to není výzva k pohrdání minulostí. 
Je to výzva, abychom měli bdělé oko pro možnost současné chvíle, pro správné využití přítomného
dne, pro milost přítomné hodiny.

Všimněte si, jak to dělal Pán Ježíš. Nedržel žádné abstraktní přednášky o ceně času, ale jednal tak, jak
máme jednat i my. 
Potká se s ženou u studny a využije chvíle, aby ji pomohl. Neříká, aby si přišla poslechnout jeho příští
kázání, tam že se jí to ujasní - získá ji hned. 
Potká se s nemocným a odpustí mu hříchy hned, bez zvaní do zpovědnice. 
V každé hodině, v každé chvíli je plně a cele na místě pro všechny kolem, až po lotra na kříži pár
minut před smrtí. Úřední hodiny si nezavedl.

Co znamená tento příklad Ježíšův v našem životě? To není jen oprášení starého přísloví: “Co můžeš
udělati dnes, neodkládej na zítřek.” - To je víc, to je celý životní postoj, který nás učí žít plně v
dnešku, v přítomné hodině. 
Ovocem tohoto postoje je, že získáváme citlivost pro potřeby chvíle a lidí kolem sebe, že získáváme
oko pro boží přítomnost v našem životě, že získáváme sluch pro vanutí Ducha svatého, Jeho inspiraci,
dech.

“Dnes je tvůj šťastný den! Využij toho!” Správně pochopeno, platí to pro všechny dny našeho života,
vždy pro přítomnou chvíli. Ale především to platí pro tento den nedělní, pro tuto chvíli eucharistické
slavnosti. 
Zde se náš život koncentruje: Minulost se zpřítomňuje, budoucnost se ovlivňuje v této chvíli
eucharistické slavnosti. 
Zde se náš život koncentruje: Minulost se zpřítomňuje, budoucnost se ovlivňuje v této chvíli setkání s



Pánem Ježíšem. Teď nás volá jako své krajany v Nazaretě: Je chvíle vzájemného odpouštění! Je chvíle
společné lásky! Je chvíle proměny tvého srdce! 
A nikdo z nás neví, bude-li pro nás ještě zítra nějaká taková chvíle. Toto je den, který učinil Pán! 
Pojďme a radujme se v něm. 
Pojďme a přihlasme se k Pánu. 
 

SMYSL A ÚKOL KMOTROVSTVÍ

Bylo to docela pokojné nedělní odpoledne v rodině Novákových. Pokojné a sváteční - vždyť včera v
sobotu se dověděli, že nejstarší dcery se narodil zdravý chlapeček a gratulovali si navzájem k novým
titulům: patnáctiletý Jirka je teď strýc, mladší Jana teta, maminka je babička, otec je dědeček. 
Ale pak to přišlo: přihnal se zeť, novopečený otec, vysvátkovaný jako když říkal o ruku Miladu, a
spustil: “Přicházím tě, Jirko, požádat, abys byl kmotrem malého Petra.” - Jirkovi to vzalo dech:
“Vždyť na to jsem ještě moc mladý!” - “Ale za kmotry se mají vybírat mladí lidé!” řekla Jana. “K
jakému užitku je rodičům a dítěti starý kmotr, který je teď už nemocným a bude mrtvá, až by ho
křtěnec potřeboval. Tak jsme se to učili v náboženství.” 
Tatínek měl také své pochybnosti: “Jistě  počítá strýc Karel, že bude kmotrem. Urazí se, když ho
nepozveme. Co na tom, že nechodí do kostela. Však je stejně potřebný právě jen na tu chvíli při křtu,
potom při prvním svatém přijímání a při biřmování a při biřmování - jinak není na nic.” 
Ale novopečený otec se nedal: “Kdepak, to my právě chceme pro našeho Petříčka kmotra pořádného,
který by mu na něco byl, který by mu byl dobrým starším přítelem a rádcem. A k tobě, Jirko, máme
důvěru, že zůstaneš své víře věrný a že si z tebe náš Petr bude moci brát příklad. Máme k tobě důvěru,
a proto tě žádám za kmotra.” 
Jirka očividně povyrostl: “Když myslíš, tak já to beru. Však on mě pan farář na kmotra vyškolí.” 
A pan farář ho vyškolil: “Kmotr - to je z latinského compater - spolu-otec. Vzniká tu nový druh
příuzenství - duchovního, víc, než pokrevního. Kmotr přejímá za dítě záruku: 
Že o ně bude pečovat, bude mu otcem, kdyby ztratilo rodiče. 
Že bude rodičům při jeho výchově. 
Že se bude s dítětem stýkat, aby se spřátelili, aby mu mohl být důvěrníkem a rádcem. 
Že se bude s dítětem stýkat, aby se spřátelili, aby mu mohl být důvěrníkem a rádcem. 
Že bude spolu s rodiči pečovat o nedělní účast na bohoslužbách, o náboženskou přípravu dítěte na
první svaté přijímání a na biřmování. 
Ano, kmotr patří do rodiny křtěnce: rodiče k němu mají mít důvěru, dítě přátelství. Když tě někdo
požádá za kmotra, znamená to, že si tě ze všech známých nejvíc cení.” - Tak pan farář v nejbližší
promluvě k farní mládeži školil Jirku a ostatní mládež farnosti. Tak se dívá na smysl a úkol
kmotrovství církve dnes. 
Za mého dětství - před půl stoletím - se kmotrovství považovalo jen čestnou službu při křtu. “Podržet
dítě na rukou” říkávalo se funkci kmotra. 
Když jsem se jako malý školáček dozvěděl při vyučování náboženství o křestních kmotrech, byl jsem
udiven. Nikdo takový se v mém životě nevyskytoval. Tatínka jsem neznal, ten přišel o život při
neštěstí v cihelně, když mi byly tři roky. Žili jsme sami, - tři malé děti - s maminkou, a tak mě
vyhlídka na muže - skoro jako tatínka, - jak říkával pan farář ve škole, naplnila dychtivou nadějí:
“Mami, mám já kmotříčka?” ty máš kmotřenku,” řekla maminka, - a když jsem dorážel, že ji chci 
poznat, šli jsme ji v neděli odpověděli navštívit. Seděl tam bělovlasý stařenka, v křesle a mile se na
mne usmívala: “Ty jsi můj šestadvacátý stupínek do nebe” - řekla mi. “Celkem jich mám dvaatřicet.
Tolika rodičům jsem posloužila při křtu a podržela jejich dítě na rukou.” Dostal jsem jablko a šli jsme



domů. 
Jak by bylo mé mamince tenkrát pomohlo správné chápání kmotrovství, když zůstala s námi dětmi
sama. 
Ale protože se kmotrovství zúžilo jen na “podržení na rukou” a dárek, nenacházeli chudí lidé, kdo by
byl ochoten jít jejich dětem za kmotra. V mnoha chudších farnostech dělal chlapečkům kmotra
kostelník a kmotřenku farní hospodyně. 
Dnes už kmotrovství nebereme jako formalitu, ale potíž s vyhledáváním dobrého kmotra se tím spíš
zvětšila. Nemá každý v rodině šikovného Jirku a správné děvče Janu. Mladší než 14 let by kmotři být
neměli - u nich ještě nelze odhadnout, co z nich bude. Kmotr je také zástupce místní církve - farní
rodiny. 
Je také věcí dobré farnosti, aby své členy vychovávala tak, aby v ní byli dobří kmotři. Takoví, kteří
vědí, jak dobrá věc je být dobrým kmotrem. Když při křtu spolu s rodiči vyznají svou víru a
slavnostním podpisem do matriky pokřtěných stvrdí svůj závazek, že tím přejímají duchovní
spoluotcovství a spolumateřství. Když vědí, že je to závazek nejen na papíře - ale svaté pouto na celý
život a převýborná pomoc rodičům při výchově dětí. 
 

DNES SE NAPLNILO PÍSMO

Je snadné si představit s jakým vzrušením šli Nazareťané do kostela: Vrátil prý se domů Ježíš, syn
tesaře Josefa, ten co veřejně mluví ve městech. Dělá prý divy! 
Jistě dnes promluví! Co nám poví? Jaký div předvede - ten syn nádeníka? 
A Ježíš mluvil: 
Co jste si dlouhé věky četli jako proroctví, to se teď má stát skutkem. Království Boží je tu: Zajatí ať
jsou propuštěni, slepým se vrátí zrak, chromí poskočí; všichni se budou radovat. 
Nazaretští to přijali s nadšením: Hlavně ať skřípne všechny darebáky! Ať vezme boháčům majetek, ať
jim všem zatopí jak se patří. Ať uzdravuje nemocné - můj gicht, abych mohl líp běhat za kšeftem. 
Když ale Ježíš řekl: Má výzva se týká každého z vás! I vy se napravte. I vy propusťte zajatce, vy
nehromaďte majetek, zbavte se předsudků, závisti - bylo po nadšení. Vyhnali ho z města.

Aby se Písmo naplnilo na nás 
Nejen Nazaretským, i naší době, i nám tu dnes Kristus hlásá: Království Boží je tu! Je čas, aby se
Písmo naplnilo na nás! 
A jako bylo tenkrát, je i dnes. Někteří odmítají předem: co dobrého z Nazareta! Máme jiné lepší
proroky! 
Někteří, - a mezi ně asi patříme asi my všichni - se jeho slovy nadchnout: Jsme pro Království Boží,
jsme pro svobodu, jsme pro spravedlnost, svornost! - Ale i na nás dnes Kristus ukazuje prstem, na
každého osobně: 
 Ty buď spravedlivý! I ty propusť zajatce, tj. přestaň chtít pořád všude panovat. 
 Ty se přestaň hádat se ženou. 
 Ty měj trpělivost s dětmi. 
 Ty nebuď sobec, ty neosočuj, ty nepodezřívej ze zlého. 
 Ty neodmítej spolupracovat s druhým, který se ti zdá být méně dokonalý, než podle tvého 
soudu má být. 
 Ty se nemrač, ale buď vlídný a veselého srdce, smiř se se svým bratrem. 
 Vy všichni - naplňte dnes na sobě zákon Božího království.



Tak nás dnes oslovuje Kristus. Co uděláme - vyženeme jej, odvrátíme se? 
Je v tento čas týden modliteb za sjednocení křesťanů. Ale jednota začíná v každém z nás. První krok
ke sjednocení všech křesťanů je jednota nás, katolíků, uvnitř církve. Pokud my jsme nesvorní, dokud
nedokáží dva katolíci pracovat spolu bez hádek, dotud není Království Boží ani v nás a nemáme k
čemu zvát bratry. Co nám pomůže vytýkat druhým, že jsou zlí, dokud my sami nezačneme usilovat,
abychom byli dobří. 
Prostá nesmlouvavá, jasná je dnes řeč Kristova: Království Boží je tu, přijmi je! 
Bratři přijměme je, rozhodněme se k tomu dnes, obraťme se všichni ke Kristu při svaté oběti: Pane, po
tvé vůli přesvaté - zasvětíme srdce své, obrátíme srdce své. 
Pane Ježíši, přijď mezi nás! My chceme přijmout tvé království. Nechceme se už jen planě
roztrpčovat nad špatností druhých. Chceme usilovat, abychom my byli dobří. 
 

Na zakončení oktávu modliteb za sjednocení křesťanů:

JAK VZNIKL OKTÁV ZA SJEDNOCENÍ

Nejen my katolíci, ale křesťané všech vyznání - a je těch vyznání víc jak 250 - se v této době po celém
světě modlili za sjednocení v jednu Kristovu církev. 
Vznik této velkolepé akce ukazuje, jak každý jednotlivec může vykonat nesmírně veliké dílo pro Boží
království, když poslouchá Boží hlas. 
Koncem 19. stol. bylo mezi třemi hlavními větvemi křesťanství hluboké nepřátelství: mezi katolíky,
protestanty, pravoslavnými. Všichni tři byli stejně přesvědčeni: jen my jsme ti praví křesťané. Ti
ostatní jsou podvodníci a zločinci. Kolik energie vyčerpali na zesměšnění a poražení těch druhých
křesťanů, na přetažení té nebo oné ovečky ke konverzi - k odpadu od rodné víry. Sjednocení? Ano - ale
tak, že ti druzí konečně uznají své bludy, vzdají se svých názorů a pokorně přijdou s prosíkem,
abychom my je laskavě přijali do naší jediné pravé církve. A jestli ti druzí nepřijdou, musí být
zničeni, vyhubeni. 
Tak to bylo, dokud si obyčejný venkovský farář Louis Watson neuvědomil skandálnost této situace při
čtení Velekněžské modlitby Ježíšovy: “Otče, ať jsou všichni zajedno, tak jako já a ty jsme jedno, aby
svět uvěřil.” 
Ten evangelický duchovní pochopil, kde je překážka, že svět nevěří v Ježíše: Jsme to my, křesťané -
my nesvorní a nejednotní křesťané - kteří se mezi sebou hašteříme, kteří vypichujeme chyby na
druhých a tak se lacině a falešně uspokojujeme vlastním sebeobdivem, že my jsme ti nejpravověrnější,
že my jsme ti nejzbožnější - my jsme vinni tím, že svět nevěří. 
Vždyť je tu prostředek, jak obrátit svět - bezpečný, účinný, jistý - od samého Ježíše zaručený
prostředek, jak obrátit svět. Je prostředek, jak jedna miliarda křesťanů může obrátit ostatní dvě
miliardy lidstva, které nevěří. A ten prostředek je jednota křesťanů ve svorné lásce: “Otče, ať jsou
jedno, aby svět uvěřil.” - A existuje stejně tak prostředek, jak utvrzovat v odporu ke křesťanství:
zůstávat v nelásce, v kritizování, v rozkolu, a ještě se tím chlubit a honosit, že my křesťané jsme jinačí
než oni křesťané. Svět nás slyší, jak neúnavně kážeme o lásce, ale svět nás vidí, jak se mnozí sebou
nemáme rádi. 
Tak si to uvědomil před několika desetiletími jeden člověk. Dnes jsou toho mínění statisíce, snad i
miliony lidí po celém světě a ve všech křesťanských církvích. Spojení v modlitbě v jednom týdnu v
roce má být obrazem a předzvěstí úplného a trvalého sjednocení všech křesťanů. 
Teď si možná myslíš: dobrá, souhlasím, ale nepatřilo toto kázání spíš na začátek oktávy modliteb za
sjednocení, než na konec? Týden modliteb už přece skončil - tak co dál? Ale právě o to mě jde, co dál.



Co dál za modlitbou? Přece skutek. Moderní poustevník Charles Péguy napsal: “Modlit se za vítězství,
ale nechtít za ně jít bojovat, to by bylo ubohé.” 
Týden jsme se modlili, teď tedy do boje! Jestliže platí: svět se obrátí, až se křesťanské církve mezi
sebou sjednotí, - pak také platí dál: křesťanské církve se sjednotí, až se křesťané budou mít mezi
sebou rádi. 
Máme se mezi sebou  rádi? Ale kde by - ani se navzájem neznáme. Už kardinál Feltin si stěžoval:
“Naši katolíci mají víru společnou, ale prožívají ji každý sám pro sebe.” Každý sám. Jsme si navzájem
cizí. Scházíme se dohromady, ale zůstáváme si daleko, jsme osamělí i zde. I ke Stolu Páně jdeme
osaměle. Je vina ostýchavost či bázeň, či lhostejnost, či sobectví? Bůh sám to ví. 
Ale jedno víme jistě: Žádná církev nebude ochotna podstoupit nesmírnou námahu, nutnou ke
sjednocení s námi, dokud my sami jsme navzájem odcizeni jeden druhému. 
A ještě jedno víme jistě: Jen prohloubení v lásce mezi námi je cesta k jednotě. Slyšel jsem
vypravovat, že když se sešli dva největší teologové této generace - myslím našeho Karla Rahnera a
evangelíka Karla Bartha, shodli prý se v jednom: Nejkratší cesta k jednotě je, aby katolíci se snažili
být lepšími katolíky a evangelíci lepšími evangelíky. 
Když jsem to slyšel poprvé, nerozuměl jsem tomu, ale už rozumím: “Lepší katolík, to znamená blíž ke
Kristu. Lepší evangelík to znamená také blíž ke Kristu. Kristus, jeho láska, to je místo sjednocení, to
je střed, kde se musíme sejít. 
Blíž Kristu, to znamená blíž bližnímu: “Co jste udělali jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste
udělali.” 
Bratří, na každém z nás závisí, zda se křesťané sjednotí. Zda budou světu výzvou k lásce nebo
pohoršením a špatným příkladem. Mysleme na to nejen v tomto týdnu, ale každý den při ranní
modlitbě. Při mši teď Ježíše promění před námi chléb ve své tělo. Ale on chce víc: chce i nás samy
proměnit ve své tělo, chce nás spojit v lásce tak, aby mohl říci o všech na konci bohoslužby: Toto je
mé tělo. Amen.

Přímluvy

Shromážděni ve Jménu Ježíše Krista, prosme, abychom se dokázali zbavit nectností, které brání
jednotě a lásce:

Aby církevní představení nechtěli diktátorsky panovat, ale sloužit.
Aby nadřízení v občanském životě nezneužívali svévolně své moci, ale drželi se zákonného řádu.
Modleme se za rozvrácená manželství, aby hledali a našli cestu k dorozumění.
Modleme se, aby i mezi námi, zde přítomnými, a v celé naší farnosti bylo víc shody a dobré vůle.
Modleme se za všechny křesťanské církve, abychom místo rozdílů hledali, co máme společného.

Bože, pohlédni na naši ubohost, a pomoz nám, abychom překlenuli překážky své malichernosti. Jako
nás pojí jeden křest, jedna víra v Ježíše Krista, tak ať nás konečně spojí i jedna láska skrze Krista
našeho Pána.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Uplynulo už na dvacet století od doby, kdy zněl hlas Pána Ježíše v palestinských synagógách. A přece



můžeme i dnes slyšet jeho hlas, být v jeho společnosti. Proto jsme se tu sešli. 
Jako těm dávným lidem tenkrát, ani nám dnes není snadné boží slovo přijímat a podle něho se řídit. 
K něčemu jsme hluší, něčemu jsme chromí, jindy slepí. Litujme toho upřímně.

Uvedení do čtení 
Jer 1, 4-5.17-19 
Prorok Jeremiáš nám v prvním čtení líčí, jak ho Bůh povolal k prorockému úřadu. Jak dobrým
posluchačem Božího hlasu musel být, když Boží hlas nikdy nezapomněl, když podle něj změnil celý
svůj život. 
1 Kor 12,31-13,13 
Teď budeme naslouchat Velepísni svatého Pavla. Mnoho lidí zná tyto verše zpaměti. My bychom je
měli znát také, abychom si mohli v čas potřeby připomenout, jaká je podoba opravdové lásky. 
Lk 4,21-30 
Evangelium nás znovu zve do nazaretské synagógy k setkání Pána Ježíše s rodáky. Minulou neděli
jsme si četli, jak ho pěkně přivítali. Dnes budeme poslouchat, jak to s jejich posloucháním dopadlo. 
 

ZNÁME PÁNA A VĚŘÍME V NĚJ

Všimli jste  si, že v dnešním evangeliu jsme stále ještě v nazaretské synagóze, jako minulou neděli? 
Pán Ježíš se vrátil domů po první přednáškové cestě galilejskými městy. Proslavil se při ní naráz po
celé zemi. 
Nazareťané jej mezi sebou nejprve nadšeně vítají jako slavného rodáka: Toho známe dobře, vždyť tu
mezi námi vyrostl, bydlel tamhle v tom domku, - toho známe moc dobře. 
A čekají, že se z té známosti mezi nimi zvlášť slavně předvede. Teď se všude vykládá o Kafarnau -
jaké udělal divy tam. Tak ať ukáže nám, rodákům, něco většího: Ukaž, co umíš, proslav město, kdes
vyrostl! 
Ale Pán Ježíš jim vytkl, že jej neuznávají za proroka a neudělal tam div žádný. Tak je to rozzlobilo, že
ho za to div nezabili. 
Nemyslíte, že jim měl Pán Ježíš přece jen něco “ukázat”? - Už z té známosti?

Jenže Pán Ježíš není estrádní kouzelník. On se neproducíruje ze známosti. On pomáhá těm, kdo v něj
uvěří - a to je víc, než trochu ho znát. 
Ti Nazaretští si byli tak jisti, že ho znají: Jakýpak prorok, je to syn tesaře. Vždyť to víme. A zatím ho
neznali vůbec a Pán Ježíš jim nemohl pomoci. Odešel jinam a pomáhal těm, kteří uvěřili, že on je
cesta a pravda a život a dali se po té cestě vést. 
této dnešní události bychom měli hodně přemýšlet. Vy, děti, a ještě víc my, dospělí. 
Nejsme na tom jako Nazareťané? Kdybych se zeptal vás, třeba tebe, nebo tebe: Znáš Pána a Ježíše? -
všichni asi odpovíte: znám, známe, dobře ho známe. Víme, kde se narodil, kde žil do třiceti let, víme,
že pak učil veřejně, víme, že za nás umřel na kříži, že se nám dal za pokrm... všechno víme, známe ho.
Jenže ani Nazareťanům nepomohlo, že ho znali. On chce víc: abychom v něj věřili, abychom v něj tak
věřili, že posloucháme, co nás učí, a děláme, co přikazuje.

Častokrát jsme mu tu slibovali, že vy děti se nebudete prát, lhát, trucovat. Že my dospělí budem k
sobě vlídní a trpěliví. Dodrželi jsme to, jak se na jeho věřící sluší? 
Každou neděli nás všechny zve: Vezměte a jezte, toto je tělo mé! Dali jsme se do pořádku, abychom
mohli jeho pozvání přijmout a jít ke stolu Pán? Nebo z nás i dnes budou při svatém přijímání zase
jacísi Nazareťané, kteří říkají: Pane Ježíši, já se s tebou sice znám, ale to, co říkáš, neberu vážné. 



Povězme mu proto dnes při proměňování: Pane Ježíši, odpusť, že já tě znám ještě tak moc málo. Chci
tě poznávat stále lépe, chci podle tebe žít, chci být opravdu křesťan. Už teď chci svou víru v tebe
veřejně, přede všemi prohlásit a vyznat. 
 

SEDMERÁ POMOC JEŽÍŠOVA - SVÁTOSTI

Dnešní krásná epištola se předčítá snoubencům při církevních oddavkách: jaká je podoba lásky. 
Je to text překrásný, ale často jej čítávám s rozpaky. To když vím, že snoubenci jej asi slyší poprvé v
životě. 
Co pomůže nevěstě sličný závoj, - co pomůže ženichovi elegantní motýl, - co pomůže oběma dojemný
svatební obřad, když za chvilku svatební roucha svléknou, řeči doznějí a oni půjdou dál manželstvím
dál takoví, jací jsou, jak se pro manželství vychovali nebo nevychovali. 
Zeptejte se kohokoliv - a každý vám poví, jak se léta musel připravovat pro svou profesi, pro své
povolání. 
Jen v manželství jakoby neplatilo, že je třeba se pro život ve dvou také vyučit, také vychovat. Nezralí 
chlapci si berou nezralá děvčata. Jaký div, že pak místo manželského soužití svedou jen jakési
manželské soužení. 
Na ženění, na vdávání, by měli začít pomýšlet až ti, kdo dokážou Pavlovu teorii o lásce udělat svou
životní praxí, součástí své povahy. Poslechněme si ta slova ještě jednou pozorně. 
Křesťanství však osobní zralost nejen vyžaduje, ono nám nabízí i pomoc k jejich dosažení. Je tu Ježíš
- Učitel, který ve svátostech církve vede křesťana celým životem: 
Při narození dítěte podává církev pomocnou ruku rodičům. 
Školí je v základních vychovatelských zásadách, aby křestní milost ve svých dětech uchovali, aby se
jim dařila výchova v dobrého člověka. Nabízí jim radu a pomoc při náboženské výchově dítěte, aby
uměli děti vést k první účasti na svátostech, aby uměli děti seznámit s krásami křesťanství. Kněz rád
uvítá rodiče, když se přijdou poradit o náboženské výchově dětí. Zkuste to! 
Každou neděli svolává církev všechny na společné bohoslužby, do této školy lásky. Vy víte, co tu
získáváte, proto jste tu i dnes. 
Kolik příležitosti k duchovnímu vedení je ve svátosti smíření, ve zpovědnici! Zde můžeme zahlédnout
zblízka tvář Krista milosrdného, když nám říká: Jdi v pokoji, tvé hříchy jsou smazány. Jdi a už nehřeš!
Zde můžeme poznat podobu Ježíše - Utěšitele: Chceš-li být mým učedníkem, pojď a následuj mne
takto. 
Pak je tu nabídka mládeži k přípravě do života před biřmováním, nabídka pomoci k překonání bouří
puberty, vyspíváním tělesného i duchovního. Na kolika mladých ženáčích a paničkách visí ještě
zbytky pubertální nezralosti, doslova dětinství! 
A pak je tu nabídka církve, že pomůže připravit mladé lidi pro manželství. Tato příprava má tři
stupně. 
První část je výchova osobnosti a děje se, jak už zmíněno, každou neděli při naslouchání slovu
Božímu a v osobní odpovědi na ně: jak já se zařídím podle toho, co jsem tu slyšel. Individuálně se řeší
vyladění povahy a charakteru v klidu a tichu zpovědnice, kde je možno vést mladého člověka od
měsíce k měsíci. Využíváte těch možností, vy mladí? 
Druhý stupeň vedení k zralému manželství má svůj čas, když mladí lidé naváží známost. Teď mají
zajít za svým knězem a říct: Otče, máme známost, raďte, jak si vyzkoušet, jestli se k sobě hodíme.
Raďte, jak známosti využít k naučení života ve dvou. 
Třetí stupeň manželské přípravy se koná bezprostředně před svatbou. To je vlastní školení na manžele.
Měli by si na to mladí rezervovat čas, aby mohli vícekrát navštívit kněze, vyslechnout na jakých



chybách ztroskotali jiní před nimi, čeho se mají vyvarovat, co a jak dělat. 
I na případy mimořádné Boží láska pamatovala. Pro nemocného má nabídku svátostné posily,
duchovního léku, aby snadněji zvládl a přemohl síly rozpadu.

Tolikerou pomoc církev nabízí, aby mladý člověk mohl dozrát v dospělou osobnost, tolikerou pomoc
ve všech životních situacích. 
Možná by mi teď někdo z vás, kdo má smysl pro důkladnost, připomněl: “Ještě o pohřbu ses nezmínil
- hezký funus, to je přece také služba církve.” Je, zajisté, ale já měl na mysli teď umění hezky žít.
Hezky žít, to je víc, než hezký pohřeb. 
A tak vás, děti, mládeži i vy dospělé děti Boží, zvu do školy Božího království: Využívejte svátostí,
prostředků církve k zvládnutí umění krásného života. Života načas i navěky. 
 

NEJVĚTŠÍ JE LÁSKA

Život v kleci 
“Člověče, nežij jako králík v kleci!” 
To bylo téma kteréhosi filmu. Připomíná mi ho dnešní epištola svatého Pavla. Napřed v tom filmu
byly záběry z králíkárny: Malá, temná klec zadrátovaná pletivem, v níž se krčí králíčata. 
Potom člověk - králík: Studená šeď klece, světnice v porodnici, - se zalíčenými okny a betonovou
podlahou - vítá člověka na svět. Pak klec bytu v paneláku. Klec školní třídy. Beton ulic, kterými se
plouží šedivý člověk. 
Ale pak se to stane: Ten šedivý mládenec zahlédne oči, které nejsou šedě studené: dívčí rozevřené oči,
které na něj hledí se zájmem, se sympatií, s láskou. A mládenec najednou uvidí v puklině betonu na
chodníku sedmikrásku, na oknech domů květiny, nad ulicí modré nebe. Na stromě je kos a zpívá píseň
lásky. Změnil se náš šedý človíček, změnil se svět, vše se změnilo do krásy: přišla láska. 
Láska mění člověka, láska mění svět! To říkal ten film a to říká i epištola svatého Pavla. 
U jiného možná vyvolalo naslouchání svatému Pavlu jiné myšlenky. Začal si v duchu bručet: 
“Dejte pokoj s tou odrhovačkou o lásce. Já vím, zpěváci, básníci, - ale to vše je sentimentální kýč.
Peníze mění svět! Síla, moc mění svět. Láska, to je kratičká epizoda na konci dětství, poslední dětská
nemoc. Celkem příjemná, nic proti ní. Ale netahejte to do života, tam patří přesná kalkulace, logické
úvahy možností, rozpočet, plánování.” 
“Ano, to vše je dobré a potřebné”, řekl by na to asi svatý Pavel, “ale bez lásky to není nic, bez lásky i
ten nejlepší programátor není ničím.” 
Má pravdu Pavel i dnes, nebo to platilo jen ve starých časech romantiky?

Pavlova píseň lásky 
Konal se literární večer pro mládež na téma: Nesmrtelné verše o lásce. Štipačev, Mácha, Goethe,
Seifert, Nezval, Byron, od nejstarších po nejmladší. Recitátoři sklízeli potlesk. Nakonec vyskočil na
pódium mladík a řekl: Dovolte, abych vám na závěr přečetl píseň o lásce, kterou napsal jeden textilní
dělník na Blízkém východě, zhruba před dvěma tisíciletími. Je to “Píseň lásky apoštola Pavla”:  (čti
zvolna 1 - 10) 
Když dočetl, v sále bylo chvilku bezdeché ticho - a tak zahřměl největší potlesk toho večera. 
Je to opravdu píseň, co napsal svatý Pavel? Je. Ovšem nezpívali ji tenkrát na podobné melodie, jaké
zpívá dnes Karel Gott nebo Helenka Vondráčková. Byla to píseň podobná žalmům, ale byla to píseň
prvních křesťanů. 
Mnohé předvádění přes bariéry kultur a řečí ji připravilo o původní rytmickou podobu básně.



Překladatelům šlo vždy víc o smysl slov, než o formu, ale ještě dnes vidíme, že píseň měla tři strofy a
každá strofa, odstavec, měla své téma.

První strofa: Bez lásky bych nebyl ničím (13,1-3) 
První strofa nám připomíná film o šedivém životě, o kterém jsem vypravoval na začátku: Dokud
nemám lásku, nejsem nic. Láska uschopňuje k velkolepým výkonům. Láska činí život hezkým,
pomáhá k šťastnému životu, dává smysl a cenu tomu, co člověk dělá. Svatý Pavel to říká takto: (Čti 1-
3). 
V lásce stojí a bez lásky padá život člověka i křesťana. Kdo nemiluje, ten ani nežije; to je smysl první
strofy.

Druhá strofa: Láska nehledá sebe (verš 4-7 
Druhá strofa podává popis, co skutečná, pravá láska je. Není to jen vzplanutí citů, - to je jen chvilkové,
samo by to nestačilo. Není to jen vzplanutí tělesné potřeby po splynutí a spojení, - to je jen na chvilku,
samo by nestačilo ovlivňovat celý život. Není to jen uspokojení vlastních potřeb, to je až důsledek,
následek. 
Milovat znamená darovat se druhému - a druhým, kteří nás potřebují: Darovat se manželovi, darovat
se dítěti, tomu, kdo nás potřebuje. To je zralá láska. Dát peníze, - to je jen mrtvá zvěcnělá láska. Dát
sebe je živá láska. 
Láska nezralá, sobecká, chce vlastnit - např. matka, která udržuje dospívající děti v nepřirozené
závislosti na sobě. 
Láska zralá ponechává druhému, což jeho je a navíc jej obdarovává. Je to jednota v rozdílnosti, ne
ztotožnění. Svatý Pavel to jasně říká: (Čti: 4-7) 
Pravá láska vždy dává druhým radost, nikdy zármutek.

Třetí strofa: Nikdy nepřestává (8-10) 
Třetí strofa začíná prohlášením: Pravá láska  nikdy nepřestává. V nejistém, nestálém lidském životě je
něco, - prohlašuje svatý Pavel, - co se podobá spíš Boží než lidské vlastnosti: trvalost bez konce. Je
toho člověk schopen? Člověk asi ne, ale Bůh ano: Bůh je láska. Láska je podoba Boží v člověku, proto
je schopna trvat bez konce. 
Teď asi v duchu voláš: Ale jak se tomu podobají lásky takové, jaké bývají! 
“Ona” čeká s nejistotou, v jaké náladě se on vrátí z práce. Jestli ho někdo dozlobil, nebude s ním řeč,
bude nerudný a popudlivý, strach z něj půjde. 
A jinde zas “on” čeká napjatě na schůzku, zda ona přijde bez nálady nebo s náladou, mrzutá či veselá,
zlá princezna, která si myslí, že celý svět a hlavně ten její přítel je tu na  to, aby ji stále znovu jak
šašek rozveseloval a čekal, kdy se milostivě usměje. 
Tohle však nejsou podoby lidské lásky. Tohle jsou podoby lidského sobectví, lidské darebnosti a
hlouposti. Pravá láska vypadá podle svatého pavla takto: (verš 8-10). 
takovou, dokonalou lásku se musíme po celý život snažit, po celý život se jí učit.

Proč právě láska? 
Závěrem se ještě zeptejme: Člověk má tolik schopností. Jeho rozum staví přehrady, mění svět, nese ho
do hlubin vesmíru. Proč ne rozum, ale cit, láska, je to nejpodstatnější, aby byl člověkem? 
Jestli jsi sledoval dobře dnešní meditaci, odpověď už znáš: Protože Bůh je láska. A velikost člověka
nad vší ostatní přírodou je v tom, že člověk v sobě nosí Boží podobu, schopnost lásky, schopnost
nesobecky se radovat. 
Rozumem mění člověk svět na letiště a továrny. Láskou mění člověk svět na líbeznou zahradu k



bydlení, k radostnému životu. 
Shrňme si tedy dnešní meditaci do věty: 
Boží láska mne vymyslela. Má láska je odpovědí, která mne vede k Bohu:  Vždyť Bůh je láska! 
 

TO NEJJEDNODUŠÍ A TO NEJTĚŽŠÍ

Ještě nám zní v uších vyprávění evangelia, jak špatně přivítali Pána Ježíše, když se vrátil domů ze své
první misijní cesty. Svatý Pavel v epištole také mluvil o cestě. Říká, že nám chce ukázat cestu
mnohem vzácnější, než po které obvykle chodíváme. My tuhle epištolu známe dobře. Slýcháme ji při
svatbách, kde se snoubencům představuje jako vzor jejich manželské lásky. Říká se jim v ní, že 
 pravá láska je umět vždy znovu odpouštět. 
 nechtít mít vždycky pravdu, 
 nedělat se lepším, 
 brát druhého takového, jaký je, nechtít ho stále polepšovat, 
 mít ho rád pro to dobré, co na něm je. 
 A v tomhle vytrvat až do smrti. 
Co to bylo za člověka, který tuhle velepíseň lásky napsal? 
Pavel nebyl nikdy ženatý. Neklidný život stále cestujícího misionáře mu k tomu nedal příležitost, a
tak Pavel sám tak krásnou manželskou lásku, o které píše, nikdy osobně neprožil. 
Pavel nebyl také v dětství a mládí k lásce veden. Odmala byl vychováván ke kruté nenávisti ke všem,
kteří měli jiné názory než tehdejší ortodoxní židovstvo. 
A já si myslím, že sebelepší lidský vychovatel by nebyl schopen tyto myšlenky vůbec ani vymyslet.
Člověk uvažuje, kalkuluje, plánuje. Ale tyhle věty jsou z jiného světa. Jestli je někde přímo
hmatatelné to, čemu se říká “Boží vnuknutí, Božská inspirace Písma.” Pak je to v těchto Pavlových
verších. Proto jsou mírou, podle které se měří pravost každé lidské lásky. 
Ale řekněme si to ještě jinak: tyhle verše 13. kapitoly 1. listu Kor. jsou přímo učednicí pravé lásky. 
Slovo láska je v dnešním světě moc používaná, moc zneužívaná, moc opotřebovaná. Tak moc
opotřebovaná a zneužívaná, že mladý chlapec má obtíže s jeho vyslovením, když má dívce říct: “Já tě
miluji.” 
Je to podivuhodně jednoduché, když Pavlovým veršům nasloucháme. Ale je to podivuhodně těžké a
náročné, když máme v jejich duchu žít. Je to realistické a idealistické zároveň. 
Co vše podle  Pavla k opravdové lásce patří: 
 Skutečná dobrota. Ne povrchní dobráčkovství, ale dobrota, která bere druhého takového, jaký je. Vidí
především jeho dobré vlastnosti, co je na něm sympatické. Ale bere na vědomí i stinné stránky jeho
povahy a počítá s nimi. 
 K lásce patří také nezištnost, která nehledí především na to, jak mohu druhého využít, ale jak mu
mohu pomoci, prospět, udělat radost. 
 K lásce patří i důvěra - snad největší dar, který mohu druhému dát, - když mu důvěřuji aniž bych ho
kontroloval, špehoval, podezíral. 
 K lásce patří trpělivost - která dává druhému znovu a znovu čas. Trpělivost, která vydrží při druhém, i
když zklame, když přijde nemoc, neúspěch. 
 K lásce patří dále stálá ochota ke smíru. Denní stravou dobrých manželů je vzájemné odpouštění.
Každé ráno se má začínat s čistým stolem. 
 K lásce patří konečně i naděje, která se nenechá zahubit nejistotou zítřků ani proviněním, ani
zklamáním se v druhém. Naděje, která vždy znovu otvírá dveře k nové příležitosti, k novému začátku. 
Opravdu, náročně věci spojuje Pavel se slovem láska. Není nic lehkého, takto milovat, ale není to nic



nemožného. Protože láska je vůbec to nejvzácnější, co člověk může v životě mít, proto stojí za to,
vždy znovu, stále znovu o ni usilovat. 
Často se mluví o životním boji, který člověk prodělává. Co je to? Je to v podstatě stále nové
rozhodování pro lásku nebo proti lásce. A protože co je bez lásky, to není nic, to je bezcenné, - je to
boj o samu podstatu bytí. 
Kdyby při této úvaze vše končilo, byla by to úvaha úděsná. Copak je tu mezi námi někdo jeden jediný,
kdo by si mohl říct, že takovou Pavlovskou křesťanskou lásku má, že podle ní opravdu žije? 
Naštěstí zde křesťanské uvažování o životě v lásce nekončí. Na tomto místě přistupuje k lásce víra.
Víra, která nám říká, že naše manko lásky je už uhrazeno. Přebohatě uhrazeno láskou Pána Ježíše.
Věřit v Ježíše totiž znamená připustit naše nedostatky a otevřít dlaň, aby nás Ježíš mohl obdarovat. 
A v síle tohoto Ježíšova obdarování máme uprostřed lhostejnosti a zloby světa jít a vždy znovu otvírat
cestu lásce. 
Může být krásnější náplň života? 
Může být krásnější poslání?

Přímluvy

Projevme svou dobrou vůli žít podle slova Kristova. Prosme Boha o pomoc a sílu k tomu:

Bože, náš Otče, dej, abychom každou neděli o slovu Božím přemýšleli a hledali, jak podle něj žít.
Abychom s důvěrou přicházeli ke svaté zpovědi a ke stolu Páně.
Aby děti našly v přípravě na první svaté přijímání v Pánu Ježíši přítele na celý život.
Aby děti se naučily v přípravě na první svatou zpověď rozeznávat dobro a zlo.
Aby dospívající mládež našla v přípravě na biřmování pomoc ve zmatcích tělesného a duševního
vyspívání
Aby se mladí lidé v předmanželské přípravě dobře připravili do manželství.
Aby starým a nemocným byla návštěva Božího lékaře ve svátosti nemocných posilou a útěchou.
Aby poslední služba lásky, pohřeb, byla vskutku poslední a ne první kněžská služba dospělému
křesťanu.

Pane Ježíši, jaks proměnil vodu ve víno, tak proměň i náš život v tvou slávu a naše umírání v tvé
zmrtvýchvstání; jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
V Písmu svatém čteme, jak proroci slyšeli Boží hlas, jak apoštolové viděli Ježíše proměněného. My
bychom také rádi zažili takové bezprostřední setkání s Pánem. Proč se neukáže i nám, proč se i nám
nedá slyšet? Kde je chyba? 
V Bohu ta chyba není - Bůh je stále týž, ten se nemění. Je tedy spíš na nás, abychom hledali, jak Boží
hlas uslyšet, jak Ježíšovu tvář zahlédneme. 
Uznejme svou nedostatečnost a litujme jí.

Uvedení do čtení 
Iz 6,1-2a.3-8 



Prorok Izaiáš nám dnes obrazně líčí, jak on uslyšel Hospodinův hlas, jak on byl povolán ke službě
prorocké, ke službě lidem. 
1 Kor 15,1-11 
Ve druhém čtení budeme slyšet z úst svatého Pavla nejstarší vyznání víry, nejstarší Krédo první
křesťanské generace. Ať se v našem srdci ozve živé: “věřím” - jako odpověď. 
Lk 5,1-11 
Jako se vylekal Izaiáš, tak se vylekal i Petr, když zažil znenadání Boží povolání. Ale i on přemohl
strach a vydal se na cestu služby lidem, na cestu následování a uvěření. My si z něj máme vzít příklad.
 

K RADOSTI DĚTÍ BOŽÍCH

Týká se nás vůbec dnešní slovo Boží? 
Izaiáš je povolán k úřadu proroka. Pavel je povolán k úřadu apoštola. Petr je povolán za rybáře lidí,
náměstka Kristova, papeže. Kněží, biskupové, papežové, to jsou duchovní povolání. My jsme laici, -
nás se žádné z těchto povolání netýká? 
Kdyby se nás dnešní slovo Boží netýkalo, nedala by je církev při nedělní bohoslužbě předčítat. Jsme
povoláni všichni: K přijetí radostné zvěsti evangelia, k vykoupení z neklidných, mrzutých a bázlivých
lidí ke svobodě a radosti dětí Božích. K radosti nejen po smrti, k radostnému životu už teď:
“Království Boží je tu,” říká Ježíš.

Teorie šťastného života 
Jsme pokřtění, jsme křesťané. Jsme tedy šťastní? Většinou ne. Máme k tomu daleko. A víme každý
proč: “Jo, kdyby byl jinačí svět kolem, kdyby se změnily věci podle našich představ, kdyby kolem nás
byli jinačí lidé...” 
Ale nejsou, tak se litujem a máme pocit, že vada je ve zlých časech a v lidech kolem nás. 
Jenže požadavek ideálního světa a ideálních lidí, to je představa eschatologická, to je představa nebe.
A nebe na zemi není a nebude. 
Nebe, - to je právě pojem šťastného stavu, který už nic zlého zvenčí nemůže narušit. Kdežto štěstí na
zemi - to je osobní stav, který může být a také je zvenčí stále ohrožován. Okolí může ohrožovat náš
klid, naše drobné radosti, - ale jestli jsme nešťastní, to závisí na nás, ne jen na okolí. 
Platí tu stále moudré přirovnání, že ďábel je zlý, kousavý pes, uvázaná na řetěze. Pokousat nás může,
jen když se my sami k němu přiblížíme, když se pokousat dáme.

Praxe šťastného člověka 
Řekneš si: Tohle je teorie, suchá teorie. V denní praxi to tak nejde. - Ale jde. Copak neznáš lidi
pokojné, veselé, klidné, šťastné? A žijí ve stejných poměrech, ve stejném světě jako mrzouti. Mají
kolem sebe také dost hloupých a zlých lidí, jako máš kolem sebe ty. 
Jenže ani se tomu nediví, neužírají se pro to, berou to jako samozřejmost našeho světa. Diví se leda
tehdy, když se setkají s dobrem, dobrým člověkem - a z toho pak mají radost. 
Víte, je to nějak tak, jako s kvetoucí loukou: Jeden na ní vidí květiny a má z nich radost. Druhý vidí
kravinec a je znechucen. Je  tam oboje, záleží nač koukáš.

Ctnost vykoupených 
Jestli uslyšíme a přijmeme dnešní pozvání k radosti, pak pro nás začne život vykoupených lidí už
dnes. Svět bude stále stejný, lidé kolem nás také, ale my budeme jinačí. 
Jestlipak jste už vy mladí slyšeli o ctnosti eutrapelie? Je to řecký název veselosti, umění těšit ,
rozveselit sebe i lidi kolem nás. 



Je to ctnost těch kteří umějí vidět situaci humorně; - kteří umějí vymýšlet a vyprávět anekdoty; -
ctnost těch, kteří se umějí ze srdce zasmát slovní hříčce, lidské hlouposti i sami sobě. Má to být ctnost
všech křesťanů, všech nás. 
Lidé, kteří mají křesťanskou ctnost eutrapelie, se dívají po kytkách. Když šlápnou do kravěnce, řeknou
si: Hnůj je také k něčemu dobrý - kvítko ho promění v krásu.

Radost hříšníků 
Petr dnes volá, zděšen Ježíšovou velikostí: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. Ale Ježíš
neodchází, ani ho nezahání. Pán to ví, že Petr je hříšný. On s tím počítá. Hříšníku Petrovi ohlašuje
příchod Království. Petrovi a nám, každému z nás. 
Pojďme dnes vstříc Ježíšovi s radostným poznáním: Pane, já jsem člověk hříšný, lidé kolem mne jsou
hříšní, dějí se věci hříšné a zlé, ale ty nás voláš, abychom přesto žili v radosti. Abychom ze zdrojů
slova Božího radost čerpali, jiným rozdávali, s Petrem za tebou šli  a došli do Království, kam zloba
nedosáhne. 
 

STÁLÁ OBNOVA KŘESTNÍHO VĚDOMÍ

Izaiáš se vylekal, když slyšel boží volání. Petr se vyděsil, když uslyšel Boží povolání k následování
Ježíše. My jsme také voláni, my jsme také povoláni a přijati do družiny Ježíšových apoštolů - a nijak
nás to neděsí ani nevzrušuje. Proč? 
Hlavně proto, že ve stavu povolaných - křesťanů - vyrůstáme už od křtu v nejranějším dětství.
Odmalička je nám to samozřejmostí. 
Mnozí lidé proto říkají, že by se mělo křtít raději až v dospělém věku, abychom tento vstup do družiny
Ježíšovy mohli patřičně prožít. 
Jiní dokonce říkají, že křest malých děti je proti svobodě svědomí. Nikdo nemá být k přijetí víry
nucen - a malé děti se nemohou sami rozhodnout pro  víru nebo proti. Lépe počkat se křtem až v
dospělosti - ať se každý svobodně rozhodne. Některé křesťanské církve to tak dělají a křtí až v
dospělosti. 
Ale hlavní křesťanské církve - katolíci, evangelíci i pravoslavní - zachovávají dál starý mrav křtění
malých dětí. Proč? Protože důvody pro křest až v dospělosti jsou rozumné jen zdánlivě. 
Narozením se dítě zařazuje nejen do náboženského společenství určité církve, ale i do národního
společenství. 
Kdyby někdo řekl: “Proč dítěti vnucovat, jaké bude národnosti? Přejme mu svobodu, ať se samo
rozhodne: Nebudem ho učit žádné mateřské řeči - nechme je až vyroste a bude mít z toho rozum, pak
ať se samo rozhodne, kterou světovou řeč si zvolí za svou mateřštinu, do kterého národa chce patřit. - 
Vy víte, jak by to dopadlo: nezvolilo by si žádnou řeč. Zůstalo by do smrti skřeky vydávajícím
idiotem. 
Podobně se dnes vyskytují lidé, kteří říkají: Nekřtěte děti. Nechte děti být, žádnou víru jim
nevštěpujte, žádnou morálku jim nevnucujte. Ať si vyberou samy, až dospějí, co chtějí věřit, jakou
chtějí morálku. 
Jak to pak dopadá, ukazují nám s hrůznou přesvědčivostí denní zprávy z černé kroniky: Jak začalo
ubývat dětí ve vyučování náboženství, tak začalo přibývat kriminality mládeže. Kriminality z
bezvýchodnosti: Mladí nevědí, co mají dělat. Nevědí, jak mají žít - a tak ubližují jiným i sobě. 
Cituji z denního tisku:: 
“V zahradní chatce v Havířově byl nalezen mrtvý sedmnáctiletí Jiří P.  Přes hlavu měl přetaženou
bundu a pod ní plechovku s ředidlem toluenem. Lékař konstatoval smrt otravou při vdechování této



látky.” 
Kdo se v dětství nenaučí mluvit, zůstane po celý život idiotem. 
Kdo se odmala neučí životním mravům, ten neví, co by si měl se svým životem počít - a tak hledá
únik v pití a v drogách. 
Nepomůže tedy odkládat křest do dospělosti. Je dobré děti pokřtít, ale je nutno odmala je o tom
soustavně uvědomovat. Je třeba dbát, aby všichni křtěnci prošli i důkladnou výukou křtěnců -
katechumenátem, který je nedílnou součástí křtu: zvlášť před prvním svatým přijímáním, před
sňatkem. Vědomí, že jsme pokřtění, že jsme křesťané, si musíme po celý život obnovovat a
připomínat. 
V rámci církevního roku nám pomáhá: v době postní obnovit svůj křestní katechumenát, a ve
velikonoční slavnosti Vzkříšení se znovu přihlásit ke svému křtu - v obnově křestního slibu. 
Podobně se dostává do popředí pozornosti křtitelnice při prvním svatém přijímání dětí. Ti malí právě
prodělali první stupeň křestního katechumenátu - naučili se desatero božích přikázání, učili se
rozeznávat dobré a zlé. Celá farní rodina si s nimi svůj křest připomíná a radostně se k němu hlásí. 
Ale i každá nedělní bohoslužba nám připomíná náš křest, počínaje kropenkou u dveří - pokropení je
symbolem křestního obmytí, - až po svaté přijímání. Vždyť jen proto smíme přistupovat ke stolu
Páně, že jsme pokřtění. A čas od času prožíváme v rámci nedělní bohoslužby i křest dětí, abychom si
připomněli svůj křest při přijetí nových údů do společenství místní církve - farní rodiny. 
Doma nám naše pokřtění připomíná kropenka u dveří, holubička na stropě. Ve skříni jsou křestní svíce
a křestní roušky členů rodiny, mezi osobními doklady je potvrzení o křtu. 
Křestní svíce svítí na rodinném stole při slavnostním obědě po prvním svatém přijímání, při osobních
výročích. 
Ale nejvytrvalejší připomínkou křtu je každému jeho křestní jméno. 
Každý pokřtěný má radostně slavit svůj svátek: Je-li možno - v kostele, proudí do svého duchovniho
rodiště, ke své křtitelnici. Nebo alespoň doma: slavnostním kredem při rozsvícené křestní svíci.
Sváteční večeří v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Modlitbou ke křestnímu patronu, přečtením jeho
životopisu, úvahou, v čem a jak si z jeho života mohu brát příklad. 
Rodiče často vybírají jméno pro své děti podle občanského kalendáře - církevní třeba ani nemají k
disposici. A v občanském kalendáři mnohá jména znějí velmi civilně, bez vztahu ke křesťanským
světcům. Rodiče by se měli při křestním rozhovoru poptat kněze, kdo vlastně bude křestní patron
jejich dětí, a kdy bude mít svůj svátek - jmeniny. 
Kdopak už ví, že takový Hynek je jen pozměnou svatého Jana; Čestmír že je zčeštěné jméno
statečného misionáře Franků svatého Honoráta; Drahoslav je obměnou svatého václava; že Horymír
vznikl překladem jména prvokřesťanského světce Montana; Doubravka že je zčeštěná svatá Sylvie a
Ilona maďarská podoba jména svaté Heleny. 
Jindy znějí nezvyklá módní jména cize jen proto, že lidé světce toho jména neznají. Například velmi
rusky znějící Taťána je římská prvokřesťanská mučednice Tatiana, blahoslavena Milada je Mlada,
zbožná dcera českého krále Boleslava Ukrutného. V honbě za cizokrajností se dnes zase naopak volí
jména původní, nezčeštěná: Místo Blaženy se dnes křtí Beatrice, místo Vítězslava Viktor. Převážně
většina jmen v občanském i církevním kalendáři jsou jména světců - někdy přeložená nebo
pozměněná. I Nikita, Ilja a Igor jsou velcí světci ruské církve. 
Pokud by si rodiče přesto vynašli jméno, které není odvozeno od žádného světce, měli by v poradě s
knězem křestní vzor pro své dítě zvolit jako druhé jméno a později je s ním seznámit. 
Ale už kolem roku 400 píše biskup z Cařihradu, svatý Jan zlatoústý: “Nedávejte dětem jména
nahodilá, podle zvuku a chvilkové módy. Dávejte dětem jména světců, kteří jim mohou být vzorem
ctností a krásného života.” 
Obnovujme v sobě často křestní povědomí: Jsem křesťan, duchovní šlechtic. To mne zavazuje k



šlechetnému životu. Naše křestní jméno je nám také stálou připomínkou našeho křtu. 
 

VŠICHNI JSME POSLANÍ

Poslání Izaiáše 
Bůh nechce dělat všechno sám. Stvořil si nástroj, člověka. Skrze člověka chce tvořit a jednat, žehnat a
milovat. Poetickou výpověď, že Bůh uzpůsobuje člověka a volá ho do své služby: “Koho mám poslat,
kdo půjde?” - jsme slyšeli v prvním čtení. 
Izaiáš odpověděl s ochotou: “Zde jsem, mne pošli!” A tato jeho ochota způsobila, že se stal vůdcem a
vychovatelem, že dodnes, po tisíciletích, ho známe a víme o něm. Izaiáš přijal Boží poslání a stal se
prorokem svého lidu.

Poslání naše 
I nás každého volá Bůh do své služby podobně jako Izaiáše. Ba dokonce i naše doba a situace se v
mnohém podobá časům Izaiášovým. Jako dnes i tenkrát zuřily bitvy, válečné napětí v Předním
Orientě. I tenkrát vladaři měli jinou vůli než Hospodin a chtěli, aby proroci hlásali tu jejich a ne
Hospodinovu vůli. 
Izaiáš tenkrát přesto zůstal prorokem Hospodinovým. 
I nás každého volá Bůh, abychom byli jeho pomocníky při jeho plánech se světem, s člověkem. 
Teď bychom měli udělat přestávku. Ztichnout, abychom si mohli rozmyslet, co tedy Bůh konkrétně
chce od každého z nás za pomoc, jak máme být jeho spolupracovníky.

V čem spolupracovat? 
Ale ono není vůbec třeba si kolem toho nějak lámat hlavu. Všichni dobře víme, že ta naše bohoslužba
je služba člověku bližnímu. Že máme odít nahého, napojit žíznivého, nakrmit hladového, - řečeno
slovy biblickými. 
Ani se nemusíme pachtit s vyhledáváním různých možností, jak sloužit lidem kolem sebe. Život nám
nabízí denně příležitost v hojnosti. Kdybychom pro potřeby bližního byli nevímjak krátkozrací, dvě
lidské žízně nám ujít nemohou: Žízeň po přátelství a lásce u lidí osamělých, - a žízeň po opoře u lidí
neurotických. A obojích, osamělých i neurotiků, je mezi námi stále víc. 
Všude jsou lidé, kteří zoufale hledají přátelskou ruku, trochu opory ve chvíli, kdy jejich krok znejistí a
oni jsou z toho vyděšení. 
Od nervově labilních lidí jde kdekdo raději dál: “Nic s ním neměj, je to cvok” - říkají o nich lidé, a
začnou se jim vyhýbat, vzdalovat se. A tak k jejich nejistotě přidají ještě samotu. 
A když pak takovému člověku v té samotě selžou nervy a pak z jakéhosi pozdního pocitu viny mu jde
kdekdo na funus: “To bylo lidí na pohřbu!” - říkají si. Ale měl by někdo při tom funusu vykřičet všem
do tváře: Teď jste tu? Pozdě! Už vás tenhle mrtvý nepotřebuje. - Ale kde jste byli, když vás
potřeboval? Když jste ho nechali osamělého, protože s ním nebyla žádná zábava? Jeden z vás by byl
stačil, aby ho zachránil. 
Když mladé básnířce Inge Bachmanové selhaly nervy, nemohla psát. Opustil ji muž, přátelé se
vytratili. V hrozné osamělosti si vzala život.  Zanechala báseň, která svědčí o její situaci: 
“Ležím tu sama, ve světě bez lidí. 
Nikdo mě nemá rád, nikdo mě nevidí. 
Jen mrtví se ke mně tlačí 
a ve všech řečech světa mlčí. 
Živí se v ulicích jen za svým cílem ženou. 



Mně nikdo nedal na okno lampičku rozsvícenou.”

Jak spolupracovat 
Mazaný výhybkář v nás už možná zapracoval a hledá, jak se vyhnout: “Copak jsem já lékař, copak
jsem psychiatr, copak umím léčit všechny ty nervové choroby?” 
Nikdo po nás nežádá, abychom dělali, čemu nerozumíme. Jsi, křesťane, volán, abys dělal léčitele
nemocnému, ale abys mu dělal přítele. A ještě slevím, přítel je velké slovo. Stačí být dobrým
známým, dobrým sousedem, častějším návštěvníkem a pečovatelem i u těch lidí, u nichž to není zcela
zábavné. Vyslechnout stesky, povzbudit, potěšit, podržet člověka, když se zrovna nějak rozsypal.
Možná, že za čas budeš potřebovat totéž ty, až se dostaneš do nějaké krize. 
A co dál umíme a můžeme každý, když jen chceme? Můžeme umět omluvit nezvyklé chování
neurotika. Omlouvat vše, co jen jde. A kde už nesvedeme omluvit, tam aspoň politovat. Neodsoudit,
neodvrátit se, neopustit. 
Můžeme mít s bolavým bližním trpělivost. Stále si připomínat, že lékem nervů je čas. Netrpělivý chce
zlepšení a hned. Svatý Pavel říká, že trpělivost je jednou z podob křesťanské lásky. Právě trpělivost je
znakem duševní převahy, lepších nervů. 
Ze dvou známých možností jednání s druhým: po dobrém nebo po zlém - můžem volit vždy ten prvý
způsob. Po dobrém. Když ten bolavý člověk je na nás nabručený, mrzutý, jsme v pokušení říct si:
“Neváží si mého přátelství, mám právo uraženě odkráčet.” Lidé to tak dělají, ale my, křesťané, jsme
od našeho Pána vedeni, abychom zlé dobrým odpláceli. Možná, že toto “řeřavé uhlí na hlavě” je právě
tím lékem, který náš přítel nervák potřebuje, aby se z mrzoutění vykurýroval.

Nic se nesmí přehánět 
Naše ochota být tu pro bližního se musí stále chránit jednoho nebezpečí, nebezpečí přehánění:
Abychom nebyli druhému na obtíž samou dobrou vůlí. Abychom citlivě sledovali, kdy přicházíme
vhod a kdy bychom byli na obtíž. Co říci a co neříci, abychom zbytečně nejitřili bolavé rány. 
Tohle už měla na mysli stará bajka o ježečkovi, který se v zimě probudil a začal naříkat, že je mu
zima. Našli se ochotní velcí ježci, že se k němu přitlačí a zahřejí jej svým tělem. Jenže té ochoty bylo
přespříliš a ježeček zemřel propíchán jejich dlouhými ostny a dobrou vůlí.

Láska jako zdvořilost srdce 
Neupíchat ostny své nešikovné ochoty, ale stavět pilně na okno své duše - do své tváře - lampičku
úsměvu, aby zasvítila a ukázala cestu těm, kteří jsou v temnotách osamělosti. To je naše spolupráce s
Božím plánem spásy lidí. Goethe tuto formu lásky pěkně nazval: “Zdvořilost srdce.” 
Pojďme svítit našim bližním na cestu světýlkem svého úsměvu, přátelství, pojďme je hřát svou
přátelskou ochotou.

Přímluvy

My všichni, co sem chodíme, jsme pokřtění. Naši spoluobčané, co sem s námi nechodí, jsou také
většinou pokřtění - ale nemyslí na to. Prosme za ně i za sebe:

Ať máme stále na paměti, že jsme křesťané.
Odměň naše rodiče za to, že nás dali hned v dětství pokřtít a otevřeli nám tak zdroje Boží milosti
- svátosti.
Ať se snažíme následovat ctnosti svého křestního patrona.
Prosíme tě za nás všechny, abychom nezapomínali, že jsme na sobě navzájem závislí - a ochotně
si pomáhali.



Prosíme tě za ministry a vedoucí našich národů, aby nás vedli ke svornosti a jednotě.
Prosíme tě za lidi nervozní, vystrašené a nemocně, aby našli novou naději skrze víru v Boha.

Bože, Pane nebes i země a všeho, co máme: dej, ať nezapomínáme, že jsme jen správci všeho, o čem
si myslíme, že to vlastníme. Ať jsme správci dobrými a bližnímu pomocníky ochotnými.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každá hra má svá pravidla. Každá společnost má své zákony. Slovo Boží dnes jedná o základním
pravidle Božího království. 
Hned na začátku prosme za odpuštění toho, co je v našem smýšlení a jednání proti duchu a smýšlení a
jednání proti duchu a smýšlení našeho Pána Ježíše.

Uvedení do čtení 
Jer 17,5-8 
Starozákonní čtení je krásná báseň v próze. Básnickými obrazy a příměry se tu oslavují hledači
pravého lidství: Kdo dopadne jako ubožák, kdo je šťastný člověk. 
1 Kor 15,12.16-20 
Je zmrtvýchvstání Kristovo skutečnost nebo jen nějaký obrazný výrok? Tak se ptali Korinťané, tak se
ptají lidé dodnes. Poslouchejme, co na to odpovídá svatý Pavel. 
Lk 6,17.20-26 
V evangeliu vysvětluje Pán Ježíš zákon svého království trojí pochvalou a trojím běda. Je to týž
zákon, který jinde vyjádřil jednou větou. Poznáte, děti, o kterou větu se jedná? 
 

BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ

Je to podivná gratulace, kterou Pán Ježíš v dnešním evangeliu blahopřeje chudým, hladovým,
bezmocným, všelijak postiženým. Tohle přece nepředstavuje náš životní ideál! My přece chceme být
finančně zajištěni, než stále zápasit o každou korunu. Na jídlo vynakládáme měsíčně hromadu peněz,
protože nám dělá líp pocit sytosti než hladu. Nedychtíme po zármutku a trápení, ale po pohodě a
spokojenosti. Nechceme být nemocní, ale zdraví. 
Jak to tedy Pán Ježíš myslel? 
Pán Ježíš tu nevyzvedá bídu a trápení za ideální stav člověka. Nikdy neřekl, že chudí jsou lepší, než
bohatí. Neslibuje, že v chudých domácnostech bude víc štěstí, než v zámožných. Pán Ježíš věděl
dobře, do jakých násilných činů může člověka dohnat bída a beznaděj. 
Pán Ježíš se sám postil jen jednou, na počátku veřejného působení, když si na poušti dělal něco jako
exercicie, duchovní cvičení. Jinak jedl a pil normálně jako normální lidé. Také peníze neodmítal -
zřídil společný měšec a z něj se kupovalo, co bylo potřeba. 
Nebo tu Pán Ježíš hlásá falešnou naději náboženského opia: jen trp, člověče, po smrti ti bude všechno
vynahrazené? Ani tak to Pán Ježíš nemyslel. 
Pán hlásá království Boží, které začíná už teď, zde, a ne až kdesi na onom světě. 
Ježíš tu vyhlašuje “Blaze vám” i těm, kterým svět nedává žádnou naději, i těm, které svět mocných
nebere ani na vědomí. I oni jsou Bohu milí, jsou blahoslavené děti Boží. 



Dobře si tu uvědomme: Ježíš tu neoslavuje poměry, ale lidi. Lidi, kteří mu dají svou důvěru, kteří za
ním přicházejí, kteří ho přijímají jako od Boha poslaného záchrance. 
A jaká je tu šance pro ty, kteří nehladovějí, kteří mají svůj plat jistý, - jaká je tu šance pro nás
všechny, co tu jsme? - Nám se tu říká: Nebuď lakomý, podílej se s těmi, kteří jsou na tom hůř než ty!
Podej jim pomocnou ruku! 
To je tedy způsob uplatnění blahoslavenství i v našem světě. Tato blahoslavenství probouzejí naději. 
Víra sama člověku nepostačí, aby se držel zpříma, aby šel chutě vpřed. Je třeba ještě naděje, že
nakonec zvítězí dobro nad zlem, jako Ježíš zvítězil nad smrtí. 
Víra sama bez naděje je mrtvé přesvědčení. Naděje bez víry v Boha by byla jen prázdná utopie,
prázdný optimismus. Teprve víra v Boha spolu s nadějí Kristových blahoslavenství se nikdy nesmíří s
resignací, že se nic nedá dělat, že tento svět nelze změnit k lepšímu. Víra a naděje nám dávají vyšší
cíl, abychom stále odhodlaně bojovali s hladem, s bídou v každé podobě. Blahoslavení hladovějící,
protože jsou tu Kristovi vyznavači, kteří jim jdou na pomoc. 
Naděje blahoslavenství nám dává sílu nesmířit se na světě s tím, co je špatné. Vždyť jsme poslové
toho, který prohlásil: “Aj, všechno činím nové!” 
Vždyť jsme poslové přicházejícího Božího království, v němž hladoví mají být nasyceni a chudí
zbohatnout na děti královské. 
A my máme dnes stejný úkol, jako první Ježíšovi posluchači: Máme zvážit svou vlastní životní situaci
ve světle blahoslavenství, ujasnit si, k jak ušlechtilé životní cestě nás náš Pán dnes zve. 
Vyznáním víry se na tuto cestu společně vydejme. 
 

CO JDE PÁNU JEŽÍŠI ?

Náš svět naruby 
Běda vám, kdo jste bohatí, běda vám, kdo jste sytí, běda vám, kdo se spokojeně smějete! 
Kdybychom neposlouchali tak pasivně, tak napůl ucha, museli bychom při dnešním čtení vyskočit.
Museli byste na mne volat: Pozor, špatně čteš, nebo tam máš chybu tisku! Vždyť je to přece naopak! 
Blahoslavený, šťastný, je přece ten člověk, který si mohl našetřit pár korun pro čas nemoci nebo na
stáří - a ne ten, kdo žije z ruky do úst. 
Šťastný je přece člověk, který se může najíst dosyta a bědní jsou chudáci, co umírají hlady nebo
podvýživou. 
Blahoslavený je člověk, který si může žít klidně a v dobré pohodě, ubožák je ten, kdo má trápení! 
Šťastný je ten, kdo má kolem sebe hodné lidi a dobré přátele, a ne ten, koho štvou a pronásledují
darebáci! 
Tohle je přece normální myšlení, tak je to přirozené, - a leda blázen by smýšlel opačně. 
Proč je v dnešní řeči Pána Ježíše náš normální svět jaksi obrácen naruby? 
Proč volá Pán Ježíš běda na ty, co si dobře žijí? 
Copak Bůh nechce, abychom si dobře žili?

Jde tu o Boží království 
Jistě nikdo z nás nepodezírá Pána Ježíše z takové zvrácenosti, že by nepřál člověku, aby si šťastně
prožil život, který od Boha dostal; - že by považoval za nejlepší prosedět život v kriminále, nebo ho
pronuzovat hladem v bídě, v nezdarech. 
My dobře víme, že nic nemít, být chudí, není samo o sobě žádná ctnost: Ti, co nic nemají, mohou být
plní závisti, touhy po majetku druhých i za cenu zločinu. 
Dobře víme, že ne smutnou, ale radostnou zvěstí, evangeliem, nazval Pán Ježíš poselství, které přišel



lidstvu hlásat. 
Pán Ježíš tedy neodsuzuje radost z darů přírody, z darů života. 
Co tedy Pán Ježíš v blahoslavenstvích odsuzuje, a co chválí? 
Abychom mu porozuměli, připomeňme si nejprve, co Pán Ježíš přišel hlásat: 
Království Boží chce Ježíš hlásat. Ukázat jeho hodnotu. Kdo najde boží království, - říká Pán Ježíš - i
kdyby byl chudý, hladový, utýraný, ten je přesto blahoslavený, šťastný. Slyšels to dobře? Ne proto, že
je chudý, ale přesto, že je chudý, je blahoslavený, šťastný, - jestliže hledal a našel Boží království. 
A naopak. Kdo jistotu božího království nehledá, protože se cítí zajištěn majetkem, běda mu. 
Kdo nehladoví po Božím království, protože je sytý a líný různými požitky, běda mu! 
My všichni jsme stále v pokušení této falešné jistoty, sytosti, sebeuspokojení. Nám všem platí
varování biblickému boháči, který se cítil být zajištěn tím, co sklidil do stodol: “Blázne, ještě v této
noci zemřeš!” Nám všem platí dramatické Jeremiášovo varování z 1. čtení: “Prokletý člověk, který
spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, kdo svým srdcem odstupuje od
Hospodina.” 
Devatenácté století hledalo zajištění lidstva v práci, ve strojích. Jeho evangelium znělo: “V práci a
vědění je naše spasení.” Museli jsme udělat bolavou zkušenost, že práce a technika sama nestačí, aby
lidé byli lidmi. 
Dvacáté, naše století rádo přísahalo na vědeckotechnickou revoluci, na plány, na výkony. Všichni jsme
stále v pokušení, že se budeme štvát jen za výdělkem, výrovou, čísly. To vše je také potřeba, člověk
musí pracovat, vyrábět, vydělávat. Ale to vše samo ještě nestačí, aby člověk žil jako člověk, aby svět
byl lidský svět. 
Hledat Boha a jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje, to je naše první a největší životní úloha,
to činí život lidským životem.

Jak hledat Boží království 
Teď už tedy víme, že Pánu Ježíši nejde o pohrdání světem a dary života. Pán Ježíš nebyl asketický
poustevník, spíš opak mu vytýkali jeho nepřátelé. Našemu Pánu jde o víc, než o nějaké samoúčelné
sebetýrání. 
Jde mu o správnou rovnováhu hodnot, jde mu o používání všeho ke správnému cíli. A tím správným
cílem je Boží království, to, které si budujeme už teď, zde. 
A jak je budujeme? Tak, že všeho užíváme, aby to sloužilo k dobrému, k růstu lásky ve světě kolem
nás. 
A naopak. Ničeho si nesmíme cenit, co by Boží lásku mezi lidmi umenšovalo, co by množilo zlo. Na
to vše platí Ježíšovo volání: “Běda vám, boháči, běda vám, vy sytí, běda vám, co se vysmíváte jiným!”
A dobře tak. Běda, kdybychom hledali životní jistoty, hodnoty, kde nejsou. 
Pojďme prosit, abychom zůstali po celý život blahoslavenými hledači Božího království a celý svůj
život tomu hledání uměli podřídit. 
Vždyť Bůh a jeho království je blízko každému, kdo je hledá. 
 

KDO MŮŽE BÝT UČEDNÍKEM

Silní a bohatí - ti se mají! 
Možná se vám to už někdy stalo, - stává se to dětem malými docela velkým: Měli jste pěkný plácek na
hraní. A když jste byli v nejlepší hře, přišli nějací velcí a silní a řekli: hleďte odtud vypadnout - teď tu
budeme my! A nepomohlo vám bránit se, že jste v právu, že jste tu byli dřív. Byli silnější a vyhnali
vás a ještě se vám  posmívali. Vás pak mrzelo, že ještě nejste dost velcí a silní: už aby to bylo! 



A jindy jste třeba potkali kamaráda a on měl docela nové kolo, nebo seděl v docela novém autu. Jen se
na vás pohrdavě smál. 
A když jste chtěli mít také nové auto, řekli vám, že na to máte ještě málo peněz. To jste se pak
nemohli dočkat, kdy už budete vydělávat tolik peněz, abyste si mohli koupit, co chcete. 
Ti silní, co si mohou dělat, co se jim chce, - ti se mají! Ti bohatí, co mohou mít co se jim líbí - ti se
mají!

Ježíš říká jinak 
Ale nemluvil dnes Pán Ježíš docela jinak? Neříkal právě v evangeliu, že blahoslavení jsou ti slabší,
chudší? - Jak to tak může říkat, nespletl se? 
Nespletl se. Vystihl, jak je to doopravdy, i když se to zdá být naopak. A jen ten člověk, který to
pochopí, bude blahoslavený a dokáže šťastně žít. 
Vezměte si třeba to vaše hřiště. Přijde doba, co by nepřišla, že jednou zase vy budete ti silnější na
hřišti. Jestli své síly nepoužijete k tomu, že zrušíte ten ošklivý způsob vyhánět slabší, - jestli
nerozhodnete, že si slabší mohou hrát spolu s ostatními, pak se stejně dlouho z vítězství na vašem
plácku nebudete radovat. Oni jsou vždycky zas ještě silnější a budou vyhánět slabší. A i kdybyste se
stali těmi nejsilnějšími, zase se budete bát. Třeba nějakého maličkého bacila, nebo teroristy, - pořád se
budete bát. 
A s těmi penězi? Znáte to, kdo už sami vyděláváte. Čím člověk víc bere, tím víc potřebuje. Čím má
víc peněz, tím víc se mu jich nedostává. Čím víc se kdo dopouští násilí na slabších, tím víc se těch
slabších bojí.

Pravidlo Božího království 
Tohle vše Pán Ježíš dobře znal, jak to je. A proto říká: Kdo je bohatý silou a ubližuje slabším, ten je
ubožák a běda mu. Kdo je bohatý penězi, a neužívá jich správně, k dobru všech, je chudák a běda mu.
Takovým nezáviďte a nebuďte jako oni. 
Copak my, řeknete si, nás Pán Ježíš ani varovat nemusí, my nejsme ani mocní, ani bohatí. To platí na
kapitalisty, to platí na mocné násilníky a vykořisťovatele. Ano, platí, ale nejen na ty. Na každého z nás
platí to varování. 
I my máme každý kolem sebe někoho, kdo je ještě slabší, než my - mladšího sourozence, slabšího
kamaráda v zaměstnání, někoho, kdo nemá, co máš ty. Chovejme se k němu, jak my chceme, aby se
silnější chovali k nám: “Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.” To je pravidlo Božího
Království. 
S tímto slibem a rozhodnutím se pojďme dnes přihlásit k Pánu Ježíši.

Přímluvy

Pojďme prosit, abychom zákony Božího království chápali a zachovávali. Náš Pane, my tě pokorně
prosíme o pomoc:

Abychom neuvěřili, že blahoslavení jsou lidé bohatí, ale považovali za svůj poklad to, co
rozdáme.
Abychom nebyli hluční a povrchní, ale patřili spíš mezi lidi tiché.
Abychom nežíznili po moci a uznání, ale chtěli spíš druhým sloužit a pomáhat.
Abychom nerozeštvávali lidi proti sobě navzájem, ale vedli je spíš k pokoji.
Abychom nepatřili mezi ty, o kterých se říká: kam vítr, tam plášť, ale drželi se pevně cesty
spravedlivé.



Bože, ty jsi světlo našeho života. Tvůj Syn nám ukazuje cestu, tvůj Duch nás vede. Děkujeme ti za to a
velebíme tě na věky věků.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnes od nás Pán Ježíš žádá lásku k nepřátelům - a my máme často potíže s láskou ke svým přátelům,
ke svým nejbližším. 
Je to požadavek proveditelný?  A jak to vůbec Pán Ježíš myslí? To jsou otázky dnešního slova Božího.
Pojďme prosit Pána Ježíše, abychom jeho učení pochopili.

Uvedení do čtení 
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 
V králi Davidovi dnes vidíme příklad chování k nepříteli. Mohli bychom jej označit dnešním pojmem
jako velkomyslnost. 
1 Kor 15-49 
Pavel chce Korinťanům vysvětlit, jak si mají představit zmrtvýchvstání. Přes délku času cítíme, jak
při tom zápasí se slovy. 
Dnešní evangelium je pokračováním čtení z minulé neděle. Ježíšův požadavek je radikální. Nemsti se
tomu, kdo ti chce ublížit. Braň se tím, že mu prokážeš dobro. 
 

MILOVAT NEPŘÁTELE

Milovat své nepřátele. Není to příkaz neproveditelný? Je to jen zbožný výrok, který se nemíní
doopravdy, nebo je to nezbytná podmínka, aby lidé žili jako lidé? 
Před časem v našich kinech běžel film: “Planeta opic”. Vzbudil rozruch. - Šli i lidé, co jinak do kina
nejdou. 
My chováme opice v klecích, na té planetě opice byly rozumné bytosti a drželi v kleci člověka jako
nebezpečnou šelmu. Soudily o něm: “Jedná jako slepý sobec. Na své planetě dělá vše podle zisku: Šíří
tam pouště, hyne ptactvo, všude je smetí. 
Jedná z nenávisti a pýchy: zná, co je svoboda, spravedlnost, mluví o tom, ale válčí a zabíjí pro zisk,
moc, nadvládu. 
Jedná z krutosti: chodí se dívat, jak se lidé bijí. Říká tomu sport: box, fotbal, hokej. Dělá mu dobře,
když může ublížit.” 
Tolik film: Tak vypadá člověk z pohledu rozumných bytostí mimo zemi. A mají pravdu. Nadarmo
hlásá Kristus: 
Nic nevyřešíš násilím - jednej po dobrém! 
Nic nevyřešíš odsuzováním - raději pomoz! 
Nic nevyřešíš mstěním - buď velkomyslný! 
Pán Ježíš tu staví zcela konkrétní a proveditelný model lidskosti. 
Být křesťanem znamená podle slov Pána Ježíše: Nejednej jako zvíře  - jednej jako člověk! 
Jak ty výroky Pán Ježíš sám praktikoval? Vidíme na něm, že nejsou míněny jako doslovný recept k
mechanickému použití ve všech situacích. 
Když ho před veleknězem udeřil horlivý sluha, nenastavil druhou tvář, ale nepustil se s ním také do



rvačky. Nutí ho myšlení: Jestli neříkám nepravdu - dokaž to. Jestli pravdu mám, pro mě biješ? 
Když jeho horlivý učedníci chtěli zahubit Samaritány ohněm Božím, říká jim: “Nevíte, čího ducha
jste.” - Dává se do hovoru se Samaritánkou, nutí ji přemýšlet a přivede ji a její krajany k víře. 
Když horlivý učedník Petr tasí meč, aby za něj bojoval, nepřijímá boj, ale ukazuje, že láska je
nepřemožitelná, neporazitelná. Že láska přežije i smrt, že vstává i z mrtvých. 
Jak shrnout tento duch Ježíšova lidství - plného lidství? 
Stará legenda vypravuje, jak kdesi v té dálné Rusi, kam učedníci roznesli křesťanství, se přece jen
ještě chýlilo k válce mezi dvěma sousedy cary. Oba carové poslali zvědy, každý ze své strany. Vrátili
se: Válka být nemůže. Jediný přechod je průsmyk v horách a tam si stařeček udělal pole. Kdyby tu šlo
vojsko, zničilo by mu je. A oba carové uznali: Válčit se nedá, ublížili bychom nevinnému. 
Rozumíš odpovědi této legendy, kdo je to křesťan? 
Křesťan je člověk, který nestaví své štěstí na neštěstí druhých. Tak si to zapamatujme.

Přímluvy

Tváří v tvář Božímu slovu stále znovu vidíme jeho velikost a naši malichernost, slabost naší lásky.
Proto ho prosme:

Dej nám Davidovu velkomyslnost vůči lidem, kteří nám ztrpčují život.
Ať v sobě dokážeme překonat nechuť k lidem, kteří nám nejsou sympatičtí.
Ať se zbavíme zaujatosti vůči lidem, kteří smýšlí jinak než my.
Ať se ubráníme stálému pokušení panovat jiným.
Ať při hájení svých zájmů vždy respektujeme práva druhých.

Bože, ty chceš, abychom žili jako lidé, ne jako šelmy. Ty chceš, abychom se stále učili stále lépe -
lidsky - žít. Dej, ať to dokážeme následováním Ježíše Krista, našeho Pána.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Prvním generacím křesťanů jejich současníci vytýkali, že žijí víc v nebi než na zemi. Dnes to vypadá
spíš obráceně: křesťanské aktivity se starají víc o život lidí na tomto světě: usilují o pokojnější svět a
sociální spravedlnost. Je to tak správné, nebo je správné rčení, že křesťan je doma jen v nebi a zde na
zemi, že má žít jako cizinec? 
Myslím, že na tuhle otázku byste odpověděli většinou dobře. Pravda je uprostřed. Naše pracoviště je
na zemi, - naše konečné, trvalé bydliště je v nebi. Jsme lidé, - ale žít máme jako nebešťané, jako Boží
děti. A tento život uprostřed mezi nebem a zemí je zdrojem stálého napětí, nese riziko úchylky na tu
nebo onu stranu. 
Odřekněme se rozhodně všech útěků, přihlasme se chutě ke zlaté střední cestě Ježíšova evangelia.

Uvedení do čtení 
Sir 27,5-8 
Lidé kolem nás jsou nám často hádankou. Není snadné udělat si správný úsudek, který by druhého ani
nepřecenil, ani nepodcenil, ale vystihl správně jeho charakter. Poslechněme si, co nám radí
starozákonní mudřec. 



1) Kor 15,54-58 
Ve druhém čtení se apoštol Pavel také zabývá onou pozicí člověka, který je dosud mezi nebem a zemí.
Ale právě proto máme stále vyhlížet konečný cíl a smysl své lidské existence. 
Lk 6,39-45 
Z evangelia nám teď zazní životní rady a pravidla Pána Ježíše. 
 

KŘESŤANSTVÍ PRO VŠEDNÍ DEN

Afričtí křesťané předávají svým dětem víru podobně jako učil Pán Ježíš. Nenutí děti, aby se učily
nazpaměť otázky z katechizmu, ale vypravují jim podobenství, povídky. Poslechněme si jednu: 
Byl jeden muž - velmi zbožný. Do kostela chodil nejen v neděli, ale každý den. Jmenoval se Geram. 
Jednoho dne uslyšel Boží hlas: “Gerame, ty jsi zbožný muž, ale jsi chudý. Chci ti pomoci. Dám ti vše,
oč mne zítra požádáš. Ale pod jednou podmínkou: tvému sousedovi dám dvojnásob toho, co si
vyžádáš a dostaneš ty.” 
Geram šel domu ustaraný a svěřoval se ženě: “Co si mám jen přát, když ten náš soused to má dostat
také, a ještě dvojnásob!” 
Žena začala lamentovat: “To je hrozné pomyšlení! Když ty požádáš o tři kozy - soused jich dostane
šest! Když požádáš o dva osly - on by měl čtyři!” 
Konečně Geram vyskočil: “Už to mám! Řeknu zítra Pánovi: “Vyloupni mi jedno oko!” 
Ja, milé děti, nejen v Africe žijí takoví křesťané, jako ten Geram: v kostele jako křesťan, venku jako
pohan. A oni žijí nejen vedle nás, oni žijí i přímo v nás. 
I nám je snadné říkat zbožně v kostele zbožná slova modlitby, zpívat písně o naší lásce k Pánu Ježíši,
dávat pozdravení pokoje na všechny strany kolem sebe. Venku už není tak snadné jednat vždy jako
dobrý křesťan, žít jako dobrý člověk. 
Tuhle napsal jeden mladý křesťan: Chodil jsem v neděli do kostela, naše rodina chodí, ale to byla tak
vše z křesťanství v mém životě. Co jsem v kostele slyšel, se mi líbilo, ale ve všední den jsem na to
nemyslil a žil jsem tak pohansky jako žije dnes většina lidí. 
Konečně jsem pochopil, že žít celý týden bez Ježíše je ztrátová záležitost. Že to pak chybí právě ty
ušlechtilé a krásné lidské vlastnosti. Že člověk se nevymaní z křivého a nepřejícího pohledu na
souseda vedle sebe. 
Ve světě techniky a ekonomie není místa pro lásku, odpuštění, pro bratrskou pomoc. To vše tam
vnášíme my, křesťané, když žijem jako dobří lidé. 
Co mne konečně probudilo? Předčítal jsem v neděli jako lektor epištolu, kde apoštol Pavel píše
římským křesťanům: “Jsem si jist, moji bratří, že vy jste plní dobré dobroty...” (Řím 15,44). A
najednou jsem si uvědomil: jen ten je opravdu křesťan, stále křesťan, po celý týden křesťan, o kom to
lidé mohou říci také tak. I já už chci žít jako křesťan nejen v neděli, ale i ve všední den, stále.” 
Dobře to pochopil ten mladý chlapec. A není už ani třeba zvlášť vysvětlovat, jak vypadá to křesťanství
pro všední den. Člověk plný dobroty, ten nesmýšlí a nemluví zle, ten svým jednáním nikoho
neohrožuje. Protože se denně v modlitbě spojuje se svrchovaným zdrojem dobra, s Bohem, zlepšuje
tímto vlivem - milostí - všechno své myšlení, mluvení, jednání. Jako dobrý strom i on přináší dobré
ovoce. 
Dobrý strom je člověk, který prošel velikou proměnou obrácení, uvěření Ježíši naplno. 
Ta proměna má hluboké důsledky. To už pak člověk opravdu dokáže zanechat nenávisti. Dokáže
přestat jednat sobecky. Nepodrazí už druhému nohy, ale spíš ho podepře. Neklepaří, nenadává,
nepomlouvá. Má hřejivý vztah a laskavé slovo pro každého vedle sebe. 
Bez této proměny, bez opravdového přivrácení se k Bohu, jsou všechny pokusy o dobro krátkodeché a



nestálé. 
Tahle křesťanská dobrota neznamená slabošské dobráctví člověka, který se proti zlu nepostaví, který
si nechá všechno líbit a všem dělá slouhu a otroka. Dobrý člověk dokáže důrazně napomenout, ale
najde vhodnou chvíli a vhodná slova. Dobrý člověk umí rozlišit mezi bratrskou pomocí druhým a
mezi vykořisťováním. 
Pravá dobrota neroste na stromu našeho života samovolně. Je to plod Božího Ducha a naší spolupráce.
Je to plod toho, že se Božím Duchem necháme vést, abychom byli zbožnými křesťany nejen v neděli v
kostele, ale i po celý týden venku. 
Boží Duch se nám nabízí stále, stále je tu pro nás. Pojďme prosit, aby tu byla i opravdová a upřímná
naše spolupráce. 
 

MORÁLNÍ UKAZOVÁČEK

Povídal tuhle jeden kněz: Kdyby tak na některé zpovědnici byl nápis: “Sem choďte vyznávat hříchy
druhých lidí” - to by byla fronta před takovou zpovědnicí. - Měl pravdu. Vidět chyby druhých,
ukazovat na ně prstem, to nám jde. I Pán Ježíš o tom dnes káže v evangeliu. 
Ale ono je to nebezpečné počínání, ukazovat na chyby druhého. Když já na někoho ukážu prstem -
současně ukážu třemi prsty na sebe sama. Je si to zkuste (kněz ukazuje názorně). Na ukázání třísky v
oku druhého stačí jeden prst, ale na ukázání trámu v mém vlastním oku je třeba hned prsty tři. 
Tyhle tři prsty, co ukazují na mne, to jsou tři otázky: 
Proč já vlastně kritizuji druhého? 
Jak jsem kritický k sobě samému? 
Jak to mohu napravit? 
Ptejme se tedy nejprve, proč jsme tak kritičtí ke druhým? 
Odpověď je nám všem jasná. Když na druhém najdeme chybu, dělá nám to dobře. Jsou lidé, kteří se na
kritizování druhých přímo vyžívají. Kritizovat druhé nám dělá dobře proto, že každý jsme v
podvědomí nespokojení sami se sebou - a ukazování na chyby druhých to nejlépe zakrývá. 
To už jsme u druhé otázky: proč tak málo známe své chyby. 
Známe asi všichni tuhle situaci: Ukazují se tvé fotografie - třeba momentky z dovolené. A z tebe se
dere nespokojenost: Tady nejsem dobře chycený! - Tady vypadám hrozně!” - Ja, neradi na své
nedostatky hledíme, neradi si je přiznáváme. 
Pojďme ke třetí otázce - jak ty chyby napravit? 
Samozřejmě, máme hlavně chuť napravovat druhé. 
Jedna bajka vypravuje o žabím pulci, který se oženil s rybičkou - běličkou. Když mu začaly růst nohy
stával se z něj žabák, řekl manželce - běličce: “Já se brzo už budu stěhovat z vody ven na pevnou zem.
Koukej se také zavčas přizpůsobit, abys mohla žít se mnou na pevnině!” - Rybka se vyděsila: “Ale
copak je to možné? Podívej se na mé ploutve, podívej se na mé žábry!” - Pulec řekl: Máš mě ráda
nebo mě nemáš ráda?” - “Ale mám” vzdychla rybička. - “Tak vidíš,” - řekl pulec - “Koukej se tedy
svých nedostatků honem zbavit.” 
Morálka té bajky je jasná. “Nikdo nemá právo žádat na druhém, aby se změnil tak, že by se to rovnalo
vysvlečení ze své kůže. Žádat takové důkazy lásky, to musí vést vždycky ke katastrofě. Můj bližní,
partner, manžel, přítel, mé děti, ti všichni nejsou tady na to, aby se předělávali podle toho, jak se mně
líbí. Na své bližní se máme stále snažit pohlížet spíš okem Božím, než okem svým. Potom na nich
budeme vidět nejen třísky v oku, nejen jejich chyby, ale i jejich dobré stránky, jejich přednosti, tak,
jak je v otcovské lásce vidí Bůh. 
Ale vraťme se zpět k začátku naší úvahy nad dnešním evangeliem. Řekli jsme si: Kdo ukazuje prstem



na chyby druhého, ten ukazuje zároveň třemi prsty na chyby své. A palec - ten při tom ukazuje nahoru
- abychom se vždy snažili vidět bližního tak, jak to vidí Bůh. 
Často si to připomínejme. Pomůže nám to při snaze milovat bližního takového, jaký je. Pojďme prosit
Boha, abychom to dokázali. 
 

RÝŽOVAT ZLATÁ ZRNA

Když hovoříme s dětmi, často slyšíme, jak nám hrdě říkají: “Tohle je můj přítel!” - A když se zeptám:
“Proč je to tvůj přítel?” - odpoví: “Protože ho mám rád! Rád ho navštěvuji, a on také chodí za mnou k
nám. Mohu s ním o všem mluvit, a vím, že mě nezradí, že to nevybreptá dál. Je nám spolu dobře.
Teda, také se někdy pohádáme, ale to nám nevadí. Druhý den jsme už zase kamarádi jako dřív.” 
Ale jednou se může stát něco jiného. Třeba to, že si s kamarádem domluvíš schůzku. - A kdo nepřijde?
- Tvůj přítel! - Běžíš k nim, za ním. Není nemocen? Ale jeho maminka se diví: “On už z domu
odešel!” - A ty jdeš domů a přemýšlíš: Proč nepřišel za mnou? Kam to šel? Za kým šel? A pak ti
napadne: “Když jsem se včera zase hádal s Toníkem, on mlčel - dřív býval vždy při mně!” - A jak si to
probíráš, pořád víc dokladů nacházíš pro to, že tvůj přítel už není tvým přítelem. 
Vede se ti při tom mudrování přesně tak, jak jsme si před chvílí četli ze Starého zákona. 
Když něco přeséváš, zůstane na sítě smetí, odpad. Kdo jste přehazovali na sítě písek, znáte to: Písek
sítem propadne, kusy kamenů, dřívka, smetí, zůstane na sítu. 
Když ve hněvu kritizuji druhého, děje se totéž. Co jsem si na něm cenil, to propadne sítem. V mé
mysli zůstane jen smetí - jeho chyby. Můj přítel u mne propadl sítem mé kritiky. 
Vidíte - prosívat takto kamaráda, to je špatné jednání. Na přítele musíš s jiným nástrojem: s mísou na
vymývání zlata. Jistě jsi to už někdy viděl ve filmu, v televizi, jak se rýžuje zlato: naberou do ploché
mísy bláto a písek ze dna potoka, pak točí mísou a vymývají bláto a smetí. Vymývají tak dlouho, až se
jim na dně zablýskne zrnko zlata. Z těch zrnek vzniká jejich poklad. 
Teď už to tedy víme: se svými přáteli musíme zacházet jako rýžovatel zlata, ne jako ten kdo přesívá
písek. tak to věděl a nám dnes radí i moudrý Sirachovec: “Kdo najde přítele, ten našel poklad” (Sir.
6,14).

Přímluvy

Pán Ježíš nás nevede k fanatizmu, ale k rovnováze mezi extrémy všeho druhu. Prosme ho:

Ať se už jednou rozhodne, že budeme žít po křesťansku i ve všední den.
Ať se necháme vést tvým Duchem lásky, abychom žili plně lidsky.
Abychom ani při denní práci nezapomínali na konečný cíl svého života.
Aby náš každodenní život přinášel dobré ovoce.
Ať svým osobním příkladem dobře propagujeme křesťanství pro všední den
Ať chyby našich bližních nevykřikujeme do světa, ale obracíme je k dobrému.
Ať žijeme jako lidé, s kterými se každý rád stýká.

to tě, Bože prosíme skrze toho, který je normou a Učitelem našeho života - Ježíše Krista, našeho Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Někdy se zdá, že žijeme v době nového stěhování národů. Přicházejí běženci a uprchlíci z
neklidnějších a hladovějších koutů světa. 
Semtam se pokoušíme ujmout se jich, pomáhat jim, ale stále víc narůstá mezi lidmi nechuť k
cizincům, někdy až agresivní nepřátelství. 
Jak se chovat k cizincům? Už v časech biblických byla tato otázka aktuální. Dnešní slovo Boží na ni
odpovídá jednoznačně, jasně. 
Nejprv pohlédněme na sebe: kolik nelaskavostí, neochoty a sobectví je v mém chování vůči cizím
lidem?

Uvedení do čtení 
1 Král 8, 41-43 
Čtení ze Starého zákona nás uvádí do časů krále Šalamouna. Izraelité dokončili stavbu svého chrámu v
Jeruzalémě, a král Šalomoun jej modlitbou zasvěcuje Hospodinu. Část té modlitby teď uslyšíme.
Nejen na svůj národ, i na cizince myslí moudrý král. 
Gal 1,1-2.6-10 
Po několik neděl si teď budeme číst z Pavla listu Galatským křesťanům. Apoštol je zklamán jejich
chováním. Rozdělují se do různých sekt, znepřátelují se mezi sebou, místo aby hledali jednotu a lásku
v Kristu. Neplatí to také o nás, dnešních křesťanech? Na kolik církví a sekt jsme stále ještě rozděleni
my? 
Lk 7,1-10 
Je to zvláštní příběh, kterému budeme teď naslouchat v evangeliu. Hlavní postavou je v něm cizinec,
pohanský voják. Izraelité ho chválí: e hoden”, ale on skromně říká: “Nejsem hoden, abys mi Pane
pomohl.” - Je něco z této jeho pokory i v našem postoji při modlitbě? 
 

MODERNÍ POVĚRY
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Když nás po převratu začala obtěžovat záplava sekt a pověr, měli jsme pocit, že to je jeden z nešvarů
dnešní doby. Ale v Pavlově listu Galatským jsme si před chvílí četli, že tohle trápení znala už první
generace křesťanů. 
Ale teď pojďme se zabývat trampotami, které máme s náboženskými pověrami teď. 
Přišla za knězem mladá žena, vyděšené oči plné slzí: “Pane faráři, pomozte, co dělat? Dostali jsme
dopis od církve. Manžel to nechce opsat a tam stojí, že kdo to neopíše, umře.” Ptám se, proč si myslí,
že to posílá církev.” No přece tam stojí: věř v Boha!” 
Nemocný, který přišel za Ježíšem, měl malomocné tělo. 
Ta paní, co přišla za knězem, bylo málo mocná duševně. Přesná diagnóza této chorobné formy víry je
“pověrčivost”. 
Možná, že jste podobný řetězový dopis už dostali také. Nechme jej hlasitě zaznít zde v kostele a dobře
sledujte, jak pod obalem první věty, která je náboženská a věroučně správná, se skrývá hloupost,
pověra a surové vyhrožování a zastrašování. Poslouchejte: 
“Věř v Boha, celou duší ho uznávej a on ti uskuteční štěstí. Tato modlitba je rozesílaná ke štěstí. Došla
z Holandska kolem světa a ty máš to štěstí, že ti byla zaslána. Štěstí se k tobě dostaví do 14 dní po
obdržení dopisu a upozorňuji tě, že nejde o vtip. Pošli kopii dopisu 10 známým, kterým přeješ štěstí.
Dopis tě musí opustit do 8 dnů, jinak do 99 dnů zemřeš, poněvadž bys porušil řetěz. 
Američan Kisinger vyhrál 70.000 dolarů, ale porušil řetěz a zemřel do 99 dnů! Ředitel koncernu Ford
na Filipínách Hasler vyhrál 17.000 dolarů, neposlal dopis a zemřel. Slovinský lékař Mirko Vojanovič
vyhrál v národní loterii milion dinárů, dopis neodeslal a zemřel do 99 dnů.” 
Kdo tyto řetězové dopisy sestavuje, kdo je opisuje, posílá? Věřím, že vy, věřící křesťané, to nejste.
Snad někdo ze zlomyslnosti - aby tím zdiskreditoval náboženství u lidí, kteří nerozeznávají mezi vírou
a pověrou, jako ta paní, co mě navštívila. Ale především to opisují lidé zbabělí, kteří si nedali práci s
pořádným náboženským vzděláním. Boha nechtějí milovat a tak se ho bojí. 
Odmítli Boha otce a děsí je bůh Strašák. 
Toto není jediná podoba dnešní pověrčivosti. Ta má nejrůznější podoby. 
Přišel člověk a říká: “Nechcete se jít podívat na pannu Marii zamrzlou v láhvi zázračné vody z
Turzovky? Tam, v Turzovce, slunce dělá na obloze kola, lidé tam mají vidění a děje se tam moc
zázraků.” 
Ano, pověra má tisíc tváří, ale společně má to, že mluví o náboženských věcech. Může to svést lidi,
kteří se jinak o víru nezajímají, k domnění, že právě to je naše křesťanství, že to je křesťanská víra.
Proto je pověra tak nebezpečná: Lidi si ji pletou s vírou. Odmítají pověru a s ní i víru. 
Křesťanova víra musí být rozumná, musí být kritická. Pán Ježíš nemilosrdně odhaloval každou
nerozumnost v židovských náboženských zvyklostech. Víra nekritická, - víra, která nezkoumá
rozumem, nepochybuje; - to je pavíra - tedy pověra. 
Někteří lidé si myslí, že se nesluší kritický zkoumat naše náboženství, že pasivně vše přijímat je
zbožné - ale ono je to zatím jen hloupé. 
A ještě něco je všem pověrám společné: záliba v zázracích na způsob kouzel a čarování. Kdejaké
pohádkové motivy, kdejaké legendární a lidové pověsti. Čím divočejší, čím vzrušivější, tím líp. 
Prosím vás: musíme všichni pomáhat, aby naše společnost neupadla zpět do pohanských pověr. 
Musíme znát a vysvětlovat rozdíl mezi vírou, která vždy vychází z rozumu, je rozumná, a pověrou,
která je nerozumná a protipřirozená. 
Musíte sami znát a umět vysvětlit rozdíl mezi Kristovými zázraky v bibli a jarmarečními pověrami,
náboženskými bludy duševně chorých lidí, fantaziemi různých exhibicionistů. 
Co se rozumí zázrakem v Novém zákoně? Je to událost, kdy člověk vidí jednat Boha. Oblíbenou
otázkou, o které se hádali lidé po staletí bylo: jsou zázraky něco proti přirozeným zákonům? Jsou
nadpřirozené? - Jestli ne - pak to nejsou zázraky, je to něco přirozeného. Jestli ano, pak by tu Bůh



Stvořitel rušil, ničil své vlastní dílo a to by bylo nerozumné jednání. 
Takhle uvažovat, to je jako kdyby se někdo zeptal: Dvě jablka a tři hrušky, kolik je to dohromady
švestek? Zde se nerespektuje různost věcí. Řekneš na to: tato otázka je špatně položená. 
Stejně špatně položená je otázka, zda zázrak je Boží jednání proti přírodě nebo podle přírody. Zde
naopak se dělá rozdíl tam, kde není. Vždyť celá příroda, všechny přírodní zákony jsou dílem Božím.
Jakýkoli čin Boží je tedy přirozený - shodný s přírodou, a naopak, celou přírodu lze stejně právem
označit za zázrak, div Boží moudrosti. 
Biblické zázraky nám svědčí, že se tu vždy zmobilizovala velká síla ve prospěch člověka. Jaká síla?
To je zatím předčasná otázka - vždyť jen tak málo zákonitostí Boží přírody člověk dosud poznal. 
Radar, laser, atomový výbuch. V minulém století by řekli zázrak. A měli by pravdu. Dnes říkáme:
Boží příroda - a máme také pravdu. Přírodní vědy jen objevují divy moudrosti Boha Stvořitele. 
Prosme tedy dnes, aby učení Ježíše Krista nebylo každého pohanskými pověrami. Aby lidé po celém
světě usilovali o víru kritickou a rozumnou. Aby svět pochopil rozdíl mezi pohanstvím a
křesťanstvím. 
 

JAK PSÁT DOPISY

Celá třetina Nového zákona sestává z listů - z dopisů. Každou neděli si čteme buď z listu apoštola
Pavla nebo Petra, Jakuba, Jana, Judy, nebo ze sedmi listů, které jsou v apokalypse. 
Božská moudrost použila  k vedení člověka i dopisů. 
My také píšeme dopisy. Nejsou sice inspirované Duchem svatým jako listy Nového zákona, ale mohou
a mají být inspirované naší vírou, nadějí a láskou, mají být nástroji dobra, součástí našeho osobního
apoštolátu. 
Lidé většinou rádi dopisy dostávají, ale neradi je píší, protože při psaní za chvilku nevědí, co a o čem
dál psát. 
Naznačme si, jaké mají být naše dopisy, aby byly dobré a k dobrému. 
Především ať potěší. Každodenní život přinášejí starostí dost. Tvůj dopis ať spíš povzbudí, než
zarmoutí. Mluvené slovo sotva zazní, už dozní. Dopis zůstává. Může být čten znovu a znovu, může jít
z ruky do ruky. Je jako vystřelený šíp, nemůžeme jej zavolat zpět. Proto nikdy neodešli dopis, který jsi
nenechal den odležet a pak jej po sobě znovu nepřečetl. Kdybys musel sdělit něco nepříjemného,
udělej to citlivě, ohleduplně. Zkus se z tohoto hlediska začíst do dopisů apoštola Pavla Korintským
křesťanům. Musí v nich psát, o čem ví, že to bude bolet. Ale hned má po ruce hojivou mast. 
Nepiš nikdy ve hněvu, v rozčilení. 
To pak ti přijdou na jazyk slova peprná, která by tě mrzela, až dopis odešleš a uklidníš se z toho
rozčilení. Zato se zneklidníš představou, jak tvá slova potrápí adresáta. Máme přece jiné soudit tak
opatrně a ohleduplně, jak si přejeme, abychom byli souzeni my. 
Rozlišuj mezi žertem a ironií - posměchem, výsměchem. Posměch je jako ostrá dýka, vždycky raní. 
Nepiš rozvláčně. Kvalita dopisu nezávisí na jeho délce. Vynech všechny fráze, bubliny prázdných
slov. 
Dopisy k svátkům, k vánocům a k velikonocům ať nejsou projevem sentimentálnosti, ale projevem tvé
víry. Už volba pohlednice je obrazem tvé osobnosti. Nekupuj obrázky kýčovité.. 
Naše dopisy soustrastné, které píšeme při úmrtí, ať také nejsou sbírkou bezduchých frází o
nezměnitelném osudu - to je projev mohamedánství, - nebo řečí o musíme tam všichni, které zavánějí
nirvánou dálného Orientu. To by byla ubohá, bezduchá útěcha. 
Naše křesťanská útěcha je ve víře v Boha Otce, ve víře ve zmrtvýchvstalého Spasitele, v možnosti
spojovat se v modlitbě s tím, který nás předešel domů, který se už zbavil bolavého těla, bolavého



života a žije už plně v radosti dětí Božích. Soustrastný dopis nemusí být plný zbožných výroků a citátů
Písma, ale měl by vonět naší vírou v život, který tělesnou smrtí nekončí. 
Kdykoliv sedneš k psaní dopisu, představ si, že se přes tvé rameno naklání láskyplný nebeský Otec.
Když si toho budeš vědom, budou tvé dopisy plné laskavosti. Jako listy v Novém zákoně, budou také
poselstvím tvé víry a naděje.

Přímluvy

Římský hejtman nám dal příklad skromnosti a důvěry v Boha. Pojďme společně prosit, abychom i my
měli tyto vlastnosti. Prosme Boha:

Za všechny křesťany, - aby dávali světu příklad skromnosti a pevné důvěry v Boha.
Za naši církev, - aby pomáhala světu objevovat krásu Ježíšova evangelia.
Za politiky a vládce, za vědce a techniky, - aby vedli svět dobrým směrem, k dobré budoucnosti.
Za nás všechny, - abychom v denních událostech dovedli rozeznávat dobré od zlého, a při nedělní
bohoslužbě se Tělem Páně v dobrém posilovali.
Za naše zemřelé, - aby měli účast na věčné Hostině Beránkově.

Bože, ty chceš, aby nikdo nezahynul. Zahrnuješ nás všechny do svého milosrdenství. Chválíme tě za to
a chceme tě velebit na věky věků.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Kdosi řekl, že lidský život je chůze provazolezce mezi zrozením a smrtí. Co je vedle toho lana, co je
za ním? Je smrt konec bytí? Slovo Boží nás dnes vybízí k víře v Život, kterým je Kristus, v Život,
kterým je Kristus, v Život, který překonal smrt. 
Obraťme se k tomuto dárci života, odřekněme se smrti hříchu.

Uvedení do čtení 
1 Král 17,17-24 
Prorok Eliáš vášnivě bojoval za víru v jednoho universálního boha Jahve, stvořitele světa a dárce
života. Neohroženě se stavěl proti dobové módě - kultu boha smrti, kanaánského Baala. Baalovi životy
obětujete - Jahve život dává a zachraňuje - to nám zdůrazňuje i dnešní čtení. 
Gal 1,11-19 
Pavel ví, že Kristovo učení je Božího původu, že je to Zjevení Boží. Poslouchejme, jak o tom
přesvědčuje své skeptické posluchače. 
Lk 7,11-17 
Na pozadí starozákonního vyprávění o Eliášovi se v evangeliu ukazuje, že Ježíš je vskutku Pán, Pán
života a smrti, zvěstovatel Boha - milosrdného Otce. 
 

KRISTOVY ZÁZRAKY A NAŠE VÍRA

Za časů Kristových byly zázraky oporou víry a legitimací kazatele. Jsou i dnešnímu křesťanu - mám



na mysli především mladou generaci - oporou víry? 
Čím méně se v zázraky věří, tím více se toho slova používá. O zázracích čte kdekdo v novinách: píší o
zázracích moderní vědy, techniky, o chirurgovi se zázračnýma rukama a na poslední stránce novin jen
zázrakem zvítězila Dukla ve včerejším fotbalovém utkání. 
Zázrak proto dnešní člověka nijak nevyvede z míry. Kdyby stálo v novinách, že někdo vzkřísil
mrtvého, zauvažoval by, že měl asi dobře zařízenou resuscitační stanici a zda použil masáže nebo
transplantace srdce. 
Mladé generaci mluvit o zázracích v teologickém slova smyslu, znamenalo by leda ztížit jim přístup k
víře. Zázraky by jim nebyly oporou víry, ale pohoršením. My ze starší generace si uchováme svou
víru, jak jsme v ní byli vychováni a vyučeni. Tyto věci nám zpravidla nejsou obtíží, ledaže to sem tam
někdo přežene a vidí v nich samu podstatu víry: pídí se neúnavně jen po zázracích a je ochoten uvěřit
kdejaké zprávě lidové šeptandy, že tam nebo onde se stal zázrak, zjevila se Panna Maria. Tím se
ovšem cesta ke křesťanství neusnadňuje, ale komplikuje, protože mnozí se domnívají, že v tom je
opravdu podstata křesťanství a charakteristický znak katolicismu. 
Kdyby dnes přišel Kristus - Mesiáš a dělal ty zázraky, o kterých čteme v bibli, co by způsobily?
Obrácení lidstva? Kdyby rozmnožil chleby - měl by nejspíš na krku vyšetřování, jestli má povolení k
zavádění velkovýroby. Kdyby utišil bouři na moři, pídili by se po něm agenti všech velmocí a odvezli
ho někam do vojenské laboratoře, aby jim připravil moderní válku. 
Jenže Kristus by takové zázraky dnes nedělal. On jimi tenkrát odpovídal na konkrétní situaci, bídu a
trápení lidí kolem sebe a pomáhal jim. Problém naší generace není nedostatek chleba, ale jeho špatné
rozdělení lidem. 
Kristovy zázraky nejsou podstatou jeho zvěsti. Ta je jinde. Ověřme si to třeba na vzkříšení vdovina
syna v Naimu. To nejdůležitější není vzkříšení synka vdovina - on za čas přece jen zase umřel a jeho
maminka umřela také a my také dál umíráme - jádro této události je v prosté větě, která může snadno
uniknout naší pozornosti: “Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.” 
Jádrem Kristova evangelia není překračovaní přírodních tj. Božích zákonů. Je to poselství o lásce, o
tom, že Bůh má soucit s člověkem a jeho trápením. Proto kdyby Kristus dnes znovu přišel viditelně na
svět jako Mesiáš, vystihl by, který největší zázrak bychom dnes všichni potřebovali: Myslím, že
budete souhlasit, že největším zázrakem a také nejpotřebnějším by bylo, kdyby Kristus oživil
zmrtvělé a zkamenělé srdce lidí. Kdyby byli schopni se mít rádi, být na sebe laskaví, být k sobě
navzájem slušní, být družní a pozorní jeden k druhému. Vyléčení srdce lidského. Aby si lidé mohli
navzájem věřit. 
Jenže tento zázrak uložil Pán vykonat nám, každému osobně. Stanovil, že jeho provedení je 
poznávacím znamení křesťanů: “Podle toho pozná svět, že jste moji učedníci - budete-li mít lásku
jedni k  , kterou ti Kristus dnes klade, tedy zní: “Provedls ten zázrak na sobě?” Máš řád své bližní, ty
doma, i ty co máš kolem sebe v práci? 
A ty stojíš a říkáš si možná v duchu? Copak o to, já to uznávám, že je to největší a nejhezčí věc, mít
rád a tak dále, ale zrovna u nás doma to nějak valně pro tento zázrak nevypadá. Moje žena bývá často
protivná, že to nejde dál. Můj muž - kolikrát bych od něj nejraději utekla. U nás to nejde. A v práci
mám taky smůlu: to byste museli znát s jakými lajdáky a nepřejícími a venkoncem zlými lidmi
musím dělat. U mne to zkrátka nejde - mít rád bližní kolem sebe. 
Jenže láska začíná teprve tam, kde nedostatky druhého  vidíme. Taková “láska” v uvozovkách, kde
lidé jsou jeden do druhého slepě zahleděni a nevidí nalevo, nevidí napravo, to je zamilovanost, to jsou
líbánky, to jsou lidé v transu, v hypnóze. To není přirozený stav. 
Přirozený stav začíná, až ona za chvíli po svatbě si všimne, že ten její protivně potahuje nosem, až
začnou vidět chyby, nedostatky a lidské slabůstky jeden na druhém. tady začíná místo pro tvou lásku:
vidět nedostatky druhého a mít s ním soucitů Vidět, co je na tom druhém odumřelé, jako Kristus viděl



vdovina synka mrtvého a je ti toho  člověka líto, - právě proto, že mu toto a ono schází, právě proto, že
není dokonalý, že potřebuje tvou pomoc. Tady začíná ten velký zázrak, který se jmenuje láska lidí
mezi sebou. Není to tedy překážka lásky, když  lidé kolem tebe mají chyby, ale naopak: podmínka k
tomu, abys je mohl mít účinně rád. Láska to je obětování sebe druhému. 
To, co se bude dít za chvíli u oltáře a co se ona neděli co neděli před našimi zraky, to je také oběť a
také oběť lásky. Ten který se tu za nás a pro nás obětuje, aby nám dal nového ducha do všedních dnů,
ten by nám mohl říkat: “Ty mně dlužíš uctivou modlitbu, ty mě dlužíš za ten týden moc věcí, cos měl
udělat a neudělal a cos neměl dělat a přece jsi dělal.” A jak na to Ježíš odpovídá? Obrací se ke všem se
ke všem se slovy: “Hle, já jsem beránek, který snímá vaše hříchy.” Vidíš, toto je podstata lásky
křesťanské, - být beránkem, který snímá hříchy. 
Srovnej si tedy při této oběti krok s Kristovou láskou a odcházej domu s radostí, že to co neseš
každodenně, břemena toho druhého vedle sebe, je totéž, co dělá Pán. Že tak naplňuješ zákon Kristův.

Přímluvy

Obraťme se nyní k Bohu, zdroji lásky, k původci života a prosme ho:

Za všechny lidi na světě, kteří rozhodují o osudech světa;, aby nevolili cestu násilí, ale rozvahy.
Aby podporovali cesty k míru a dorozumění.
Modleme se za všechny kněze a laiky, kteří hlásají evangelium; aby našli pravá a přesvědčivá
slova.
Modleme se za lidi, kteří ztratili blízkého člověka; aby neztráceli ze zřetele výhled na budoucí
setkání v Božím království.
Modleme se za nás, zde přítomné: abychom si odnesli do denní práce pohodu mysli a sílu k
nesení břemen svých bližních.

to tě, náš Bože, prosíme, skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
V každé společnosti jsou lidé na okraji, vadní, špatní, hříšníci, na které ti řádní shlížejí z výšky. 
Jsou mezi nimi vyslovení darebáci, ale i slaboši a nemocní. Jsou různé cesty a způsoby, kterými se
dostali na okraj společnosti. Co s nimi? Věznice a polepšovna často k nápravě nepomohou.
Poslouchejme, jak na tuto otázku odpovídá dnes slovo Boží. 
Ale napřed se postavme na správné místo: ne nad hříšníky, ale vedle nich.

Uvedení do čtení 
2 Sam 12,7-10.13 
První čtení patří mezi ta vyprávění ze Starého Zákona, která my starší známe z biblické dějepravy.
Král David se dopustí zločinu: dá zabít svého důstojníka Uriáše, aby si mohl vzít za manželku jeho
ženu. Kněz Samuel jej přivede k lítosti: David uzná svou vinu a lituje. A jak se ke kajícímu Davidovi
zachová Bůh, to teď uslyšíme. 
Gal 2,16.19-21 
Teď si budeme číst úryvek z dopisu apoštola Pavla Galaťanům. Galaťané, to byli Keltové, kteří kolem



roku 500 před Kristem přitáhli z Asie a rozšířili se po celé Evropě. I u nás se usadili. V Malé Asii si
založili vlastní říši a svatý Pavel mezi nimi hlásal víru v Krista. V dopise jim připomíná, jak mají
podle té víry žít. 
Lk 7,36-8,3 
Ústředním motivem dnešního evangelia je vyprávění o odpouštějící moci víry a lásky, která člověku
umožňuje nový začátek života. Jak jedná dnes Pán Ježíš s hříšnou ženou, tak chce jednat i s každým z
nás. 
 

ŽIVOT VE VÍŘE

Občas slyšíme stezky, že je mezi námi stále víc nevěřících. Ale to je mylný dojem. Nevěřící lidé
nežijí vůbec - končí sebevraždou. 
Lidé mezi námi jsou všichni věřící, každý věří něčemu nebo někomu - jinak by nemohl žít. 
Přijdou na faru snoubenci na přípravu k sňatku. On řekne: “Jsem katolík.” Ona říká: “Já nevěřím v
nic.” - A kněz jí odpoví: “Ale věříte, jistě v něco věříte. Například jistě věříte svému snoubenci, jinak
byste si ho nebrala. Jistě věříte, že si spolu založíte hezký domov, jinak byste se nevdávala. Jde jen o
to, jestli se oba dokážete shodnout, jak si ten šťastný domov představujete.” 
Každý, kdo žije, je nějak věřící. My, křesťané, věříme v Boží lásku, věříme v moc dobra. - Jiní věří v
moc peněz a protekce. V moc politické ideologie. Jiní věří na horoskopy a amulety. Kde není víra v
Boha, nastupuje víra v pověry - v tom je ten rozdíl. 
Svatý Pavel dnes ve čtení říká: “Já žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval.” A my, křesťané,
můžeme k tomu říci: “Já také chci žít ve víře v Syna Božího.” 
Víra v Syna Božího osvobozuje člověka od pověr, od strachu ze všelijakých strašidel. 
Víra v Syna Božího učí člověka správnému vztahu k sobě i k lidem. 
I dnešní evangelium je velikou školou tohoto krásného života v duchu víry. Ústředním motivem je
vyprávění o odpouštějící moci lásky. Odpuštění umožňuje nový začátek, nový život. Mezi manžely, v
pracovním společenství, všude. Kde je odpuštění, tam je láska, tam je Bůh. 
Je tu naznačena i poněkud překvapující druhá strana mince: Komu se méně odpouští, ten méně miluje.
Farizej je slušný, korektní člověk, který nic špatného neprovedl. Nepotřeboval a nezažil odpuštění. A
tak není schopen soucitu s hříšníkem, neumí mu odpustit, mít ho rád. 
Odpuštění věřitele a láska dlužníka, to je druh k nerozpoznání, vzájemná zpětná vazba. Neplatí tu
tedy: Napřed ty, a potom i já. Kdo má rád, ten odpouští. Komu se odpouští, ten má rád. Odpuštění je
podoba lásky k bližnímu. 
Dosud v nás žije farizejská zbožná výlučnost, povyšování “dobrých” křesťanů nad hříšníky. Posluchač
evangelia by se měl dnes hledat nejen v hříšnici, která je zahrnuta Ježíšovou láskou a odpuštěním, ale
i ve farizeovi, který neodpouští a proto je nebezpečí, že ani jemu nebude odpuštěno. 
Nakonec si připomeňme, že dnešní evangelium nás učí nejen jak zvládnout svou přítomnost, ale i
minulost. Kolik lidí se plouží životem s tváří obrácenou zpět, do minula. “Kdybych byl tenkrát to
udělal, to neudělal!” Minulost je mnohým přítomnější, než současná chvíle. Litují svých chyb, to ano,
ale neumějí přijmout odpuštění, neumějí odpustit sobě ani jiným. Potřebují pochopit, že teprv, když se
člověk zbaví minulosti, když přijme odpuštění, může žít novým životem ve stavu, který evangelium
dnes nazývá pokojem: “Jdi v pokoji!” A kdo se naučí jít životem v tomto Ježíšově pokoji, ten pak je i
sám schopen odpouštějící lásky. 
Dnes jsme si připomněli, že vlastně není nevěřících mezi námi. Každý něčemu věří. My křesťané
věříme Pánu ježíši Kristu, věříme v moc jeho evangelia lásky. 
Chraňme si tuto víru a snažme se ji předat jako největší majetek i svým dětem. 



 

JEŽÍŠ ZACHRAŇUJE MLADISTVOU CHULIGÁNKU

Kdyby o tom, co jsme si právě četli v evangeliu, psali dnešní novináři, asi by té zprávě dali titulek:
“Ježíš zachraňuje mladistvou chuligánku!” A není to tak nějak divoká představa. Všechny události a
lidské osudy, o kterých čteme v evangeliích se odehrávají znovu a znovu v každé generaci. 
Jak zní podobný příběh dnes? Kdesi jsem četl, co o sobě vypovídá dnešní mladý chlapec: 
“Je mi 20 let. Pracuji jako pomocný dělník. Mám za sebou pár bouřlivých let, že kterých ve mně
zůstala zoufalá prázdnota. Od 15 let jsem se zdržoval v partě, kde se statečnost měřila na počet
vypitých sklenic. Měl jsem spoustu různých kamarádů a naučil jsem se od nich mnoho fíglů, jak přijít
k penězům bez práce. Měl jsme mnoho děvčat “na jedno použití”. 
Nyní jsem už potřetí na psychiatrii. Nevím proč bych měl dál žít. Alkohol už nesnáším. Nevím jak
bych měl dál žít - kluci se dali na fetování a toho se bojím. Nevím, s kým bych měl dál žít, vždyť
nikoho krom těch ze své bývalé party v Praze neznám. Do party nemohu, když se mi z rumu dělá zle.
Je to hrozné, být v milionovém městě sám, jen se svými mindráky. Mám pocit, že jsem na konci
života, žiju v zoufalství a prázdnotě. Začít znova? Jak? Proč? Nač? - Podepsán Tonda. 
Jaká podobnost, ale i jaká rozdílnost je mezi dívkou z evangelia a mládencem z našeho světa. 
Ten mladík se vyznává psychiatrovi a točí se pořád dokola v otázkách, na které nezná odpověď. Na
psychiatrii je už potřetí, to známená, že to, co mu tam řekli, mu moc nepomohlo. 
Naproti tomu povětrná dívka z evangelia se obrací k Ježíšovi a slyší slova: Tvé hříchy jsou ti
odpuštěny. Už nejsou. Už se k vůli nim nemusíš užírat, když nejsou. Jsi znovu na začátku života,
začínáš žít znovu. Z minula ti zůstanou jen hořké zkušenosti, které ti budou pomáhat v další orientaci. 
Druhý rozdíl: Ten mladík je a zůstane sám. Děsí se té osamělosti, až ho propustí z léčebny. Jak žít sám
v milionovém městě? 
Dívka z evangelia sama nezůstala. Připojuje se k partě mužů a žen, mládenců a dívek kolem Ježíše. Ti
prošli také podobnou cestou, jako ona. Jim také jako jí řekl Ježíš: Já ti odpouštím tvé hříchy - pojď a
následuj mne. Ta dívka žije dál v partě - ale tentokrát našla dobrou partu, tu kolem Ježíše. 
Materialistická filozofie učí, že člověka určuje prostředí, ve kterém vyrůstá a žije. Úplnou pravdu v
tom nemají - to by z rodin alkoholiků museli vyrůstat zase jen i a v rodinách spořádaných zase jen
spořádané děti. 
Ale je jisté, že prostředí má na dítě i dospělého velký vliv. Proč to zdůrazňuji? Budou prázdniny a
naše děti se budou pohybovat mezi dětmi, mládež v partách mládeže. Kde jsou rodiče pohodlní a
nestarají se, v jakém prostředí se děti pohybují, mohlo by se jim také přihodit, že děti nebudou po
prázdninách zotavené, ale zubožené. 
V novinách byl článek, jaký vliv může mít parta na lidský osud. 
Mladý Japonec se dostal ke konci války do party mladistvých fanatiků. Pro službu v armádě byli příliš
mladí a tak se dali k disposici na jedno použití. Vycvičili je v řízení letadla, dali jim čestný titul
národního hrdiny “kamikadze”, naložili jim letadlo plné výbušnin a pak startovali k prvnímu a
poslednímu letu: i s letadlem se vrhli na americkou loď a potopili ji. 
Ten náš sedmnáctiletý mladík také hořel touhou, aby obětoval život za císaře a jeho jméno bylo
přitesáno k 2000 předchůdců na stěně národní svatyně. A právě, když mu dávali na čelo čestnou pásku
kamikadze - sebevraha za vlast - právě tehdy podepsal japonský císař kapitulaci po svržení bomby na
Nagasaki. 
Mládenec byl zoufalý. Dali mu místo učitele, ale on v dalším životě neviděl žádný smysl. On chtěl být
nesmrtelným hrdinou - a místo toho má dětičkám vtloukat do hlavy abecedu. To nemá smysl, utopí se.
Když šel k přístavu, uslyšel zvonek z katolického kostelíka, který zval na mši. Vešel tam, a co viděl,



ho ohromilo. V kapli desítky zmrzačených dětí, které přežily atomovou bombu v Nagasaki. Vypálené
oči, popálené tváře, zmrzačená tělíčka. A mezi nimi ošetřovatelé - běloši z Evropy. 
Ani jeden Japonec. Japonci si cení jen zdatné děti, výkonné lidi. Zmrzačení, slabí, ti ať umřou a
přenechají místo zdatným. 
Co to jsou za lidi, kteří až z Evropy přišli sloužit těmto ubožátkům, které vlastní národ odepsal, o
které jejich rodiny nestojí? 
Proč sem přicházejí, co je sem vede? Kdo se ptá, ten se doví: jsou to křesťané, bratři Ježíše Krista.
Mají podobný životní ideál, jako měl on - chtějí se také obětovat, chtějí také dosáhnout nesmrtelné
slávy. Neslouží však japonskému císaři, ale bezmocným lidem; netouží, aby  jejich jména byla
zapsána na kamenném pomníku pro věčnou paměť, oni chtějí věčně žít v náručí Boží otcovské lásky. 
Mladý Japonec zůstává v tom útulku a pomáhá ošetřovat děti, za čas se dá pokřtít, a pak se stává
knězem. 
Dvojí vliv prostředí zažil na sobě ten Japonec. Napřed sílu party fanatických sebevrahů, potom sílu
lásky party opravdových křesťanů. 
Milí posluchači, jaký vliv zanecháte po sobě vy tam, kde budete trávit své prázdniny, svou dovolenou?
Máme o čem teď hovořit se svým pánem, s Ježíšem, máme o čem přemýšlet.

Přímluvy

Bůh obnovuje člověka tím, že nám odpouští naše viny. Prosíme ho:

Za církev po celém světě, - aby se zbavovala lidských slabostí.
Za lidstvo naší generace - abychom si uměli vychovat čestné, spravedlivé a statečné politické
vůdce.
Za naši mládež, - aby hledala pravé hodnoty života a našla je v evangeliu-
Za nás všechny, - abychom uměli mít rádi lidi kolem sebe, - i ty, co nás zklamali.
Za naše farní společenství, - aby nám nedělní bohoslužba byla opravdovým setkáním s Boží
láskou.

Bože, odpusť nám naše viny. Dej nám srdce laskavé, abychom i my si uměli navzájem odpouštět v
duchu evangelia Ježíš Krista, našeho Pána.

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Někdy slýcháme výzvu, abychom, když vstupujeme do kostela, nechali všechno všední venku. Je to
správné v tom smyslu, že máme obrátit pozornost k hlasu evangelia. Ale naopak je pro nás důležité,
abychom právě zde v kostele celý svůj život srovnávali se zásadami evangelia, abychom zde dali
svému životu správný směr. 
Pojďme prosit o odvahu ke stále novému začínání.

Uvedení do čtení 
Zach 12,10-11 
V dnešním čtení ze Starého zákona píše prorok o smrti krále Joziáše, který obětoval svůj život za
svobodu národa. Církev přenáší ta slova na krále novozákonního - Ježíše -, který obětoval svůj život



za svobodu celého lidstva. 
Gal 3,26-29 
Starozákonní židovská představa spásy - skrze příslušnost k určitému národu a zachovávání rituální
čistoty, - to je nám už cizí. Naše cesta ke spáse je jiná: v Ježíše Krista a projevovat tu víru ve svém
chování a jednání - následovat Krista. 
Lk 9,18-24 
Pán Ježíš nám zanechal nejen své učení, - evangelium, - ale i dokonalý vzor správného lidského
života. Tento vzor máme následovat, máme žít jako Kristovi učedníci - křesťané. 
 

NÁSLEDOVÁNÍ UKŘIŽOVANÉHO

Ústřední motiv všech tří dnešních perikop je zřetelný: následování ukřižovaného Pána Ježíše. Kdo
chceš jít za mnou, vezmi svůj kříž každodenní a následuj mne. Patří to ke křesťanství jako cesta k cíli.
Taková výzva je schopna zmrazit hned na začátku dobrou vůli všech posluchačů: kdopak by stál o
trápení. Proto je dobře hned zkraje upozornit: Nechcem si tu trápení na sebe vymýšlet. Chceme hledat,
jak zvládnout ta, která nese s sebou život sám.

V prvním čtení, v Zachariašově “probodeném” vidí novozákonní lid výkupnou lásku Boží, ztělesněnou
v probodeném srdci Ježíšově “aby se naplnilo Písmo” (Jan 19,36-37). 
Zatímco Apokalypsa vidí spasitelné jednání Boží ještě často ve starozákonních lidových představách
(Bůh nechá vylít misky svého hněvu na neposlušné - podobně jako egyptské rány; Bůh jako mstitel
své svatosti - Zj. 6,10;19,2) - Zachariáš tu vidí kupodivu jinak: Bůh neuplatňuje převahu své síly, aby
trestal, ale nechává ve svém Synu probodnout sebe, přemáhá zlo, nenávist, láskou. Máme si tu
uvědomit, že ani my nemáme čekat, až sám Bůh “vyleje ducha milosti a slitování na obyvatele”, ale
máme následovat Ježíše, tj. začít tak jednat, jako on.

V druhém čtení starozákonnní představa  spásy (skrze příslušnost k určitému národu, obřízku,
zachování rituální čistoty) je nám cizí. Není to naše cesta. Naše cesta ke spáse je: uvěřit v Ježíše,
vyjádřit tu víru křtem, projevovat ji vztahem k lidem v rovnosti, bratrství, svornosti v následování
Krista.

V evangeliu jsou spojena tři témata: Vyznání Petrovo, ohlášení výkupného utrpení, důsledky pro
následování Ježíše.

Kdo je Ježíš, o tom se mínění lidí rozchází dodnes (idealista, humanista, snílek, revolucionář). A jako
byla představa ukřižovaného Mesiáše nepřijatelná pro oficiální židovstvo (mesiášská “teologie slávy”)
- , tak i novozákonní církev stále zápasí s pokušením cítit se už jako církev panující, vítězná.

Jenže Ježíšova cesta k triumfu Zmrtvýchvstání vede přes smrt. Ve všech synoptických evangeliích je
to po třikrát ohlašováno, že Ježíš neumře proto, že ztroskotal, z bezmoci, ale že přijal úděl smrti v
sebeobětování za jiné, že je to jeho největší kázání a výkřik jeho lásky a víry: kdo se v důvěře v Otce
všeho vzdá pro jiné, ten v Bohu všechno získává.

Platí to pro všechny, že cesta k životu ve slávě vede přes trápení a smrt. Ale je tu třeba zřetelně
povědět, že se tu nemíní žádné masochistické sebetrýznění. Že je třeba odmítat jako nekřesťanskou
onu “zuby skřípající zbožnost”, vyjadřovanou heslem: “Všechno má před Bohem jen natolik cenu,
nakolik je to příležitostí k utrpení a k obětem.” Takové odmítání radosti ze života by plodilo leda



zaryté, nevlídné rigoristy, jimž láska už není středem života. Sebezápor a umrtvování je tu pak
samoúčelné a tím nesmyslné a bezcenné. 
Také v dnešní perikopě se vůbec nejedná o výzvu k mučednictví, k mučednické smrti. Lukáš tu
zdůrazňuje: “nes každého dne svůj kříž”. Nemá tedy na mysli mučednické sebezničení, ale nesení
každodenních trampot, které život přináší, a způsob, jak je po vzoru Ježíšově přijímáme a zvládáme.
Cílem tu není smrt, ale život, nový život: být tu pro druhé - v lásce. 
Každá naše mše, každá eucharistická slavnost je památkou tohoto výkupného utrpení, smrti a
Zmrtvýchvstání Páne. Je školou společenství v lásce. Je školou sebezáporu, jak nést kříž svých
každodenních trampot ve spojení s Kristovým výkupným křížem. 
Do této školy života se pojďme svým kredem přihlásit. 
 

PÁN JEŽÍŠ ZKOUŠÍ APOŠTOLY A NÁS

Blíží se konec školního roku. Čas zkoušek vrcholí. Kdekdo se vás školní chaso, na potkání ptá: “Tak
co, jaké bude vysvědčení?” 
Všimli jste si, že v dnešním evangeliu Pán Ježíš také zkoušel - apoštoly? Už jim toho řekl dost o Otci,
o sobě, už dost dlouho učil lidi. Teď je tedy zkouší, jak to vše pochopili, co si zapamatovali: První
otázka zní: 
“Za koho mne lidé považují?” 
Odpovídá Petr. Říká, že lidé jsou v názorech nejednotní, nevědí si ještě rady. 
A Pán Ježíš dává druhou otázku, přímo na tělo: “A za koho mne máte vy?” - Petr to neměl lehké, aby
trefil správnou odpověď. Tenkrát ještě nebyly učebnice náboženství, aby tam mohl nakouknout a
přečíst si to. 
Ale Petr odpověděl dobře sám, na jedničku: “Ty jsi Kristus, syn Boha živého!” 
Vy jste se, děti, letos ve vyučování náboženství také ledacos nového o Pánu Ježíši naučili. A jestli jste
se ho naučili mít i rádi, bude to u Pána jednička s hvězdičkou. 
A jak my, velké děti Boží? Jakou odpověď dáváme na otázku, kdo je nám Kristus my, svým
každodenním životem? 
Odpověď většiny z nás by asi zněla: “Ale ano, jde to. V Pána Ježíše věřím, mám ho rád a podle naší
víry se snažím žít, - no teda - až na nějaké ty maličkosti, co se semtam vyskytnou.” 
Ba právě, tyhle maličkosti. Kdyby si lidé, dejme tomu manželé, dali čas a po každé hádce se zeptali,
proč se vlastně pohádali, ve většině případů by zjistili, že to vzniklo kvůli nějaké maličkosti. Tatínek
nenašel ve svém nářadí právě ten šroubovák, který teď potřebuje a bouří na celý dům: “Kdo ho zas
měl, kde jste ho kdo nechali ležet!” - Maminka se ho snaží uklidnit: “Ty se rozčiluješ kvůli
maličkostem. Děláš hned z komára velblouda. Až děti vyrostou, budou pořádnější!” 
Jo, málokdy se hádáme kvůli velkým věcem, většinou jde o maličkosti. Jenže my si tohle málokdy
uvědomíme. 
Potkal kněz svého farníka: “Jak se ti daří?” - “No, je to tak mezi chvalitebnou a dobrou. Pořád tolik
práce!” - “A co děláš?” - “Vlastně nic velikého. Když si to při večerní modlitbě rovnám v hlavě, co
jsem celý den dělal, vidím to: Byly to od rána do večera samé maličkosti. A co vyvolává mé věčné
hádky s manželkou, to jsou také vlastně maličkosti. 
V kterémsi Bernanosově románu je rozhovor mladé dívky, uchazečky o vstup do kláštera, s
představenou. Když dívka vypověděla svou touhu, ve službě Kristu přemáhat hory, přinášet ty největší
oběti, povzdychla si představená: “Ja, my dokážeme nadšeně vystoupit na nejvyšší hory - ale pak
slezeme dolů a zakopneme o kamínek. To nejobtížnější v životě není dělat velké činy, to nejobtížnější
je zvládnout kupu denních maličkostí.” 



My si tuhle záludnost každodenních maličkostí většinou neuvědomujeme. Rádi žertem říkáme: “V
maličkostech - v těch já jsem velkorysý!” Kéž bychom byli velkorysí v maličkostech. To bychom je
pak uměli brát jako svou bohoslužbu všedního dne. Jenže lehčí je plánovat velké činy, vznášet se ve
vznešených citech, než denně znovu se šmudlit s každodenním drobným uklízením, vařením,
pipláním, dělat tisíc sice maličkostí, které ale přesto musí být udělány. 
Až jednou přijde konec školního roku celého našeho života, většina jedniček s hvězdičkou bude asi
právě za trpělivé konání tisíce drobných prací denně, za trpělivé snášení tisíce drobných nepříjemností
každodenně. 
Pojďme prosit, abychom to tak po celý život dokázali. Přihlasme se s Petrem k Pánu Ježíši, Synu Boha
živého.

Přímluvy

Slyšeli jsme slovo Boží, odpověděli jsme na ně svým vyznáním víry. Teď pojďme předstoupit před
Boha se svými starostmi a potřebami. Bože, náš Otče, v pokoře tě prosíme:

Za biskupy a kněze, kteří vedou nás, tvou církev: dej jim své světlo, sílu a moudrost, aby nás
vedli dobře.
Za vlády národů na východě i na západě: aby se nedali vést touhou po světovládě, ale snahou
sloužit lidem.
Za lidi, kteří hledají odpověď na otázku, jaký je smysl jejich života: aby potkali živé křesťany a
na nich uviděli živou podobu Ježíše.
Za lidi životem zklamané, aby je životní trampoty nezlomily, ale naučily lépe následovat Ježíše
Ukřižovaného.
Za nás, zde přítomné, abychom mezi sebou uviděli ty, kteří potřebují naši pomoci.

Bože, chceme následovat svým životem tvého Syna Ježíše, ale jsme těžkopádní, slabí, nedůslední.
Musíme stále znovu začínat. Děkujeme ti, že máš s námi stále trpělivost - ty jenž žiješ a kraluješ na
věky věků.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Radost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi! Proč si tu přejeme radost Pána Ježíše?
Protože životní radost není jen v požitcích a zábavách. Ty potřebujeme občas tak, proč ne, ale teprve
vzácný pocit, že náš život má smysl, že máme a plníme ve světě nějaké dobré poslání, to teprve dává
životu koření pravé radosti. 
Tuto křesťanskou radostnou cestu životem nazýváme obvykle výrazem: “Následování Krista.” 
Kristus nás všechny k svému následování povolal a každému z nás dal určitý úkol v budování božího
království. A kdo svůj životní úkol - od Boha určený - nesplní, tam za ním zůstane kousek pouště. 
Litujeme upřímně všeho dobrého, co jsme nevykonali, vší radosti o kterou jsme sebe a své bližní
připravili.

Uvedení do čtení 
1 Král 19,16b.19-21 



Starozákonní čtení vypravuje o povolání Elizea za žáka proroka Eliáše. Máme tu příklad jak
moudrosti vychovatele, tak správného chování žáka. 
Gal 5,1.13-18 
Často se stává, že lidé tyranizují jiné a berou jim svobodu pod zástěrkou, že vyžadují poslušnost a
kázeň. Svatý Pavel dnes zdůrazňuje, že děti boží jsou děti svobodné a že pro ně platí jen jeden zákon -
zákon lásky. 
Lk 9,51-62 
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním evangeliu: Není nic na světě, co by mělo mít
přednost před láskou božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem. 
 

JEŽÍŠ NÁS VOLÁ K NÁSLEDOVÁNÍ

Všechna tři čtení jsou dnes v podstatě “o jednom”: Pán Ježíš nás kategoricky volá k následování.
Máme ho následovat celým nerozděleným srdcem, ale ve svobodě, dobrovolně.

V prvním čtení prorok Eliáš volá Elizea, aby ho následoval jako jeho učedník, jako prorocký učedník.
Hodil na něj plášť a hotovo, odchází. Žádná diskuse, žádné přemlouvání, žádné dohadování, zda se mu
chce nebo nechce jít: Volá tě Bůh - a ty se rozhodni, zda uposlechneš Boží vůli, zda u tebe Boží
autorita platí. Pouze svobodné osobní rozhodnutí k následování činí z člověka Božího člověka. 
Slovo “autorita” není v dnešním světě zrovna populární. Neradi se autoritě podřizujeme. Neumíme ji
ani používat, kde je nezbytná, - jako při výchově. Kolik zjevů kriminality mladistvých má původ buď
v nedostatečné autoritě rodičů v raném dětství nebo naopak v autoritářství a přehnané tvrdosti při
dospívání.

Druhé čtení konfrontuje Boží autoritu a člověkovu svobodu. Svatý Pavel vysvětluje, že křesťanství se
nežije v otrocké poslušnosti, ale ve svobodě. Co to znamená? Že nás Boží zákony a křesťanská
morálka nezavazují, že si můžem dělat, co chcem? To jistě ne. Kdo je otrok? Ten, co něco dělá ne z
vlastní vůle, ale z přinucení. Nedělal by, kdyby nemusel. Takové následovníky Pán Ježíš nechce. Chce
následovníky dobrovolné, svobodné, ale rozhodné. 
Pochopit rovnováhu mezi autoritou a svobodou je nezbytně nutné, vždyť bez svobody není
křesťanství. Morální předpisy církve, to je souhrn moudrých zkušeností minulosti. Křesťan žije v
přítomnosti a kráčí k budoucnosti. Nestačí mu proto poslušnost jen vnější, jen vnější napodobování
Krista, ale je třeba následovat Krista, jít svou vlastní cestou v jeho duchu, v jeho lásce. Zde je zdroj
tvůrčí svobody křesťana.

Hlavní myšlenka evangelia by se dala dnešní řečí vyjádřit asi takto: 
Ježíš čeká od lidí, kteří chtějí jít za ním, že svůj život budou ve všem orientovat podle něj. Že on jim
bude víc než všechny ostatní vztahy a hodnoty, víc než všechny tradice a zvyky. 
Naše vazby na mrtvé věci a živé lidi, které nám brání být cele a plně křesťany, jsou přehojné, jak
pletivo pavučiny. 
Příklad nekompromisního následování vůle Boží jsme slyšeli v evangeliu. Pán Ježíš se pevně rozhodl
do Jeruzaléma jít, přestože věděl, co ho tam čeká. 
Kdo se stále ohlíží, jestli jako věřící neztrácí nějaké výhody, ten se za Ježíšova učedníka prostě
nehodí. - A ani se nezdá, že by se Pán Ježíš za ním ohlížel s lítostí. 
Ježíšovo radikální volání k následování platí pro všechny, tedy i pro vás, na které Pán Ježíš nehodil
plášť svého kněžství. Na každého byl hozen plášť povolání: Na manžela, otce, dceru, strýce. Od
každého žádá Ježíš následování v nekompromisní věrnosti jeho cestě, věrnost až k obětem, - i když to



někdy zabolí. Ke každému úkolu, ke každému životu je potřebí člověka celého nerozděleného, plně
oddaného Kristovým zásadám. 
 

RADOSTNÉ SLOVO PRÁZDNINY

Prázdniny - to je radostné slovo pro vás, kteří chodíte do školy, do odborného učiliště, na vysokou
školu. 
Dovolená - to je radostné slovo pro vás, kteří chodíte do práce, i pro vás, maminky v domácnosti,
které jste zapřaženy bez omezení pracovních hodin doma u dětí, v rodině. 
Všichni se potřebujeme trochu uvolnit z pracovního napětí, abychom se udrželi v dobré zdravotní
kondici, v dobré duševní pohodě. Jako každý týden má neděli, tak každý rok má mít prázdniny a
dovolenou. I Pán Ježíš s apoštoly si udělali dovolenou. V evangeliu svatého Marka čteme, že Pán Ježíš
s apoštoly si udělali dovolenou. V evangeliu svatého Marka čteme, že Pán řekl apoštolům: “Pojďme
stranou na osamělé místo a trochu si odpočiňme” (Mk 6,31). 
Ovšem odpočinek v pohodě, opravdová láska rozkvétá jen tam, kde je nezatížené svědomí. Kdyby
někdo nevím jak zpíval, ale měl špatné svědomí - nebylo by to radost. Kdyby někdo nevím jak skákal,
cestoval, tancoval, ale neměl přitom svou mysl v pohodě, nebyla by to radost. A kdyby někdo objevil
nové země, ale ztratil při tom víru v Boha, v Dobro, nebyla by to radost. 
Protože bez víry i největší vědec je malý vědec. Bez víry v nejvyšší Dobro, Pravdu, Krásu - i největší
boháč je chudák. 
A naopak, kdo má v srdci pevnou víru, ten má i důvěru v dobro, ten má i lásku a věrnost, ten je šťastný
člověk. 
Láska je základní, nezbytná potřeba k šťastnému životu. Ale to je právě to: Kde tu lásku vzít? 
Lidová píseň se ptá: “Lásko, Bože, lásko, kde ťa ludé berů?” - Lidový pěvec zřejmě tušil, že láska není
žádnou samozřejmostí, že si ji nemůžem koupit ani vynutit, stejně jako radost. 
Obojí je možné jen pěstovat jako květinu choulostivou, vyšlechťovat vírou a nosit nadějí. Jen pod
sluncem Boží lásky se jí daří. 
“Vydejte se za sluncem, vzduchem a vodou!” tak zvou propagační plakáty cestovních kanceláří. Proč
ne, ale bude tam hezky jen v pohodě mysli, v radosti. 
Prázdniny, to je osvobození od náporu běžných starostí a povinností. Jednu povinnost si však křesťan
ponechává vždy a všude: zachovávání Božích přikázání: “Láska bližnímu neubližuje” říká svatý Pavel
(Řím 13,10). 
Strhávat ze stromů květy, to by bylo pustošení přírody  je dobře, že roste hnutí ochránců přírody. Ale
nejhorším projevem pustošení přírody je pustošení člověka. Proto se chraňte alkoholu, kouření,
omamných jedů, nezralého zneužívání pohlavního pudu. Tyto věci berou člověku chuť k životu, mění
člověkovo nitro v poušť. Proto se vyhýbejme takové společnosti, kde se takové věci provozují. 
“Prožívejte svou svobodu radostně a ukázněně. Máte právo a možnost učinit ze svého života něco
krásného,” - říká mládeži Matka Tereza. 
Přeji vám všem radostné prázdniny a pěknou dovolenou. Všude, kde budete, buďte solí a světlem.

Přímluvy

Povstaňme a prosme společně Boha, který i nás volá k následování svého Syna Ježíše:

Dej nám, Bože, svého Ducha, abychom správně rozeznávali, co je dobré a co je zlé.
Dej nám, Bože, sílu, abychom dokázali dělat, co jako správné poznáváme.



Dej nám, Bože, radost, abychom ti sloužili s veselým srdcem.
Dej nám, Bože, poznání, že jen tehdy tobě sloužíme, když sloužíme bližnímu vedle sebe.
Naše děti ať najdou v Pánu Ježíši svého přítele a vzor.
Naše mládež ať v sobě rozvíjí bohatství svatodušních darů.
Našim novým kněžím dej nadšení prvních apoštolů.

Bože, náš Stvořiteli, dáváš nám evangelium svého Syna, které nás učí hezky žít. Dej, ať v nás vyrůstají
stále krásnější plody zbožnosti a radosti při následování Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nás chce učit, jak máme pomáhat budovat kolem sebe civilizaci lásky a pokoje.
Toto křesťanské úsilí o pokojnost nemá nic společného s pohodlnou leností, kdepak - to dá práci. Ale
je to dřina, která se vyplatí. 
Jako jiní bojují, aby vyhrávali války nad sousedy, tak křesťan má usilovat, aby vyhrál sám nad sebou
samým, nad svou zlostností a náladovostí. 
Jsme lidé pokojní? Co kolem sebe šíříme? Žert nebo hněv? Pohodu nebo rozmrzelost? 
Litujme upřímně všeho, čím jsme pokoj kolem sebe narušovali.

Uvedení do čtení 
Iz 66,10-14c 
V dnešním starozákonním čtení užívá prorok obrazu města. Města Jeruzaléma. Pro venkovany, pastýře
a rolníky, jakými tehdy byli Izraelité, bylo město představou bezpečí: mělo pevné hradby, jaké oni
kolem svých vesnic neměli, bylo to místo pracovní a životní pospolitosti mnohých, - zatímco oni žili
roztroušeni po krajině. Prorokova představa města, to je dnes naše společenství církve, naše
pospolitost farní rodiny, jak se tu o nedělích scházíme. 
Gal 6,14-18 
Svatý Pavel píše v listu Galaťanům, že občanem tohoto nového města Božího, nového Jeruzaléma
církve, se může stát každý člověk, domácí i přespolní, jen když se nechá vést po cestách života
moudrostí evangelia, kterému tu společně nasloucháme. 
Lk 10,1-12.17-20 
Evangelium nás dnes staví před požadavek, nespoléhat v životě jen na peníze, nespoléhat jen na lidi,
ale spoléhat především na Boha. A být kdykoliv ochoten ve jménu boží lásky jít pomoci bližnímu. 
 

NABÍDKA POKOJE

Lidský svět je od počátku dějin světem nepokojným, plným násilí, zloby, nenávisti. A do tohoto
lidského světa vstoupil Ježíš se svou nabídkou pokoje. Dnešní slovo Boží je ve všech čteních neseno
touto nabídkou pokojné lidské životní cesty.

Starozákonní perikopa vyžaduje dobré uvedení, aby se přemostila vzdálenost od poexilního
posluchače k posluchači dnešnímu. 
Jako tenkrát i dnes je tu únava, malomyslnost, stress stále se zmenšujícího stádečka věrných. A do té



situace zní prorokovo pozvání k radosti. Není to jen povrchní apel: usmívej se i když je ti zle, jako
figura na reklamě. Uvádí se pádný důvod k radosti: Nejsi sám. Bůh je tu. Bůh věrný a dobrý. Chce
vstoupit do tvého života, chce do něj vnést svůj šalóm, plnost pokoje a požehnání. Měj odvahu
důvěřovat mu, uvěř. Začni se dívat očima víry a sám uvidíš znamení Boží přítomnosti, zažiješ dary
Boží lásky. 
Útěšný obraz prorokův: “Jako matka utěšuje své dítě, tak já vás potěším” patří bezpochyby k
nejkrásnějším větám Písma. Ale pozor: v mysli dnešního člověka je slovo “útěcha” slepené se slovem
“laciná”. Pravá útěcha vyžaduje pravdivý pohled. Nezastírá, neumenšuje trápení, nehýří slovy, ale
ukazuje smysl trápení a pomáhá z něj ven. Je posláním Ježíšovy církve, vést ze zármutku a
malomyslnosti k radosti a důvěře.

listu Galaťanům nám říkají exegeté, že je to první novozákonní text, který rozvíjí teologii kříže. Svatý
Pavel objevuje v Kristovu kříži smysl našich křížů a zkoušek. 
Trápení, zkoušky, jsou Pavlovi víc, než asketické cvičení, víc, než příležitost k osvědčení normálních
kvalit. I víc, než prosté napodobení Pána Ježíše: On trpěl, já musím také trpět. Kříž je to jediné, čím se
může člověk chlubit, protože jen ten činí “novým stvořením”, jen ten je branou jeho nové existence -
účasti na životě Zmrtvýchvstalého. Jen lidé osvědčení ve zkouškách života jsou schopni tvořit “nový
lid”.

Dnešní evangelium si starší posluchači zvykli spojovat s kázáním o kněžských povoláních. “Nic pro
mne” signalizuje podvědomí, “to se týká kněží a případných kandidátů kněžství mezi námi.” Koncilní
důraz na všeobecné kněžství musíme v myslích křesťanů teprve upevňovat. 
Druhým kamenem úrazu může být u přemýšlivých posluchačů výzva k chudobě. Budou to brát jako
blouznivý idealizmus, který se nemíní vážně a který ani kazatel nemíní doopravdy. Vždyť zámožnost
kazatele a bohatost kostela neodpovídá požadavkům evangelia. Hned po skončení kázání se vyhrnou
ze sakristie sběrači peněz. Brojením proti mamonu se nevystihne smysl Ježíšových příkazů. Podstatný
je tu požadavek, nespoléhat jen na hmotné prostředky, ale spoléhat na Boha. Ducha chudoby prokáže
ten, kdo všech věcí užívá ke službě všem. Mít nejen pro sebe, ale i pro jiné, jako Pán Ježíš. Tuším
Bonhoffer to řekl: Ježíš byl zcela “člověk pro jiné”. Tak nějak lze vyjádřit podstatu křesťanské
chudoby. To je ta cesta ze šílenství boje o víc majetku, víc moci - k pokojné službě všeho všem. 
 

JSME JEŽÍŠOVI VYSLANCI

Pán Ježíš posílá před sebou své učedníky do měst i míst, kam chce sám přijít. 
Tak jsme si to četli v evangeliu a nijak nás to nevzrušilo: Je to vypravování o tom, co Pán Ježíš dělal,
když žil mezi lidmi - něco, co se stalo už kdysi dávno - to se mne osobně netýká. 
Jenže pozor: jako celé evangelium, i toto není jen vyprávění o lidech dávných, o událostech, které se
dávno staly. Je to i vyprávění o době současné, je to o mně, je to o tobě, je to o každém člověku. 
Každého člověka Ježíš posílá, aby byl jeho učedníkem, apoštolem, aby byl vyslancem jeho pokoje - a
každý jím je, ať chce nebo nechce - buď dobrým nebo špatným. Buď jsme vyslanci pokoje a přinášíme
lidem kolem sebe pokoj, nebo jsme nositeli nepokoje, zmatků a zlosti, kudy chodíme. 
Tuhle jsem četl v novinách fejeton: 
Řidič autobusu se málem srazil se splašeným automobilistou. Rozčílí ho to a tak se rozkřičí na starší
paní, která na zastávce pomalu nastupuje. Teď je rozzlobena zas ta paní, - a když přijede do rodiny
syna, hned po příjezdu nešetrně vytkne snaše, že by se za takové rozblemtané knedlíky měla stydět.
Snacha ztratí klid a zahrne výčitkami přicházejícího manžela. Muž to nemůže poslouchat a odejde z



domu do hospody. Tam přebere a vrací se s křikem domů. Děti se tím křikem probudí a vyděsí,
nevyspí se a druhý den dostanou ve škole špatnou známku ... Jistě rozumíte co se snažil ten autor
postihnout: jak se zlo řetězí. Nejen v atomech vznikají řetězové reakce, které jsou ničivé - i mezi
lidmi se zlo řetězí: zlost plodí zlost, zlo se vtěluje od člověka k člověku do stále nových podob, vše
hezké ničí, kazí lidské vztahy, narušuje pokoj a řád v člověku i ve světě. 
Uvaž to: nejde jen o to, žes řekl někomu neurvalé, nespravedlivé, zlé slovo. Máš zodpovědnost nejen
za toho, koho jsi zarmoutil, ale i za další celý řetěz zla, který si uvedl do pohybu. 
Rozsévat zlo po světě, to je lehká práce. Zlo se plemení snadno jako plevel, jako kopřivy. 
Ale dobro a pokoj, to jsou bylinky choulostivé a jemné. Ty se musí rozsévat - a vytrvale, protože
většina semen se neujme. 
To se jednou v kterési farnosti připravovala mládež na přijetí svátosti dospělosti, svatého biřmování. 
A když slyšeli od kněze, že křesťan je až tenkrát pořádný křesťan, když je vyslancem Kristova pokoje,
začali uvažovat, že by tedy s dobrým dílem měli začít hned. 
Je u nás hromada starých lidí a nikdo na ně nemá čas. Bábinky do hospody nejdou, dědové stát spolu
před kostelem nemohou, to je bolí nohy. Pozveme je, aby po mši zůstali v kostele. Pod kůrem vzadu
jsou židle, uděláme kruh, posedí si tam, popovídají, i zazpívat bychom jim něco mohli. - “Já umím
upéct makový závin, uděláme čaj, pohostíme je, projevíme jim tak úctu.” A tak si to ti mladí nadšeně
vymýšleli, jak udělají starým lidem radost. “Ale to je musíme navštívit a pozvat - bývají často
nemocní, třebas nebudou zrovna v kostele, když to pan farář bude ohlašovat. Půjdeme po chalupách po
dvou a navštívíme všechny osobně.” 
Při příští schůzce biřmovanců byla nálada tatam. “Nám hned první děda řekl mezi dveřmi, že na
schůze nechodí, - a zabouchl dveře.” - “Nám zas řekla babička: Co to povídáte, já neslyším! - A byli
jsme také vyřízeni.” - “Nás mladí ani nepustili do dveří, že ať dáme dědovi pokoj.” 
Není snadné být vyslancem Kristovy lásky, - poznali ti mladí. Co tedy dělat? Hodit flintu do žita? To
ne. Zkusíme to znovu. Kam nás nepustí napíšem dopis. Pan farář vyřídí naše pozvání ještě jednou v
kostele. Znovu uvážíme, koho navštívíme. 
A výsledek? Po začátečních rozpacích se dědouškům a babičkám beseda zalíbila. A když se rozcházeli
domů, řekli si: Proč bychom čekali, až nás zase pozve mládež? Když mají ve městech kluby důchodců,
my si také můžeme v našem kostelíčku po mši pobesedovat. Sejdeme se zase, každou první neděli v
měsíci, aby se nám to dobře pamatovalo. 
Nakonec jim pan farář nabídl k besedám farní sál. 
A tak v té farnosti nastala také řetězová reakce dobra. 
Je to tak, všichni jsme jak atomový reaktor: buď vytváříme řetězové reakce zla, nebo jsme vyslanci
Ježíšova pokoje, vyslanci Ježíšovy lásky. 
Říkejme si to tak každé ráno při vstávání o těchto prázdninách, říkejme si denně při ranní modlitbě: 
Pane Ježíši, ať jsem dnes všude, kam přijdu, vyslancem tvého pokoje. 
 

POSLÁNÍ DVAASEDMDESÁTI

Nevím, jestli se vám při naslouchání dnešnímu evangeliu vedlo jako mně, ale na první poslech mi to
celé vyprávění vždy připadalo vzdálené a dnešní době cizí. Člověk se nad tím musí pořádně zamyslet,
aby mu došlo, co to má společného s naším dnešním životem. Pokusme se tedy o to zamyšlení. 
Nejprv se tam říká: “Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků a poslal je před sebou do všech měst a
míst, kam chtěl sám přijít.” 
Říká se tu, že hlásání Ježíšova evangelia není jen záležitostí oněch dvanácti profesionálů, ale i
dvaasedmdesáti dalších. Proč zrovna dvaasedmdesát? Židé znali v tehdy známém světě 72 různých



národů. Nemínil se tu tedy číselný údaj, ale všeobecnost poslání: ke všem národům světa mají jít
Ježíšovi učedníci. Všechny mají učit, jak si pěkně žít. 
A tak se to také stále děje. Od člověka k člověku jde poznání ježíšova učení. Nejen na stránkách bible,
ale především na chování a jednání křesťanů poznávají noví lidé krásu evangelia. My všichni jsme
takoví putující vyslanci Ježíšovi - misionáři. A všimněte si: u těch prvních 12 apoštolů jsou uvedena
jména. U těch dalších 72 jména nejsou. Proč? Protože tam patří jména naše. Jména všech křesťanů i
jméno tvé. 
A kam nás Pán Ježíš posílá? Do světa, kde lidé dychtivě čekají co jim o Božím království povíme? Ne.
Pán Ježíš říká: “Posílám vás jako ovce mezi vlky.” - Za to, že chodíte do kostela a žijete po
křesťansku, budou se vlčí lidé vám děti ve škole, nám dospělým v práci posmívat. Budou vám
zazlívat, že nevyjete s vlky. Že se denně snažíte žít pokojně, přátelsky, jako beránci Boží. 
A pak je tu třetí věta evangelia: “Neberte si na cestu velká zavazadla, nespoléhejte na moc peněz.”
Teď si možná myslíte: “Ale tohle už doopravdy v dnešní době nejde. Co dnes pořídíš bez peněz, jak
budeš žít bez majetku?” Ale už při prázdninovém výletě poznáš, oč líp se jde tomu, kdo nevleče těžký
batoh, kdo si jde jen tak nalehko. Podobně moudří lidé vědí, že v životě není nejdůležitější mnoho mít,
ale spíš dobře být. 
Pán Ježíš nedal učedníkům na cestu žádné spořitelní knížky, to je fakt. Jde to tak i dnes? Nejde, říkáš
si a mne to tak také napadá. A přece, v hloubi srdce cítíme všichni, že Pán Ježíš má přesto pravdu.
Peníze nejsou všechno. 
Na konci dnešního evangelia jsme slyšeli, jak se učedníci s radostí vraceli k Pánu Ježíši. Jak mu
vypravovali, co cestou zažili. Jak je Pán láskyplně vítal a staral se, aby si odpočinuli. 
Tak je to dodnes. I my se každou neděli vracíme ze svého putování světem sem, k Pánu Ježíši, do
společenství učedníků. I my tu v modlitbě projevujeme Pánu, co jsme za tento týden zažili. I my tu
nasloucháme v evangeliu Pána, jako mu naslouchali učedníci. I my s ním stolujeme v hostině svaté
večeře. I my si tu odpočíváme. 
I my nakonec znovu slyšíme poslání na cesty pokoje: “Jděte ve jménu Páně.” 
Kristův náměstek, římský papež nedávno vyhlásil: “Druhé tisíciletí nyní končí. Budovalo civilizaci
vědy a techniky. Třetí tisíciletí má za úkol vybudovat civilizaci lásky.” 
Hle, tu je jednou větou vyjádřený cíl a úkol, především pro nás, křesťany. Tak si to připomeňme
každou neděli na konci mše. K výzvě: “Jděte ve jménu Páně,” si dopovězme: budovat kolem sebe
civilizaci lásky.” 
 

ZAČÍNAJÍ DOVOLENÉ

Odpočinek není lenošení 
Minulou neděli jsem vám, děti, přál radostné prázdniny, a radil jak na to, aby byly radostné a
křesťanské. 
Dnes bych rád popřál zase vám, dospělým, radostnou dovolenou, ať už ji máte, nebo se na ni chystáte. 
Když jsem se před lety chystal, podobně jako dnes, mluvit o křesťanském pohledu na dovolenou, - to
jsem ještě byl farářem na jižní Moravě, řekl mi tam jeden: “Takové kázání si nechte, až budete mezi
měšťáky, ti rádi lenoší. Já si beru kus dovolené na žně, kus na vybírání herteplí a když ještě něco
zbude, končím dovolenou na řepě. Nám tu raději kažte pěkně o Pánu Bohu.” 
Musel jsem mu povědět, že právě proto považuju za moc důležité právě jemu kázat o dovolené, aby
pochopil, že odpočívání není lenošení, a stálé honění že není bohumilé. Copak není už v Písmu
svatém, že i Pán Bůh sedmý den odpočíval, - copak se právě o ďáblu neříká, že čert nikdy nespí? 
Chci vám proto dnes všechny vyzvat, abyste si dovolenou udělali. I když vy, stařenky, nepojedete ani



k moři ani do hor, přece jen si udělejte i vy doma dovolenou tím, co vlastně dovolenou tvoří:
dovolenou od starostí, dovolenou od neklidu a honění.

Dovolená od starostí a neklidu 
Dobrá věc je změna pobytu o dovolené, ale nic nepomůže, když vláčíš všude s sebou uzel stálých
starostí a myšlenek. Nebudeš dobře spát ani v sebekrásnějším prostředí, když sotva ulehneš a hned ti v
hlavě spustí stará mlejnice: “To jsem měl tenkrát udělat jinak! - To jsem tenkrát měl povědět takhle! 
Francouzský poustevník Charles Péguy si do svého deníku v africké poušti zapsal: “Pán Bůh má rád
lidi, co dobře spí. - Takoví, co sotva lehnou, hned začnou stále dokola mudrovat, co měli a co neměli
udělat, - a nemohou se z toho vymotat, - ti nedělají správně ani křesťansky. 
Když ti svědomí připomene nějakou chybu, polituj, uznej a hned to předej Božímu milosrdenství.
Řekni si, že zítra budeš jednat moudřeji a pak se klidně vyspi, abys zítra moudřejší byl. 
Ten je milý Bohu, kdo usíná v Božím náručí, jako dítě usíná v náručí matky, s pocitem bezpečí. 
Myslíš, - píše dále Péguy, - že Pán Bůh považuje tvé pošetilosti a hříchy za tak důležité, aby se jimi s
tebou pořád jen obíral, přepočítával je, registroval? - Když už chceš Bohu před spaním něco
nabídnout, pak ať je to víc, než lítost nad rozlitým mlékem. Ať je to raději perlička poděkování. Když
už chceš něco sečítat, pak raději, kolik dárků jsi dnes od Boha dostal. Víc se Bohu líbíš, když se
raduješ nad Božími dary, než když truchlíš nad svými nezdary.”

Zády k včerejšku, tváří k zítřku 
A kdyby tě ze starého zvyku trápily i dnes večer místo spaní tvé staré záležitosti, pak se k nim
jednoduše obrať zády. - Tak se ti bude dobře spát: zády ke včerejšku, tváří k zítřku: k tvému a
Božímu, radostnému zítřku. 
Radostný zítřek! Kdo z nás, kdo z lidí by ho nechtěl - ale proč se nám nedaří? Myslím, že to dobře
vystihl v tichu pouště právě ten Péguy: Málo důvěřujeme Bohu, proto se málo umíme smát, proto
máme málo porozumění pro humor vůbec. 
V jedné staré selské chalupě je na trámě vyřezán zápis, čísi životní zkušenost pro poučení potomků:
“Dělal jsem si v životě moc starostí - a většina se ukázala jako zbytečná.” 
Minulá křesťanská století znala ne sedm, ale osm hlavních hříchů: ten osmý byl truchlivost -
ustaranost - zakaboněná mysl. A měli také přísloví: “Blázna poznáš podle toho, že se buď směje
pořád, nebo že se nesměje vůbec.” 
Přeji Vám tedy na dovolenou dobré spaní, dobrou náladu, radostné srdce a smysl pro humor. Člověk se
smyslem pro humor je ten, kdo dovede lidem prominout, že jsou hloupí jinak, než on sám. 
Pojďme tedy při dnešní bohoslužbě poděkovat Bohu za dar smíchu. Pojďme poprosit o dar dobrého
spaní.

Přímluvy

Pojďme teď společně prosit Boha, dárce a udržovatele našeho života:

Bože, dal jsi nám dvojí řeč: řeč rozumu, to jsou naše slova a řeč srdce, to je náš úsměv. Ať obojí
řeči moudře užíváme.
Ať je nám křesťanství víc, než jen plněním povinností: ať je životem v pokojné důvěře v Boží
Prozřetelnost nad námi.
Děti, co teď mají prázdniny, ať poznají, že jsi, a že v tobě mají dobrého Otce.
Děti, co mají špatné vysvědčení, ať nezmalomyslní, ale začnou po prázdninách s novou chutí.
Děti, co mají dobré vysvědčení ať nezpyšní a učí se o prázdninách být dobrými pomocníky svým
rodičům.



Naši učitelé ať si o prázdninách zotaví nervy, obnoví trpělivost a smysl pro humor.
Otcové a maminky ať o prázdninách lépe poznají své děti a důvěrněji se s nimi sblíží.
My všichni ať si užijeme pěknou dovolenou a letní pohodu.

Bože, děkujeme ti, žes našemu životu dal tak krásný účel: žít v pokoji a radosti a nést tvůj pokoj mezi
ty, kteří v tebe ještě nevěří. Chraň naše děti od nebezpečí špatných kamarádů, chraň nás všechny od
neštěstí a úrazů. Dej nám svého Ducha, abychom uměli žít podle příkladu Ježíše Krista, našeho Pána.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží nám připomíná základní pravdu lidské existence. 
Že Bůh jde s láskou vstříc člověku - 
a že člověk má jít s láskou vstříc Bohu - 
Bohu ve svém bližním, s kterým se na cestě životem potkává. 
Rozpomeňme se tedy nejprve: jak já vycházím vstříc svým bližním, lidem kolem sebe? S mrzutostí
nebo s laskavostí?    S povýšeností nebo s vlídností?

Uvedení do čtení 
l) Dt 30,10-14 
Už starozákonní lidé měli zřejmě potíže s pocitem, že Bůh je vzdálený, neviditelný - stejně jako s tím
míváme potíže i my. Bude proto i nám užitečné poslechnout si Mojžíše, když vysvětluje, že Bůh není
tak daleko od nás. I Boží slovo že je nám velmi blízké a je na nás, jestli je uslyšíme. 
Kol 1,15-20 
Ve druhém čtení nám chce představu Boha přiblížit svatý Pavel. Ukazuje, kde najdeme věrný obraz
neviditelného Boha. 
Lk 10,25-37 
Evangelium obě předchozí čtení shrnuje: Bůh nechce, abychom Boží hlas jen slyšeli. Bůh chce,
abychom šli a podle Božího slova žili a jednali. 
 

VZDÁLENÝ BŮH

Pro dnešní lidi, zvyklé realisticky myslet, je stálým problémem víry, že Boha nevnímáme svými
smysly. Je nám vzdálený, neznámý. Neumíme zažít jeho blízkost jako mystikové - a schází nám to. 
První čtení naznačuje, že je ještě jiná cesta. Že Bůh přece jen není tak daleko od nás, jak se nám zdá:
“Vždyť je ti jeho slovo velmi blízké” ... Také proto se scházíme v kostele. Nejen, abychom se tu
navzájem setkali, viděli, ale především, abychom se tu setkali s Bohem uprostřed nás při naslouchání
jeho Slovu, při svátostné Hostině. Naslouchat máme, ale nejen ušima, celým srdcem a v srdci nosit
Boží slovo. To znamená: naslouchat, uslyšet, pochopit a přijmout slovo Boží jako direktivu života. To
není jen záležitost rozumu (práva, spravedlnosti, povinnosti) ale srdce (ilustrováno v evangeliu
Samaritánem). 
Druhé čtení označují exegeté za starokřesťanský - snad křestní - hymnus na vznešenost Krista. Svatý
Pavel ho převzal do svého listu. A zase se tu zdůrazňuje, podobně jako v prvním čtení, že tento
vznešený Vykupitel není daleko od nás. Jsme s ním srostlí jako tělo s hlavou. Tvoříme dohromady



jedno tělo - církev. Svým spojením s Kristem jsme vstoupili i do nového společenství s Otcem. A smír
s ním nám přináší pokoj. 
Evangelium 
Podobenství o milosrdném Samaritánu znají posluchači až příliš dobře, aspoň to tak cítí, a proto není
snadné probudit v nich pozorné posluchače. 
Pán Ježíš získával pozornost posluchačů překvapivými, ba mnohdy provokujícími obraty a situacemi.
Zde je pro Ježíšovy posluchače provokující situace v tom, že Samaritán (Samaritáni stáli jako
odpadlíci od pravé víry v pohledu Izraelitů ještě za pohany!) pomáhá Izraelitovi, když vlastní
nepomohli. 
Kdo je můj bližní? Farizeové jsou přesvědčeni, že mají právo o tom diskutovat, a tedy i právo to
rozhodovat. A rozhodují po svém: kdo má jiné názory a kdo je jiné rasy, ten není můj bližní a nejsem
povinen mu pomáhat. 
V čem je provokující stránka podobenství pro nás, pro naše posluchače? Stejná mentalita dnešního
člověka, jako ta farizeů: “Co jsem povinen udělat? - Odkud a pokud a co za to? 
Pán Ježíš tento náš postoj staví naruby. Co máš dělat, kdo je tvůj bližní, to se nedá určovat farizejskou
spekulací, ale podle aktuální nouze člověka: 
Ten je tvůj bližní, kdo potřebuje tvou pomoc. 
 

KDO JE MŮJ BLIŽNÍ

Starozákonní odborník na morálku má problémy: “Co musím dělat, abych správně žil?” Ježíš mu
odpovídá: “Dělej, co je napsáno v Božím zákoně, - to znáš, jsi v tom odborníkem!” - Ale odborník
namítá: “Tam je to jasné jen teoreticky: miluj Boha, miluj bližního! Ale jak to dělat v praxi? Kdo je a
kdo není ten můj bližní? Koho ještě musím a koho už nemusím milovat? Ke komu se musím chovat
slušně, ke komu se mohu obrátit zády? 
A Ježíš vypravuje o knězi, který znal všechny předpisy morálky, ale raněného nechal ležet a utekl. A o
Samaritánovi - chuligánovi - který katechismus neznal, ale přece se raněného ujal, když ho viděl ležet
na silnici. 
Kdo je můj bližní? To je i naše otázka. Ani dnes, ani nám to není vždy jasné. 
Kněz utekl, protože viděl především sebe: “Jsou tu lupiči! Pozor, asi nebudou ještě daleko. Co bude se
mnou, jestli přepadnou mě také! Já mám své starosti, povinností - já jsem důležitý.” Kněz viděl sebe,
proto nemohl vidět nouzi bližního. 
Samaritán viděl opačně: Co bude s tímhle raněným, když ho tu nechám a uteču? Jistě vykrvácí.
Samaritán viděl bližního v nouzi a šel mu pomoci.

Vidět se v Samaritánovi 
To je ta základní otázka: jestli vidíme druhého nebo jen stále sebe. 
Dnes Pán Ježíš ukazuje prstem: na mne, kněze; - na tebe, levitu a Samaritána: Kolik raněných bližních
potkáváš denně ty? A kolik jich obejdeš velkým obloukem, kolikrát koukáš jinam, abys je neviděl? Už
cestou do práce, v práci, doma: Neříkáš si jako ten kněz: Dejte mi pokoj a neotravujte mne s vašimi
lapáliemi, já mám svých starostí sám dost? Ba zdá se mi, že doma mezi nejbližšími je to vůbec
nejtěžší, uvidět potřebného, raněného bližního. 
Vy ženy: Potkáš manžela kamarádky a není ti zatěžko se na něj zaculit, zažertovat. Přijdeš domů, mizí
úsměv; dejte mě pokoj, jsem unavená. Vy muži: Když potřebuje cizí manželka něco pomoci, přiskočíš
ochotně a pomůžeš. Ale doma? Vůči nejbližším jen samá mrzutá odmítavost. 
Rád bych se mýlil, - opravte mne, jestli to není pravda, ale mám silný dojem, že v mnoha rodinách si



zavedli zlozvyky ze špatných restaurací, kde pan vrchní poučuje pikolíka: “Když přijdou cizinci, dej
jim čistý ubrus. pro domácí stačí ten špinavý odvčera.” Snadněji vidíme bližního v tom, kdo je od nás
dál. Domácí kolem sebe s jejich bolístkami a potřebami nevnímáme. 
Moc se mi líbila prosebná modlitbička, kterou jsem tuhle kdesi četl: 
Bože, dej mé lásce velké oči, 
dej mé naději dlouhý dech, 
dej mé víře pevné ruce.”

Vidět se v raněném: 
“Bože, dej mé lásce velké oči!” 
Velké oči potřebujem nejen k tomu, abychom viděli potřebné a raněné v bližních kolem sebe. 
Potřební a ranění jsme před Boží tváří také my sami. Vyprávění o milosrdném Samaritánu je i
vyprávění o boží lásce k nám každému osobně. Tak vidí Bůh asi tebe, mne, nás: jako raněné na cestě
života. Lupiči, kteří nás přepadají a olupují, jsou lidé kteří oloupí o životní ideály; jsou lidé, ve
kterých jsme se zklamali; jsou to i naše vlastní selhání a prohry. 
I nás Pán Ježíš láskyplně zvedá z prachu životních cest, vede do útulku své církve a přikazuje: Dobře o
něj pečujte!

Naše víra potřebuje pevné paže, abychom se mohli vidět v hostinském - pečovateli: 
“Pečuj o něj ... dokud se nevrátím”, poručil mu Pán Ježíš. Také tenhle příkaz Pána Ježíše platí nám,
každému jednotlivě. Také nám jsou svěřeni ti kolem nás, abychom o ně pečovali a kurýrovali je z
jejich bolístek a ran. Všichni jsme hostinští a pečovatelé a ošetřovatelé, ať máme jakoukoliv profesi,
ať osamělí nebo obklopení rodinou. Pán přijde ke každému z nás a bude se ptát, jak jsme pečovali o
raněné kolem sebe. Řekněte: Hostinský dostal zaplaceno! - Ale copak my ne? Také, už předem. 
Řekněte sami: může se na tomto světě nudit někdo, kdo pochopil křesťanství? - Může se někdo kdo
pochopil Kristovu výzvu, cítit osamělý? Jen bychom se měli vroucně modlit tu modlitbičku za dobrý
zrak: 
Bože, dej mé lásce velké oči, 
dej mé naději dlouhý dech, 
dej mé víře pevné ruce.” 
 

MŮJ BLIŽNÍ JE TEN, KDO POTŘEBUJE MÉ POMOCI

Tak dnes mluví Pán Ježíš v podobenství o milosrdném Samaritánovi. 
Amerického senátora Humpbreje se jednou ptali, co soudí o milosrdenství v politice. 
Senátor vzal do ruky tužku, takovou tu, co má na konci pryž na gumování a řekl: “Podívejte se: tužka
je takhle dlouhá, gumy je jen malý kousíček. Guma se používá jen když se pisatel splete. Podstatou
dnešní politiky je mocenský boj. Milosrdenství je jen kousíček pryže na konci - na vymazání
křiklavých omylů.” 
“Blahoslavení milosrdní”, řekl Ježíš před dvěma tisíci lety. Zastaral už tento příkaz milosrdné lásky k
bližnímu? Platí ještě morálka blahoslavenství - Horského kázání - nebo to dne platí jak v politice, tak
v životě spíš na opak? Neplatí dnes spíš: “Blahoslavení lidé tvrdého srdce, ti to dotáhnou v životě
vysoko. - Běda těm, kteří si nezajistí protekci - ti zůstanou dole. Blahoslavení, kteří mají bezohlednou
náturu a ostré lokty - ti se proderou dopředu. - Běda těm, kdo jsou slušní dobráci, těch budou všichni
zneužívat.” - 
To je otázka po člověčenství naší generace: Hodí se ještě do naší doby morálka Kristova evangelia? 



Stále kolem sebe vidíme, že se na zásady evangelia nedbá - to je pravda. Stále vidíme, že většina lidí
kolem nás je přesvědčena, že moc získají, když budou bezohlední jako politici, když budou násilní a
tvrdí jako pohané. Ale stejně tak stále zřetelněji vidíme, co tahle žraločí morálka dělá s celým
lidstvem. 
Když se za časů našich babiček stal někde nějaký mord, byla to taková událost, že se o tom skládaly
písničky. 
Když se za časů mého dětství udála někde vražda, byla to tak mimořádná událost, že my kluci jsme si
ještě dlouho potom hráli na mordýře a četníky. Jménem vrahů Leciána a Grázla maminky strašily děti.
Dnes slyšíme o vraždách a násilí den co den. 
Žije se nám líp? Cítíme se bezpečnější? 
Je Kristovo učení o lásce k bližnímu zaostalé - nebo je dnes tím víc potřebné? Přestane církev v
kostele předčítat evangelium o milosrdném Samaritánu - a zavede místo toho kurs jak přelstít
konkurenta, jak se vyhnout zodpovědnosti? 
Vy víte, že křesťanská morálka nezná módy, že se nemění podle dobových nálad. 
I dnes stojí v katechismu pro dospělé kapitola nadepsaná: Můj bližní je ten, kdo potřebuje mou
pomoc. A pod ní text: 
Uvědomil sis už, že člověk může svou blízkostí bližního zabíjet nebo uzdravovat? 
Uvědomil sis už, že můžeš bližnímu ublížit nebo prospět? 
Uvědomil sis už, můžeš bližního rozveselit nebo zarmoutit? 
Uvědomil sis už, že tvůj hlas může způsobit, aby ten, kdo je všem hluchý, najednou slyšel? 
Uvědomil sis už, že tvůj pohled může způsobit, že zaslepený prohlédne? 
Uvědomil sis už, jak ovlivňuješ život svých bližních ať chceš nebo nechceš? 
Jestli dosud ne - teď to víš - jdi a buď bližním všem, komu můžeš pomoci.” 
 

AUTOMOBIL A EVANGELIUM

A když se objeví v novinách zpráva, že loni bylo na našich silnicích zabito 2000 lidí, pokýváme
hlavou a dál na to nemyslíme. Nanejvýš někdo řekne, že v Americe jsou na tom ještě hůř, - tam za
posledních 20 let bylo na silnicích zabito 3 x víc lidí, než jich padlo ve všech válkách, co kdy jaké
Američani vedli. 
Proč vám to dnes připomínám? Jednak proto, že statistiky svorně říkají, že nejvíc dopravních nehod je
právě v tomto měsíci červenci. A za druhé proto, že dnešní evangelium mluví také o “dopravní”
nehodě. 
Dnešní evangelium mluví o tom, jak se při takové události lidé chovají. 
Je to až s podivem, jak se lidé chovají stále stejně, ti dnešní jako ti pohané za časů Kristových: “Když
uviděl raněného, vyhnul se mu”, říká Pán Ježíš. 
Tak to dělali tenkrát pohané. A jak se na silnicích chováme my, křesťané? 
Naše křesťanství nám nebrání chovat se jako silniční piráti před havárií. Předjíždíme, honíme se a
riskujeme vraždu kvůli pěti minutám. Naše křesťanství nám nebrání chovat se jako zbabělci po
havárii. Brněnská televize vysílala jednou v seriálu “To nechce klid” - rozhovory s lidmi, kteří ujeli,
když byli svědky autonehody. Poslouchejte výpovědi lidí, kteří nepochybně byli všichni pokřtění, tedy
mají jednat jako křesťané: “Proč jste nechtěl zavést zraněného do nemocnice?” - “Nechtěl jsem si
zakrvácet sedadla. Kdoví, jestli by mi pojišťovna uhradila čištění a ztracený čas.” “Proč jste se
pokoušel ujet a nepomohl, přesto, že k havárii došlo před vašima očima?” - “Nechtěl jsem mít nic s
policií a svědčením u soudu. Proto jsem raději šlápl na plyn a chtěl ujet.” - “Proč jste chtěl ujet?” -
“Říkal jsem si, že jestli jsou mrtví, už jim stejně nic nepomůže, a jestli to přežili, někdo se najde, koho



to baví. Za mnou jich jede dost.” 
Je to stále stejné: “Když ho uviděl, vyhnul se mu” a nechal raněného vykrvácet. 
Příběh o milosrdném Samaritánu je stále aktuální. Stále mluví jasnou řečí. Křesťan je jen ten, kdo
pomůže. Výmluvy neplatí ani před lidskou, ani před Boží spravedlností. 
Ukazovali mi tuhle chlapci kreslený vtip z nějakého časopisu. Průvodce v muzeu ukazuje nástroje na
zabíjení lidí od nejstarších dob: V první vitríně je klacek, v druhé meč, v třetí šibenice s oprátkou, ve
čtvrté gilotina, a naposled je nejúčinnější vražedný nástroj: automobil. 
Většina z nás jezdíme nebo se vozíme. 
Uložme si dnes do paměti NEZABIJEŠ! To není jen předpis dopravní policie, to je příkaz Boží, a před
Bohem neutečeš. NEZABIJEŠ! Tvé vozidlo je nejvýkonnější vražedný nástroj. 
Jen tenkráte máme my, kteří si říkáme křesťané, právo na ten název, když jednáme jako milosrdný
Samaritán i tenkrát, když nás zrovna nevidí oko lidské spravedlnosti. 
Křesťanství dalo světu převratný vynález: Lásku k bližnímu. Ale tento vynález má osud všech
vynálezů a zlepšováků: Příliš pomalé zavádění do výroby, do užívání. Křesťan je ten, kdo uznává a
praktikuje lásku jako nejlepší technologii mezilidských vztahů. 
Martin Luther King před časem řekl: “Naděje na bezpečný svět, v němž by stálo za to žít, se opírá o
disciplinované křesťany, kteří ve všem jednají podle Kristových zásad.” - Pojďme pomáhat ten
bezpečný svět tvořit.

Přímluvy

Lidstvo si příliš pomalu začíná uvědomovat, že stojí na křižovatce svých dějin: že buď znovu
nalezneme zásadovost prvních křesťanů, nebo se vrátíme k návykům vlčího světa. Proto prosme o
pomoc:

Ať není propast mezi tím, co věříme a mezi tím, co děláme.
Ať nepatříme mezi lidi, kteří se hlásí mezi křesťany, ale jednají jako pohané.
Ať na silnicích a v dopravě neděláme schválnosti a ochotně si pomáháme.
Ať naše láska má velké oči, naše naděje dlouhý dech, naše víra ať má silné a něžné ruce.
Ať se mezi námi nikdo nemusí cítit osamělý a opuštěný.

Pane Ježíši, my křesťané víme, že až lidé začnou být na sebe opravdu hodní, bude to ta nejpřednější
revoluce, největší událost lidských dějin. My s tím chceme začít už dnes - povzbuzeni tvým
evangeliem, upevněni silou tvé svátosti lásky. Chce tak následovat tebe, jenž žiješ a kraluješ...

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Při každé bohoslužbě se jedná vlastně stále jen o jedno zásadní: jestli konečně, doopravdy, uvěříme, že
Bůh nás má rád. Jestli naše srdce z hloubi přesvědčení řekne Bohu: “Já ti, Bože, věřím, že mne máš
rád.” 
Věříš tak Bohu? I v nemoci, i ve zlých situacích? 
Vyznejme naši malověrnost a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
Gn 18,1-10a 
Starozákonní čtení nám chce v líbezném vyprávění říct, že Bůh jde za člověkem. Chce se setkat i s
námi podobně jako s Abrahámem. Naše obtíž je v tom, že my tuto chvíli setkání nerozpoznáme. 
Kol 1,24-28 
Svatý Pavel nám ve druhém čtení chce naznačit, jaké bohatství pro nás Kristus připravil. 
Lk 10,38-42 
V evangeliu uslyšíme líbezné vyprávění o Marii a Martě, jak přijaly poutníka Ježíše do svého domu.
Poznáme se v některé? 
 

PŘIJMOUT JEŽÍŠE JAKO HOSTA

S výrazem “Pohostinství” se dnes lidé setkávají nejčastěji na štítech hostinců. Pohostinství jako
obchod. Starozákonní perikopa i evangelium jednají také o pohostinství, ale jako o službě bližnímu, v
níž navštěvuje člověka Bůh. 
Jádro starozákonního čtení je ve zkušenosti, že se člověk setkává s Bohem, ale neví o tom. Teprve ex
post, dodatečně, vycítí Boží řízení - až dar Boží lásky - dítě Izák - je očividný. 
Pohostinnost, to je předchůdkyně lásky k bližnímu, jak ji později hlásal Pán Ježíš. Mezi nomády
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Orientu vládla pevná etika. Dokonalá solidarita uvnitř kmene, ale vše mimo kmen bylo mimo zákon -
výjimkou byl jen host. Nomádskou morálku už nemáme - křesťanskou máme? 
Z křesťanského pohledu se vyprávění stává krásným předobrazem Pána Ježíše. V Ježíši se Bůh nejen
zjevil v podobě člověka, ale člověkem se i stal. Stále přichází jako poutník, nemající, kde by hlavu
složil. Chce být přijat jako host od svých přátel, ale i od hříšníků. 
I my můžeme a máme přijímat Ježíše jako hosta, zcela tělesně a skutečně: 
V jeho učednících a hlasatelích víry: “Kdo vás přijímá, mne přijímá.” 
V malém dítěti: “Kdo přijímá v mém jménu dítě, přijímá mne.” 
V lidech slabých, bezmocných, chudých: “Byl jsem hladový a nasytili jste mne.” 
Také ve vyprávění o emauzských učednících se jiným způsobem hlásá totéž. Náš Pán s námi putuje
životem, přichází v postavě cizinců a nechává se pozvat, aby se nám ve společenství zjevil. 
A stále tu platí: Hostitel je nakonec vždy ten obdarovaný. Je osvobozován od svých největších starostí,
tísní, nedostatků. 
Ještě svatý Benedikt cenil vysoko prastarý zákon pohostinství. Ve svých Regulích píše: 
“K vůli hostu přeruš řádové postění. Přicházejícím poutníkům a chudákům věnuj velikou péči.” 
Nad evangeliem bychom mohli začít diskutovat, zda je zbožnější katolík činem, nebo katolík pečující
o prohloubení svého života. Ale to je špatně postavená alternativa. Křesťanství znamená i liturgii -
službu Bohu, i diakonii - službu bližnímu. Plné křesťanství znamená: Napřed naslouchej, uvažuj, pak
jednej. 
 

NAPŘED S MARIÍ USEDNOUT

Zasloužila si Marta pokárání? 
Leckterá žena má při naslouchání tomuto evangeliu pocit, že si Marta takové pokárání nezasloužila.
Že se tu Pán Ježíš projevil jako typický mužský, který nechápe ženskou duši. Měli hosta, copak se
nesluší uctít jej? A právě vzorným pohostinstvím? 
Jenže Pán Ježíš tak mluvil právě proto, že zná dobře náturu mnoha žen, ve kterých pečlivá hospodyně
zatlačí do pozadí všechny ostatní lidské a ženské stránky a stanou se pro tu svou přebujelou pečlivost
postrachem a trapičem domu. 
Jednu podobu přepečlivé Marty znám i já, neženáč. Zajdu někam na návštěvu, chci si pohovořit s
lidmi. Sotva sedáme ke stolu, paní domu vyskočí: “Musím dát přece na stůl ubrus! A vy děcka marš
pro kytku na zahradu, ať pan farář vidí, jak se nám kytky vyvedly. - A ty, táto - běž umlet kafe, ať je
čerstvé.” Hospodyně nese ubrus - snad už si sedne. Kdepak - “Ještě něco k zakousnutí” - a už je zas
pryč. Chabé protesty nikdo neslyší, čas návštěvy utíká. Kafe bylo, byl ubrus, kytka a buchta - ale ze
setkání a z rozhovoru nebylo nic. 
Mezi vámi ženáči možná také leckterý pokyvuje hlavou: “To já bych mohl teprve vykládat. U nás
sednout si, popovídat, to neexistuje. To je pořád něco: Támhle skoč. Tohle udělej. Udělám, proč ne,
ale pak chci kousek klidu, domácí pohody, přece to: doma. Ale kdepak: “Ty sedíš, čteš - aha - nemáš
co dělat, zahálíš -běž něco dělat!” 
Tohle měl asi na mysli Pán Ježíš, když káral Martu.

Ztišení i práce 
Jistě Pán nechtěl v pokárání Marty odsoudit pohostinnost, vždyť službu bližnímu chválil minulou
neděli v podobenství o milosrdném Samaritánu. Dnes chce ten příkaz ke službě bližním v lásce
doplnit: Abychom uměli podle Boží vůle správně sloužit, k tomu je nezbytné, abychom uměli jako
Maria naslouchat slovu Božímu. 



Kde se slovo Boží neslyší, tam je láska k bližnímu jako bez základů. Vždyť lidské jednání je jen tehdy
dobré, když odpovídá vůli Boží. 
Oboje tedy patří do lidského života: ztišení i práce, naslouchání i dělání. 
Naslouchat jako Maria slovu Božímu. Zdánlivě není nic jednoduššího. Jenže ve skutečnosti můžeme
předpokládat, že ze sta lidí je nejmíň osmdesát typu Marty. Že málokdo se umí utišit, soustředit,
zaposlouchat jako Marie.

Proč lidé nemají užitek z kázání 
Na kněžském duchovním cvičení došla mezi spolubratry řeč na to, co v tom je, že lidé nemají užitek z
kázání. Tolik kázání už slyšeli. Tolik rad, podnětů, myšlenek. Už dávno by z nich mohli být lidé, kteří
umějí krásně, pokojně, po křesťansku žít. Ale zatím si kázání ani nezapamatují, natož aby se podle něj
řídili. Kde je příčina? Exercitátor řekl: Dokud nenaučíte lidi řádně slovu Božímu naslouchat, to jest:
nejen je slyšet, ale o něm i přemýšlet, rozjímat, - dokud se lidé naučí rozjímavému naslouchání kázání
a rozjímavé modlitbě po kázání, - budou chodit do kostela bez užitku.

Co znamená rozjímavě naslouchat? 
Musíš se zamyslit nad tím, cos právě slyšel. Nepustit to hned z mysli. Dál o tom přemýšlet. Musíš si
to rozebrat, zaujmout k tomu osobní stanovisko. Musíš se ptát: Co tahle pravda v mém dosavadním
životě znamenala, jak jsem podle ní dosud jednal? Jak já mohu tuto pravdu víry, toto slovo Boží, ve
svém životě uskutečnit? 
Slovo Boží je jako výbušnina, má obrovskou sílu, ale roznětkou k té výbušnině je tvá vůle, chtění. Bez
tvé spolupráce se tato síla pro tebe neuvolní. 
Jak ji uvolním? Jak to budu dělat? Tak se musíme ptát po každém kázání a výsledek, své předsevzetí,
položit pokaždé při obětním průvodu na obětním misku  jako svůj dar: Bože, já chci, pomoz mé
slabosti! Tohle gesto obětování a pokory je důležité, abychom nezapomněli: Já dávám svou dobrou
vůli. Bůh dává úspěch, bez něho by má dobrá předsevzetí vyhasla. 
Tak to tedy má s námi se všemi být: máme být jako pečlivé Marty,  - ale takové Marty, které umějí
napřed s Marií usednout a naslouchat, - pak přemýšlet, modlit se a jednat. 
Pojďme tedy hned dnes vyznat víru ve slovo Boží a uvažovat: Kolik z dnešního slova platí na mne?
Jak se podle toho zařídím?

Přímluvy

Pán Ježíš ví, jak to s námi je:  neschází nám na dobré vůli, ale schází nám vůle pevná. Dnes si něco
umíme a zítra už to nedokážeme dodržet. Proto moc potřebujeme jeho pomoc, milost pomáhající.
Prosme o ni:

Abychom nedělnímu kázání naslouchali a přemýšleli, jak podle něj začneme jednat.
Abychom si každý den při ranní modlitbě připomněli své předsevzetí z neděle a z poslední svaté
zpovědi.
Abychom při večerní modlitbě zpytovali svědomí, jak jsme přes den zachovávali, co jsme si ráno
umínili.
Abychom vždy dovedli rozeznat, co je pro život důležité a co je chvilková malichernost.
Abychom nezmalomyslněli nezdary, ale vždy znovu hledali nové cesty.
Abychom neztratili z očí cíl všeho snažení: dozrání do krásy křesťanů - nebešťanů.
Abychom dělali, co ty chceš a byli tak tvým obrazem.

Sešli nám Otče, svého Ducha; o něj tě v pokoře prosíme skrze Krista, našeho Pána.



17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každou neděli si tu při naslouchání slovu Božímu doplňujeme křestní výuku -  vždyť jsme byli
pokřtěni jako nemluvňata, bez křestní katecheze. 
Zkusme se například zamyslet: co si představuji pod pojmem křestní znovuzrození, pod pojmem
vykoupení? 
Prosme Boha za trpělivost s naší chatrností.

Uvedení do čtení 
Gn 18,20-32 
Co nám ještě dnes může říci starodávné vyprávění o zkáze Sodomy? Je to jen strašidelná historka z
dob pohanských představ o hněvivých bozích? Nebo je to nadčasová zvěst o síle prosebné modlitby, -
a o poslání nás, hrstky věřících uprostřed nevěřícího světa? Poslouchejme a přemýšlejme o tom. 
Kol 2,12-14 
Dovedli byste několika větami vypovědět podstatu a smysl hříchu? Svatý Pavel to dovede jak nyní
uslyšíme. 
Sk 11,1-13 
Kdo by nechtěl umět dobře se modlit. Teď nám bude učitelem modlitby sám Pán Ježíš. 
 

UMÍŠ SE MODLIT ?

Umíte se dobře modlit? Učedníci v evangeliu prosí, aby je Pán Ježíš modlit naučil. Umějí to zřejmě
tak málo, jako my. Ještě, že bible nelíčí učedníky Ježíšovy, jako nějaké nadlidské geroje, hrdiny.
Apoštolové a všechny biblické postavy jsou normální živí lidé, lidé jako my. 
Ti apoštolové měli při modlitbě asi také někdy špatný pocit, jako míváme my. Kdosi to přirovnal k
špatnému telefonování: Mluvím do sluchátka a ani jistě nevím, jestli jsem vůbec řádně spojen. A když
jsem spojen, zas nevím, jestli tam někdo poslouchá. A když někdo poslouchá, jestli mi rozumí. A když
rozumí, jestli jej natolik zajímám, aby se pro mne nějak angažoval. 
Pán Ježíš nás učí: 
Nemodlete se jako pohané. Ti se snaží bohům mnohomluvně vysvětlit, co  a jak potřebují. Bůh to ví
líp, než vy sami. 
Nemodlete se jako farizeové: Těm záleží hlavně na tom, aby si toho lidé v kostele všimli a chválili
jejich zbožnost. 
Nedělejte si starosti, jaká slova při modlitbě používat, v jaké formě se modlit, které modlitby
odříkávat. 
Zbavte se pocitu, že Boha je třeba uprošovat, nutit, donutit, aby jednal tak a tak. Cílem modlitby není
změnit jednání Boha, ale změnit jednání naše, vlastní. Cílem není donutit k jednání Boha, ale sebe:
Jako my odpouštíme, tak ty odpusť nám. 
Pán Ježíš na žádost apoštolů odpověděl tím, že je naučil modlitbě Otčenáš. 
Kdysi byla tato znalost Otčenáše příslovečná: Odříkal to jako Otčenáš. Dnes už je mnoho našich dětí a
vnoučat, které Otčenáš neznají vůbec. 
A co my? Otčenáš ještě odříkat umíme. Ale učíme se i denně posle něj žít? A jestli ne - máme pak
právo se jej tu modlit? 



Udělejme si takovou malou prověrku Otčenáše, jak jsem to nedávno kdesi četl: 
Neříkej : 
OTČE - když se nechováš jako boží dítě. 
NÁŠ - jestli nejsi se svým bližním spojen láskou. 
JENŽ JSI NA NEBESÍCH - když myslíš jen na věci pozemské. 
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ - jestli ho sám znesvěcuješ. 
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ - když hledáš jen hmotné úspěchy. 
BUĎ VŮLE TVÁ - pokud nejsi ochoten zachovávat desatero. 
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ - nestaráš-li se o bídu druhých. 
ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY - jestliže někoho nenávidíš. 
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ - máš-li v úmyslu hřešit. 
ZBAV NÁS OD ZLÉHO - když proti zlu nebojuješ. 
AMEN - jestli nemíníš každé slovo Otčenáše upřímně a opravdově. 
Až se dnes budem společně modlit Otčenáš, ať v něm zazní všechna opravdovost našeho odhodlání,
Otčenáš nejen odříkat, ale i podle něj žít. 
 

PROSEBNÉ MODLITBĚ

To první čtení dneska, to byla opravdu zvláštní historka. Abraham smlouvá s Hospodinem jako to
dělají handlíři na orientálním trhu. 
Některým lidem se toto čtení nelíbí. Říkají, že smlouvat s Bohem, to se nepatří. A vůbec - prosit Boha
o to neb ono - to že se také nepatří. Prosebná modlitba, to že je špatná modlitba. Správná modlitba je
Boha chválit, Bohu děkovat, - ale pořád o něco prosit, škemrat, to se prostě nemá. 
Co na to říci? Mají tihle lidé pravdu? Vypadá to dokonale, nechat všechno na Pána, Absolutně se
spolehnout, že Bůh ví, co potřebujeme. Že to ví lépe, než my. 
Ještěže na čtení o Abrahamovi, který s Hospodinem smlouval a prosil ho, následuje evangelium, kde
se učedníci ptají Pána Ježíše, jak se mají modlit správně. A Ježíš je učí modlitbě, která obsahuje
jenom samé prosby. Sedm proseb. A ještě zdůrazňuje: “Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte
a otevře se vám. Každý, kdo prosí dostává, kdo hledá, nalézá.” 
Kdyby dnešní slovo Boží sestávalo jen ze čtení o tom, jak Abraham prosil za Sodomu a moc toho
nevyprosil, byly by pochyby o účinnosti prosebné modlitby oprávněné. Ale v evangeliu to stojí jasně:
“Když vy, lidé, dovedete svým dětem dát dobré dary, když vás prosí, tím spíše nebeský Otec dá svého
Ducha těm, kteří ho prosí.” 
Ale i první čtení je pro nás velikou školou správného smýšlení. 
Už ta Abrahámova odvaha, zastávat se, přimlouvat se i za ty nejšpatnější. Sodoma a Gomora - to je
dodnes symbol špatné, zvrácené společnosti, o které říkáme: “Od takových raději dál, s těmi nejlépe
nic nemít!” - A hle - zbožný Abraham na ně nesvolává hněvy a tresty Hospodinovy. Neříká: “Dobře
jim tak, ať mají, co si zasloužili.” - Abraham se za ty špatné lidi houževnatě přimlouvá. Důvěřuje, že
ani v Sodomě nejsou samí špatní lidé. 
A co je ještě na Abrahamovi sympatické, je ta jeho důvěra v dobrotu Boží. Že Boží dobrota je větší,
než jeho spravedlnost. Tahle odvaha k důvěře je ještě podivuhodnější, než ta první: “Bůh je dobrý” -
na to se Abraham plně spoléhá. 
A to je stěžejní otázka dnešního slova Božího na nás, dnešní lidi: Máme i my takovou důvěru v Boží
dobrotu? Máme ji při pohledu na to, jak mezi lidmi stále narůstá zlo, neláska, krutost? Máme důvěru v
Boží dobrotu, když námi zmítají společenské zmatky, když se nám stále více houpe půda pod nohama?
Umíme si říct uprostřed zmatků světa, že Bůh je dobrý, že to se mnou myslí dobře, že mi dá svého



Ducha, když ho prosím? 
A umíme také bezpečně rozpoznat jestli naše modlitba je pokorná a důvěřivá? 
Pozná se to snadno. Ovocem dobré modlitby je vnitřní rozjasňování, zklidnění, nárůst pokojné jistoty
a radosti: “Svěřil jsem své starosti Otci, Bohu.” Najednou vidíme, co je na světě kolem nás pěkného,
co je na lidech kolem nás dobrého. Daří se nám překonat vlastní závistivost, sobectví, lakotu. Jen
modlitbou, nic jinak, se daří vyléčit tuto rakovinu duše. Člověk, který se  umí svěřovat Bohu v
pokorné, prosebné modlitbě, ten se cítí uvolněný, svobodný, radostný. 
Každou neděli zakončujeme naši bohoslužbu slova prosebnou modlitbou - Přímluvami. Pojďme se
dnes pokusit o dobrou prosebnou modlitbu. Pojďme prosit za všechno, co k životu pokojných božích
dětí potřebujeme. 
 

JE NÁS MÁLO ?

Nejsme masová organizace 
Často se dnes mluví a píše, že doba křesťanství je v koncích. Mnozí naši současníci považují
náboženství za škodlivou pověru, která by měla ze světa zmizet. A všude na světě je křesťanů počtem
menšina, nepatrná trocha lidí k víře lhostejných nebo nevěřících. 
A tak se někteří věřící stávají nejistí a říkají: Je nás málo. Nedokážeme vyrovnat, napravit tolik zla na
světě, nedokážeme mu zamezit. K čemu tu jsme? Má naše snaha nějaký smysl, když je nás tak málo?
Dnešní starozákonní čtení svědčí, že podobná malomyslnost přepadla už kdysi Izrael. 
Starost pravověrných Izraelitů 
Vyprávění o Sodomě je odpovědí na tento pocit. Vzniklo za časů králů Davida a Šalamouna, v době,
kdy se dotud světa neznalý, pastevecký národ stal královstvím, politickým státem. Tím se jim začal
rozšiřovat rozhled po světě. Dostávali se do styku se  stále více zeměmi, s obchodníky a vojáky
četných národů. Izraelští žasli: Nejsou na světě jen oni a jejich sousedé! Kolik je tu národů, kolik říší,
kolik lidstva - a všichni pohané, všichni nevěřící, samá Sodoma. Co si s takovým světem Hospodin 
počne? Nezničí Hospodin takový špatný svět i s tou hrstkou spravedlivých, pravověrných Izraelitů? 
Starost dnešního člověka 
My si dnes už nepředstavujeme Boha jako zuřícího vynálezce, který rozbíjí své dílo, když se mu
nedaří podle jeho představ. Bůh není zabíječ, není ničitel. Bůh je Život a je vždy pro život, nikdy pro
smrt. 
My dnes už nevidíme nebezpečí zničení světa v Bohu, ale v člověku. Ptáme se zda člověk sám nezničí
svůj svět i sebe svou bezmeznou hamižností, touhou vlastnit, vyrábět, bohatnout, panovat. 
Kterýsi současník vyjádřil tuto úzkost jakýmsi zrcadlovým zobrazením: Konec lidského světa jako
opak  Božího stvoření. 
Poslechněme si jeho varování 
“Bůh stvořil na počátku nebe i zemi. Na ní stvořil na počátku nebe i zemi. Na ní stvořil nejprve světlo,
druhého dne oblohu, třetí den moře a rostliny. Čtvrtého dne dal zazářit slunci a hvězdám, pátého dne
zabydlil vody rybami, vzduch ptáky. Šestého dne, naposledy, po milionech let, stvořil člověka. 
Sedmého dne byl klid. Stvořitel odpočíval. 
Člověk žil stotisíc let a shledal, že je už dospělý a chytrý. Řeči o Bohu mu začali jít na nervy: “Jaký
Bůh? - Neznám! Jaké zákony - ty byly snad dobré v čase lidoopů. Jsem sám dost dospělý, abych vzal
svou budoucnost do ruky sám. Jsem člověk - Stvořitel. Já sám! 
Atak začalo posledních sedm dní člověka. 
Zrána prvního dne se člověk rozhodl, že si sám zajistí svou svobodu a bezpečnost. A začal plnit
raketovými střelnicemi s atomovou hlavou,  začal vyrývat podzemní bunkry a protiatomovými kryty. 



Druhého dne vymřely ryby v řekách, které člověk otrávil průmyslovými splašky. 
Třetího dne uschla tráva na polích a opadlo listí na stromech. To člověk vzal do vlastních rukou řízení
počasí a než se našla chyba ve výpočetní stanici, byly už řeky vyschlé. 
Čtvrtého dne vymřely tři miliardy lidí. Kdosi totiž zapomněl uzavřít nádoby, kde se pěstovaly zvlášť
účinné bakterie nových nemocí pro příští války. 
Zbylí lidé asi vzpomněli na Boha a začali Ho proklínat: vždyť je jim povinen dát šťastný život, je
povinen je chránit! Tak proč se nestarý! 
Pátého dne kterýsi člověk ztratil nervy a stiskl červený knoflík. A nebeští andělé spatřili, jak se Země,
modrá planeta, proměnila v novou svítící hvězdičku. 
Šestého dne nová hvězdička zhasla. Prach a popel zahalil slunce a měsíc. 
Sedmého dne byl zase klid. Země byla pustá a prázdná. Tma byla všude a lidské duše bloudily nad
chaosem trosek mrtvé země.”

Dobro je vždy mocnější 
Bude to tak? Věřme, že nebude. Už vyprávění o Abrahamovi a Sodomě dokazuje, že hrstka dobrých
lidí převáží množství zlých. Že dobro je přes všechen zdánlivý opak nakonec mocnější, než zlo. Že
kde je deset spravedlivých, rozumných lidí, ti dovedou zabránit zlu tisíců hloupých. 
A druhý důvod našeho optimismu je v tom, že hranice mezi dobrem a zlem není v dnešních dobách
totožná s hranicí mezi věřícími a nevěřícími. Jako mezi námi věřícími jsou také lidé zlí, tak mezi
nevěřícími jsou také lidé hodní, rozumní, spravedliví a Bohu milí. 
Nebojme se tedy o osud lidstva. Ale chtějme žít tak, abychom patřili mezi ty dobré na váze Boží
spravedlnosti, mezi dobré, kvůli nímž jsou Sodomy zachraňovány od pohrom. 
To je tedy dnes naše radostná myšlenka na cestu domů: Každým dobrým rozhodnutím, každým
dobrým slůvkem, činem, přidáváme na misku dobra, které zachraňuje svět. 
 

KŘESTNÍ KATECHESE O VYKOUPENÍ

Bůh chce, aby člověk měl hmatatelnou jistotu, že se podílí na Božím životě. Proto ustanovil viditelný
úkon: křest. Svatý Pavel dnes říká: Byli jsme pro své hříchy mrtvi, ale On zničil dlužní zápis našich
hříchů, přibil úpis na kříž, vykoupil nás. Křtem jsme spolu s Kristem zemřeli - zemřeli hříchu - a
spolu s Kristem jsme byli vzkříšeni z mrtvých. 
Zní to jadrně, ale co konkrétního si dovedeme představit za slovy: “Kristus nás spasil, vykoupil?”
“Vzal na sebe naše hříchy a trpěl za nás” slyšíme, ale hned nám napadá otázka: Proč tedy trpíme dál,
když jsme vykoupeni, když Kristus trpěl za nás?” - “Jsme vykoupeni”, říkáme, ale nijak bezpečně a
zachráněně se necítíme. Vše kolem nás a v nás je dál nejisté. “Bůh byl lidmi uražen, rozhněván” - říká
se nám - a Synovo utrpení, Synova oběť usmířila Otcův hněv. A hned nás napadá: Ale jaká je to
spravedlnost, která vyžaduje, aby nevinný trpěl za viníka? Důsledkem těchto zmatených otázek je pak
představa, že trápení, utrpení, je samo o sobě nějaká hodnota před Bohem. 
Kdyby tedy trápení mělo cenu, proč Pán Ježíš nedal hlavní přikázání: “Lidi, trapte jeden druhého.
Ubližujte si navzájem.” Takové přikázání, to by se nám to plnilo! 
Chceme-li porozumět našemu spasení, vykoupení, pak musíme začít u stěžejního slova: Co to je Oběť.
Kristus nás vykoupil tím, že se za nás obětoval. 
Co to znamená “obětoval”? Nenechte se svádět špatným používáním tohoto slova v běžném hovoru:
“Já na to obětuju tyhle boty” - tzn. zničím je; “Já obětuju v postě své cigarety, sladkosti” - tzn. vzdám
se jich, odepřu si je.”  “Já na to obětuji dvacet korun” - to znamená: přijdu o ně. Tady se chápe slovo
“oběť” jako zničení, ztráta, vzdání se něčeho, přijít o něco. 



Latinsky se řekne obětovat “sacrificare”. A i nelatiník zná slovo “sakra” a ví, že to znamená česky
“svatá”, něco svatého. Sacrificere pak znamená něco posvětit, zasvětit. To je tedy správný smysl slova
obětovat: posvětit, zasvětit - a my jsme to překládali jako “ztráta”, “zničení”! Něco obětovat v tomto
původním náboženském smyslu znamená: dát něčemu ten největší význam, cenit to nejvýš, milovat
to, udělat něco z lásky. 
Každá naše svátost je sacrificium, oběť - i křest. Pokřtít dítě znamená obětovat je, tj. zasvětit je Bohu,
posvětit je. Křtem opouští vaše dítě svět hříchu a je přijato do společenství svatých. Křtem se zbavuje
vaše dítě věčné zkázy, smrti, a získává od Krista - s Kristem - nesmrtelný život. Kristus žije v něm!
Rozumíte tomu? Pokřtěné dítě - to je živý svatostánek ve vašem domě! 
Teď se vraťme ke spasitelné oběti Kristově. Víme, že Bůh stvořil vše v lásce, to je v jednotě. Teprve
hřích způsobil rozdělení: Člověka od Boha (Bible to krásně popisuje obrazným vyprávěním, jak se
Adam schovával před Hospodinem). Muže od Ženy (Vzpomeňme na vyprávění o Adamovi a Evě.
Adam nejdříve vítá ženu s jásotem, ale po hříchu na ni zbaběle žaluje a svádí vinu). Rozdělení
sourozenců (Vyprávění o Kainu a Abelovi). Hřích dělí děti od rodičů (Osudy Noema a jeho synů).
Hřích dělí národy, že si navzájem nerozumějí (Vyprávění o Bábelu). 
Spása, to je záchrana, znovusjednocení: aby všichni jedno byli. Musíme se obětovat, sacrificare, tj.
posvětit láskou, která je poutem jednoty. Hřích se tedy může napravit, vykoupit, jen obětí:
posvěcením, láskou. 
A právě tak vykoupil svět Ježíš Kristus: svou láskou: “Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného
Syna.” Že Kristova oběť, toto dílo jeho lásky, bylo také trápení? Ovšem, kdo miluje, vydává se všanc,
že na to doplatí. 
Rodiče doplácejí mnohými trampotami na to, že mají rádi svoje děti. Děti doplácejí na to, že mají
rády své rodiče, že nejsou tak volné jako svévolní vzpurníci. 
Milovat, to je největší radost i trápení zároveň. Ale to trápení je rub lásky, ne líc! 
Následovat Krista, to neznamená hledat schválně trápení, kříž. Znamená to, mít rád lidi jako Kristus.
Ti lidi se ti o kříž už postarají sami. Tak to mysleli křesťanští asketé, když mluvili o kříži. 
Láska a trápení z lásky, to je vykoupení. Trápení bez lásky, to je peklo. Tenkrát jsi vykoupený, když
umíš odmítat trápení bez lásky: nenávist, závist, zlobu. 
Tenkrát jsi došel vykoupení, když umíš milovat jako Ježíš: posvěcovat svou obětavou láskou, která
ráda snese i nepohodlí, i trápení pro milované. 
To už pak jsi nejen vykoupený, ale i pomocník Vykupitele. Pomáháš vykoupit, zachránit svět.

Přímluvy

Jako učedníci prosili Pána Ježíše, a on jim prosbu splnil, tak ho s důvěrou prosme i my:

Za celý svět; - abys jeho rozpory překlenul svou láskou.
Za Boží přírodu; - aby ji lidi neničili bezohledností a chamtivostí.
Za všechny, kdo tě ještě neznají; - aby objevili, že svět může  být zničen zvířecím chováním nebo
posvěcen lidskou láskou.
Za všechny pokřtěné; - aby si Boží život, na křtu získaný, cenili víc, než živočišný.
Za nás zde přítomné; - abychom se dnes zaradovali nad poznatkem, že Bůh po nás nežádá trápení,
ale lásku.

Pane Ježíši, ať nezapomínáme, že nemůžeme žít bez tebe, jako řeka nemůže být bez svého pramene.
 Naše inteligence by se zatemnila bez světla tvé víry.
 Náš cíl by zhrubl bez milosti tvé lásky.



 Naše jednání by zmalátnělo bez tvé naděje.
 Ať semeno nesmrtelnosti, do nás na křtu zaseté, nás cele pronikne; - jenž žiješ a kraluješ na věky věků
.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Dnešní slovo Boží budeme dnes asi všichni poslouchat s pozorností. Klade otázky, které si často
klademe i my: má to cenu, pořád se v životě honit? Co vlastně člověk ze vší té dřiny má? 
Než uslyšíme, jak odpovídá nejprve starozákonní myšlení, pak svatý Pavel a nakonec Pán Ježíš,
zamysleme se sami: v čem já vidím smysl své práce? V čem hledám náplň svého života?

Uvedení do čtení 
Kaz 1,2;2,21-23 
Na otázku, jaký smysl má lidské snažení, odpovídá starozákonní kazatel pesimisticky. Vidíme tu, jak
ještě nedovedl dohlédnout, jaký smysl má lidské konání pod zorným úhlem věčnosti. 
Kol 3,1-5.9-11 
Odpověď svatého Pavla na otázku po smyslu lidského života je už křesťanská: Teprve se zřetelem k
věčnosti dostává lidské konání svůj smysl. 
Lk 12,13-21 
Kéž dnes uvěříme tomu, co nám říká Pán Ježíš v evangeliu: Tvůj majetek je ti jen tehdy k dobru, jestli
tě dělá bohatým před Bohem! 
 

CO STOJÍ ZA NÁMAHU

Co stojí a co nestojí za to, aby se po tom člověk pachtil, to je věčně aktuální lidská otázka. To je i
téma slova Božího dnes. 
Starozákonní čtení má hned v prvním verši pětkrát totéž slovo - to už by tedy neměl nikdo
přeslechnout: Marnost. Všechno je marnost. Heinrich Heine nazval knihu Kohellet, Kazatel:
“Velepíseň skepse”. Boří se tu s velkou energií staroizraelská představa o přímočarém vztahu
člověkových zásluh a Boží odměny: Kdo žije spravedlivě (tj. zachovává rituální předpisy Thory), toho
Bůh odměňuje blahobytem, bohatstvím, zdarem. Čili obráceně: bohatí, to jsou ti spravedliví a Bohu
milí. Takovou primitivní víru Kohellet boří. Boří víru v majetek, nemá důvěru ani ve filozofii: Mudrc
umírá stejně jako žebrák. Staré jistoty padají, nové nevidí, darmo se pachtit, vše je marnost. 
Toto boření izraelské naivní víry je také přípravou na evangelium, jako je jí celý Starý Zákon, ale 
přípravou na evangelium, jako je jí celý Starý Zákon, ale přípravou negativní. Na temném pozadí
starozákonní skepse se jasněji odráží novozákonní situace člověka. Od události vykoupení nestojí už
člověk tváří v tvář nicotě, ale Božímu tajemství. Co vykonal Pán Ježíš, to není marnost. Od té doby se
vyplatí žít.

V epištole ukazuje svatý Pavel, jaká nová životní skutečnost vzniká, když člověk uvěří a stane se
křesťanem. Nový život je v tom, že jsme ve křtu s Kristem umřeli a teď žijeme už s ním. Není to život
navenek nápadný, ještě je náš život s Kristem “skryt v Bohu”. Ale musí to být přece na našem životě
vidět a poznat, že starý člověk v nás umřel, že žijeme nově v Kristově lásce. To je odpověď svatého



Pavla na Kohelletovu otázku, zda něco má cenu: “Usilujte o to, co pochází shůry.” 
Také evangelium odpovídá na Kohelletovu skepsi - s průzračnou  prostotou vlastní evangeliím.
Nicotou, marností, peklem, končí jen takový člověk, který se z uživatele majetku stane otrokem
majetku. Ten není schopen pochopit boží skutečnosti a smysl života: být bohatý před Bohem. 
Protože se v našem shromáždění najde boháč, oplývající majetkem, nebudeme asi nakloněni vztahovat
evangelium na sebe: Přece já boháč nejsem. Že si buduju střechu nad hlavou, svou chalupu, svou
chatu, na tom přece není nic špatného. 
Není. Bláznovství majetku je v pocitu zabezpečení tím majetkem. Kdo spoléhá na své “sýpky”, na to,
co má, co drží v ruce, ten nepotřebuje víru, nepotřebuje naději. On si myslí, že má víc, že má jistotu. V
tom je jeho bláznovství. Zjistí, že nic nedrží v rukou pevně. Skončí s prázdnýma rukama. 
Jsou však i jiné podoby lidských “sýpek”: Falešné představy soběstačnosti, sebejistoty. Vše musí
skončit zklamáním, kohelletským pocitem marnosti všeho, pokud člověk nenajde svou jistotu a své
bohatství tam, kde vskutku je: v Bohu. Kde je víra v Boha, tam je i naděje, tam není místo pro
skeptický pocit, že vše je marnost. 
 

ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT

Úspěšný život má ten, kdo je bohatý před Bohem, kdo usiluje o to, co pochází shůry. Tak jsme to dnes
slyšeli. 
Co je bohatství před Bohem, co pochází shůry a my o to máme usilovat? V katechismu se říká:
“Milost Boží”. Umíš si pod tím slovem něco představit? 
Děti na jižní Moravě “boží milost” dobře znají. V masopustě tam maminky “boží milost” smaží,
takové dobré pečivo, křehoučké tak, že je musíš moc opatrně brát do ruky, aby se ti nerozsypalo dřív,
než je doneseš do úst. Tam děti mají zcela konkrétní představu, co je to Boží milost: Něco moc
dobrého, ale choulostivého, křehkého, jen tak právě pro sváteční chvilku. Ale nejen těm dětem na
Slovácku, i nám dospělým připadá často milost Boží jako sváteční oblek duše pro chvilku po svatém
přijímání, ve kterém se nedá jít do práce - na to jsou přece modráky. 
Podobenství o bílém svatebním rouchu, které se snadno umaže, křestní symbol bílé roušky, kterou
máme nosit bez poskvrny, to vše může nahrávat představě, že Pán Bůh to s námi dělá jako nějaká
zlomyslná maminka, která děcko napřed svátečně obleče do nejlepších šatů a pak je pošle na ulici, na
hřiště: běhej blátem, dělej kotrmelce, lez na stromy, hrej si, ale běda, jestli se při tom ušpiníš - to bys
dostal! 
Taková maminka snad ani na světě není. A Pán Ježíš prohlásil, že otcovská láska Boží se nedá
zahanbit láskou lidských rodičů: Dáváte-li svým dětem dobré dary vy, kteří jste zlí, tím spíše vám dá
dobré dary můj Otec, který je v nebesích. 
Musí tedy Boží milost být utkána z něčeho lidem přiměřenějšího než z andělsky pavučinkového
mušelínu. 
Nejvíc viny na těchto našich nesprávných představách má především to, že neumíme dobře
rozeznávat, co je hřích, kdy pozbýváme milosti Boží. Býváme úzkostliví, kdy by to ani být nemuselo,
a míváme sloní kůži tam, kde opatrnost je namístě. 
Jak si zjednat správný názor? 
Především neužívej pro hřích označení, která jsou nejasná a matoucí: Všední a těžký hřích. “Všední”
hřích se totiž snadno považuje za věc nedůležitou a těžký hřích se snadno ztotožní s hříchem
smrtelným. To pak má zlé následky v obojím případě. 
Zvykni si raději rozlišovat hříchy na: zraňující a smrtelné. Rozdíl mezi hříchem zraňujícím a
smrtelným je podobný rozdílu mezi nemocí a smrtí. Mezi zraňující hříchy - tj. těmi, které jsme dřív



nazývali “lehké” - jsou takové rozdíly jako mezi rýmou a rakovinou. Když si tohle uvědomíš, pak už
nebudeš říkat: Toto je “jen” lehký hřích, to mohu klidně udělat. Pochopíš, že každá nemoc zraňuje,
ohrožuje život. Na druhé straně pochopíš, že smrtelný hřích není jen tak něco, co se může člověku
přihodit každý den, a že ta smrtelnost neodvisí ani tak od věci samé jako od okolností a celkové
situace. 
Stále platí, co se učíme v katechismu, že smrtelný hřích je: 
Za prvé: přestoupení důležitého přikázání. Ale tu důležitost musíme vážit ne všeobecně, ale v dané
konkrétní situaci. 
Za druhé: že to uděláme uváženě, s dostatečnou rozvahou. Ale ani to není žádný přesný metr, kdy je
jednání dostatečně uvážené a kdy je uvážené nedostatečně. 
Za třetí: že hřích se páchá s plnou svobodnou vůle. A i tu nás moderní hloubková psychologie nabádá
k opatrnosti v souzení. Ne každý kdo myslí, že hřešil svobodně, byl opravdu plně svobodný. Smrtelný
hřích je zásadní rozhodnutí proti Bohu, proti přátelství s Bohem, je změna životní cesty. A to se
věřícímu člověku jen tak nestane. 
Mohlo by vás snad napadnout, zda tímto vysvětlením nepovzbudím lidskou lehkomyslnost? Toho se
nebojím. Naopak: i lehkomyslnému člověku je nepříjemná každá nemoc - a dnes mohl pochopit, že
hřích je nemoc duše. A úzkostlivému skrupulantovi se uleví, když slyší ujištění, že smrtelný hřích
není běžná věc, že je to něco, co se rovná kosmické katastrofě v osobním rozměru. 
Bratří, usilujte o to, co pochází shůry; na to myslete víc, než na to co je na zemi. Rozumíte už té radě
svatého Pavla? Lépe je teď, dnes, usilovat o získání Boží milosti, Božího přátelství, než dumat stále o
své minulosti, soudit a vážit své chyby a strašit se jimi. Nemáš-li jistoty, běž ke zpovědi, poraď se s
knězem, a potom s radostí a bez bázně choď ke stolu Páně, abys rostl v milosti Boží. 
 

JE ŽIVOT ABSURDNÍ?

Bída člověka 
“ Co má člověk za všechno své namáhání?...Marnost nad marnost, všechno je marnost.” Tak vyjádřil
bídu lidského života člověk - nomád - už před tisíciletími. Od té doby jsme mnoho poznali, ale
nejistota, rozpolcenost, tragika lidské existence je tu dál. 
Vědní obory chrlí o člověku stále víc údajů. Antropologové posunuli hranici jeho zrodu kamsi k stáří
miliónů let. Anatomové probádali jeho tkáně. Biologové objevují životní funkce. Psychologové
vysvětlují taje lidské osobnosti. A přesto je člověk dál tvorem neznámým, a co hůř - plným rozporů,
tragiky, bídy. 
Proč jsem se narodil právě já? Moji rodiče možná ani dítě nechtěli, ani nemohli rozhodnout, budu-li
mužem či ženou, jaké mám mít vlohy, jakou letoru. Je to vše - i já sám - jen hra náhody? 
Naše tělo je tak dokonalý organismus, proč je přesto tak snadno zranitelné, tak často bolavé? 
Mohl jsem se narodit už s dědičnou vadou, zatížením, může mne sklátit nepatrný bacil. Mé tělo
vrcholí svůj rozvoj mezi 20 - 30 léty - pak už je dál jen stálý a nezadržitelný pokles, stárnutí, smrt. 
Proč máme svobodu místo jistého instinktu zvířat, když naše rozumové poznání je tak nejisté,
nespolehlivé? Vždyť nám stále hrozí, že se zmýlíme, že se špatně rozhodneme? 
Co z toho máme, když se namáháme se vzděláním a pěstěním povahy, charakteru, když přesto je život
plný duševního utrpení, a když vše končí smrtí? 
Má lidský život nějaký smysl, nebo je to jen absurdní nesmysl, výsledek bezcílného, náhodného
vývoje?

Odpověď rozumu 



Co na to odpovídá lidský rozum, lidské vědění? 
Člověk začal svým rozumem zkoumat sebe sama a výsledky jeho výzkumů, byť sebevědečtější, jsou
kupodivu velmi rozporné. 
Archeologové objevili, že člověk je tělesně součástí vývojové linie všeho živého a ukázali mu
nejbližší příbuzné v opicích. 
Chemici organičtí však odhadli cenu sloučenin, enzymů, bílkovin v lidském organismu na 5 milionů
dolarů. To už je lepší hodnocení, ale svatojánská muška a rejnok elektrický jsou pro ně organismy
daleko zajímavější. 
Inženýři jsou uznalí: “Geniální superstroj je člověk” říkají. - Např. l cm 2 lidské nohy unese při práci
zatížení až 1.500 kg. Ale pes má lepší sluch, pták líp vidí, netopýr se líp orientuje. Tedy zase žádné
zvláštní hodnocení. 
Kybernetici však mají pro lidský mozek jen chválu v superlativech. 
Astronomové ukázali člověku, jak nepatrné je jeho místo v prostoru vesmíry i v čase, co trvá svět. Ale
na druhé straně ukazují v úžase, jak ojedinělý je lidský život v hloubkách vesmíru. 
Cituji: “Pokud jde o člověka samotného, je celkem vyloučeno, že by na některé planetě z těch  10 na
22 hvězd, žila bytost, která by se podobala komukoli z nás. Každý z nás by si měl být vědom, že se
objeví ve vesmíru a čase jen jednou. Není to důvod pro každého, aby se snažil co nejúčelněji využít
času, který je mu vymezen? Jen to dobře uvažme: Každý z nás je nejen v dějinách celého lidstva, ale i
v dějinách celého vesmíru zcela neopakovatelný a jedinečný. Nestačí nám to k pocitu, že žádný z nás
není bezvýznamný?” Tak to napsal astronom Zd. Kopal. 
Filosofové hledají cestu z rozporuplnosti člověka v jeho schopnosti, že nemůže svůj vývoj vzít sám do
hrsti, dovršit jej vědomě, sám se vychovávat v plného, kvalitního, krásného a ušlechtilého člověka, v
osobnost: “Staň se, čím jsi, člověkem,” říkávají. “Zdokonaluj se ve všech třech druzích lidského
pokroku, ve vědění, ve společenství lásky, ve zduchovnění” - volá lékař Albert Schweitzer. 
Jiní myslitelé však došli k závěrům přesně opačným. “Proč pátrat po tom, odkud člověk pochází a kam
jde? Nikdy se o tom nedovíme. Lidský život nemá smysl, němá cíl, je to kolotání náhod” říká
francouzský nihilista Littré.

Odpověď srdce 
Kdyby ještě žila má maminka a slyšela, že se zabývám otázkou, že se zabývám otázkou, zda má smysl
žít, zda být či nebýt, aby by mi řekla: “Chlapče, co je to za hloupé mudrování? Jestli nevíš co se
životem, běž mě naštípat dříví a pak jdi napást krávu. Až se večír vrátíš, uděláme si pěknou černou
hodinku, budem opékat na plotně brambory, popovídáme si a zazpíváme si.” - “Mami, na tu černou
hodinku se už těším” řekl bych ji jistě já. - “Tak vidíš, to už má tvůj život i smysl, když se máš na co
těšit,” řekla by maminka, a měla by pravdu. Mít se na co těšit, mít se z čeho radovat, být šťastný, to je
odpověď lidského srdce na otázku, v čem je smysl lidského života. 
Ale zase tu nastává různost, jako u všeho kolem člověka: V čem to štěstí hledat? 
“Hlavně, abych už měl školu za sebou” - říká školák. 
“Hlavně, aby mě Jiřina měla ráda” - horuje zamilovaný chlapec. 
“Hlavně, abychom měli co jíst a střechu nad hlavou” - říká, kdo zažil bídu. 
“Hlavně, abychom byli zdraví” - říká nemocný na lůžku. 
Je mnoho takových “hlavně” a u každého z nás mají jiné pořadí důležitosti. 
Ale jedno je jisté: Lidské srdce se brání skepsi filosofů, brání se představě, že život je nesmyslný. V
nemoci i katastrofách se v srdcích probouzí velká naděje, důvěra v přežití, která zachraňuje holý život,
dává mu nový smysl v nové naději, všemu navzdory: “Života bído, přece tě mám rád” - říká Fráňa
Šrámek. To je tedy odpověď lidského srdce po smyslu života: 
Z lásky život vzniká s láskou je udržován.



Odpověď víry 
Podívejme se nyní, co považuje za smysl lidského života křesťan, jaká je odpověď naší víry. 
Filosofové usilují o polidštění člověka: “Buď tím, čím jsi!” - slyšeli jsme před chvilkou. Víra usiluje o
pokřesťanění člověka. Co se tím míní? Je to něco proti přirozenému člověčenství? Ne! Je to síla, která
člověka právě uschopňuje, aby byl plně člověkem, tím že ho vybavuje vírou, nadějí a láskou. 
Víra, uvěření v Boha, to je bezpečná ochrana proti pocitu absurdity, nicoty. Víra nás osvobozuje od
úzkosti a strachu z budoucnosti, dává nám sílu a chuť jít dál. Vždy znovu vstávat po každém pádu,
jako Ježíš na křížové cestě. 
Naděje víry, to není útěcha slabochů. Osvobozuje člověka od sebe sama, k práci pro druhé, k lásce. 
A láska? Rodí se ze zážitku, že my jsme milováni. V dětství ze zážitku lásky rodičů, v dospělosti z
lásky druhých lidí a z pochopení, že nás má rád ten, kdo nás poslal na svět: “Magna cum reverentia
creavit Deus hominem” - “S velikou úctou stvořil Bůh člověka” - praví středověký nápis, vysekaný do
kamene v katedrále v Chartres. Ano: S velikou úctou stvořil Bůh člověka. A s velikou láskou se Ježíš
obětoval pro člověka. 
Jestliže člověk uvěří ve svého Stvořitele - Boha, jestliže si zamiluje svého Vykupitele - Ježíše; jestliže
se dokáže otevřít vanutí Božího Ducha, jeho vnuknutí a inspiraci, - to pak už otázka po absurditě,
nesmyslnosti lidského života, přestane být otázkou. Kdo je milován a kdo sám miluje, kdo věří a
doufá, ten žije, žije plně a bohatě. 
Vyznejme s radostí, že věříme a doufáme a milujeme.

Přímluvy

V Bohu je řád a pravá rovnováha. Prosme ho v pokoře:

Za lidi pesimisty, kteří trpí pocitem marnosti a beznaděje, aby našli svou radost v dělání radosti
jiným.
Za lidi úzkostlivé a bázlivé, - aby našli svobodu dětí božích.
Za lidi nemocné pocitem méněcennosti, - aby se začali s láskou starat o jiné, a tak jim nezbude
čas myslet na vlastní nicotnosti.
Za lidi lehkomyslné, - aby nezahazovali čas svého života děláním věcí nedomyšlených a
nezralých.
Za nás, zde přítomné, - abychom každé ráno začali s novou chutí usilovat o lepší vztah k lidem
kolem sebe.

Bože Všemohoucí, dej nám potřebnou moudrost, abychom si neukracovali život zbytečným ohlížením
do minulosti. Abychom se raději den co den znovu snažili o věc prostou: naplnit dobrem a pokojem a
pohodou přítomnou chvíli.
 Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Naše budoucnost je nám neznámá, je nejistá. Jediná jistota v našem životě je to, že zemřeme. Jinak
nic. Někteří lidé mají s touhle nejistotou našich zítřků těžkosti. Jsou úzkostliví, stále plní strachu. 
My, křesťané, nemusíme být ani úzkostliví, ani ustrašení. Máme právo důvěřovat v Boha.



Poslouchejme dobře dnešní slovo Boží, je to velká škola křesťanské důvěry. 
Nejprve však litujme každé chvilky malověrnosti a prosme za odpuštění.

Uvedení do čtení 
Mdr 18,6-9 
Kdykoliv čteme Písmo svaté, musíme mít stále na mysli, že se tu nejedná jen o vzpomínání na
události dávno minulé, ale že se tu mluví o naší přítomnosti. Boj mezi Egypťany a Hebreji, o němž se
dnes čte, to je i boj mezi dobrem a zlem v našem srdci, v našem životě. 
Žid 11,1-2.8-9 
Druhé čtení nám vysvětluje, co je to víra: není to jen uznávání slovem, že určitým pravdám věříme. Je
to vyznání činem, jednáním, životem. 
Lk 12,32-48 
Ze všech čtyř evangelistů jen svatý Lukáš nám zachoval tato útěšná slova, co si teď budeme číst: Jsme
ve světě menšinou, my věřící. Jsme malým stádečkem, ale bát se nemusíme: my jsme tu, abychom
ukazovali těm kolem sebe, jak si hezky žít, beze strachu a bez bázně. 
 

BOJ MEZI DOBREM A ZLEM

Myšlenkový svět naší liturgie stojí na biblických textech. Přitom především Starý zákon se používá
často v přeneseném, obrazném (předobrazném) smyslu - typologicky. Kdo se nenaučí takto myslet, ten
se nebude cítit v našich liturgických textech doma, nepřeklene vzdálenost k současnosti. 
Téma prvního čtení patří k jádru starozákonního zjevení. Opěvuje je liturgie Veliké noci. Noc
vysvobození Izraele z egyptského otroctví  splývá v Exultet s nocí, v níž jsou noví křtěnci obmyti z
hříchů, kajícníci usmířeni. To vše je noc, která “oloupila Egypťany, obohatila Hebrejce. Vzdálenost
času je odstraněna, vše splývá v jedno spasitelné jednání Boží. Když se čtou posvátné texty, nejedná se
jen o vzpomínání na dávné historické události, ale i o naši přítomnost. 
Kdo jsou dnes Egypťané, kdo Hebreové? Novozákonní vůle Boží po spáse všech, nás chrání od
naivního starozákonního triumfalismu: Izrael je ten spravedlivý, vyvolený, - jeho nepřátelé jsou
hříšníky a zahynou. Fronta, kterou tenkrát vedla mezi národy a rasami,  ta teď vede středem každého
člověka, jeho srdcem. 
“Záchrana spravedlivých a zkáza napřátel”, to je boj mezi dobrem a zlem v každém z nás. Je to boj na
život a na smrt a není ještě ukončen. Ale u toho, kdo uvěřil v Ježíše, kdo důvěřuje v Otce, u toho je už
o výsledku boje rozhodnuto. 
Adresáti listu Hebrejům jsou zřejmě křesťané znejistělí ve víře, - podobně jako křesťané dnešní. Ptají
se: “Kde je co vidět z té ohlašované spásy? “Proto je pro ně i pro nás důležitá otázka, co je víra. 
První verš se nepokouší podat nějakou definici víry, třeba ve smyslu scholastické teologie. Chce
odpovědět na situaci věřících. Jsou unaveni vyhlížením Krista a příkořími, která pro víru snášejí. 
Vírou se tu nerozumí držet za pravdivé určité výroky a ústy je jako pravdivé vyznávat. Víra je vyznání
dynamické, činem , životním postojem a jednáním. 
Víra vede člověka, že přestává stavět život na jistotách jen zdánlivých a stává se s Abrahamem
nomádem, Božím poutníkem. Sází svou jistotu ne na to, co má pevně v ruce - a máme něco pevně v
ruce? - ale na Boží zaslíbení. 
Nad verši evangelia jde kazateli ze srdce modlitbička švýcarského profesora homiletiky: 
“Trochu vody ze studny; chléb; sedlák, který zasévá; svatba; vinný keř; ovečka; ztracená mince;
kousek kvásku. Pane, tys nepotřeboval víc, aby ti tvoji posluchači porozuměli. Ale kde má vzít tvůj
učedník ve dvacátém století tak prostá slova, aby mu současníci porozuměli? Mluv k nám, Pane, Ty!



Volej do hluku fonů a wattů tvé slovo! Učiň tvou pravdu poznatelnou i našemu světu! Dej nám nalézt
pravé slovo v pravou chvíli!” 
(Lothar Zenetti)

Perikopa je svědectvím, jak se počáteční euforie z čekání blízkého příchodu Páně mění v novou
podobu radosti: z vědomí, že náš život je dobou osobního osvědčení v radosti ze služby bližním. 
Zda toto evangelium osloví dnešního posluchače, to závisí na tom, jak se dokážem přenést od
obrazných biblických rekvizit (hořící lampa) do dnešní situace; - jak dokážeme náladu textu
zkonkretizovat do zodpovědného jednání v naší současnosti. 
Jakou představu v nás vyvolá dnes slovo “čekání, bdělost”? Čekání u lékaře, na autobus. Ale čekáním
je proniknut celý lidský život. Mladí čekají na dospělost, dospělí na splnění svých představ, nemocný
na uzdravení, starý na smrt. Stále se čeká, většinou v nejistotě, úzkosti, strachu nebo otupělosti. Věřit
znamená dát čekání smysl a cíl. A víc: věřit znamená ne už jen pasivně čekat, ale vědomě jít k
budoucnosti, k cíli. Mít cíl, těšit se na něj, mít i konečný cíl: setkání s Ježíšem v Otci. 
Věřící člověk je vpravdě “bdělý” aktivní, tvůrčí. Má důvěru, tedy i optimismus. 
Zapamatujte si: Víra je kladný postoj k Boží budoucnosti. 
 

ZAČ KOUPIT ŠTĚSTÍ

Před lety jsem zastupoval nemocného kněze v jedné slovácké farnosti. Když jsem skončil kázání,
místo: “Amen”, jak jsem byl zvyklý ze své farnosti, ozvalo se jako jedním hlasem zvučné: “Zaplať
Pán Bůh!” Potěšil jsem se. To se jim jistě mé kázání líbilo, a tak mi hlasitě děkují. Ale po mši se mi to
už nezdálo tak jisté a tak jsem se zeptal kostelníka: “Strýcu, co říkáte po kázání, které se vám nelíbí?”
Strýc se šelmovsky zaščuřil a povídá: “Nahlas řeknem Zaplať Pán Bůh,” - a potichu dodáme “- že už
je po tom.” 
A tak jsem odjížděl a nebyl si jist, jestli jsem svým slovem té farnosti posloužil, nebo jestli jsem je
jen nudil. Od té doby přešla léta. Mnohé se změnilo, ale tahle nejistota po kázání často zůstává
kazateli za krkem i dnes. 
Zato minulou neděli jsem na pochybách nebyl: “Cos nám tu chtěl povídat, to už dávno víme” -zněla
mi ozvěna písničky. “To my víme, že ty největší hodnoty života zdraví a moudrost a štěstí si
nekoupíme za peníze. Ale co nevíme je, zač nebo jak si to štěstí koupíme.” 
Paní Božena Němcová napsala krásnou pohádku: “Jak Jaromír k štěstí přišel.” - Jak přijdeme ke štěstí
my? Jak si je můžeme pořídit? 
Vy všichni víte že je tisíce způsobů, jak si štěstí pokazit. Ale směr, který bezpečně vede ke štěstí,
najde málokdo.

Kytice z květin 
V kterési moudré knize jsem četl výrok: 
“Šťasten člověk ten, který ovládá umění 
jak svázat krásnou kytici z květin, které má v dosahu.” 
To je pěkný obraz umění šťastného života. 
Kolik trampot vzniká v životě z toho, že lidé neumějí používat možnosti, které jim jejich život nabízí.
Buď ty květiny vůbec nevidí, nebo z nich tu hezkou kytku nedovede sestavit. 
Znáte asi také takové lidi, nátury, co musejí v každé polévce najít nějaký chlup, na všem něco
špatného. Ač dospělí, stále se chovají jak malé rozmazlené děti: Dělej jim, co dělej, nic jim není dost
recht. Vždy chtějí mít právě to co nemají, co má druhý, co je pro ně momentálně nedosažitelné. Chtějí



zkrátka vždycky vázat svou kytici z květin, které právě nemají. 
A tak první klíček, který otevírá cestu k šťastnému životu, by mohl znít: Nehledej štěstí ve věcech,
které nemáš, ale skládej si je z toho, co máš v dosahu, co máš kolem sebe a v sobě. 
Druhý klíček, to je citlivost pro kladné stránky věcí a událostí. Vysvětlím příkladem: Dva jedou v
autě, s kterým havarují. Jeden říká přátelům: “Zažil jsem hrozné neštěstí. - O málo mě to stálo život.”
Druhý říká: “Měl jsem ohromné štěstí, - auto rozbité nadranc a já zůstal bez škrábance.” 
A tak jsou lidé, kteří mají pořád nějaké štěstí: Že chytili vlak, že se dobře pobavili, že měli pokojnou
dovolenou, že děti jsou zdravé. V neštěstí zjistí, že měli štěstí, protože přežili. 
Třetí klíček: Udělej také něco pro své štěstí! Nečekej jen pasivně, až přiletí muška zlatá, ale dopřej si,
co ti udělá radost! Zařiď si třeba svou světnici tak, aby ses v ní cítil hezky. Kup si gramodesku se
skladbou, která se ti líbí. Dej někomu dárek. Kup si a čti hezkou knihu. Anebo prostě: daruj si jednou
bohatýrské vyspání. Pomodli se pořádně. Zaskoč do kostela. 
Čtvrtá rada zní: Připrav si občas příjemnou změnu! Zle na nás dopadá každodenní monotónnost, stálá
stejnost života, kolotoč stálých návyků. Vyskoč jednou ze svých bačkor, ať to stojí trochu času, trochu
peněz, trochu pohodlí. Ať to stojí trochu fantazie! Zajeď si do divadla. Na návštěvu k přátelům, kteří
žijí daleko. Bohatý život je lepší než bohaté konto na knížce. 
Pátá rada: Žij v přítomnosti. 
Ptali se kdysi velmi zaměstnaného člověka, jak to dělá, že není roztržitý a nervózní. Odpověděl: 
“Víte, to je jednoduché. Já když stojím, tak stojím. Když jdu, tak jdu. Když sedím, tak sedím. Když
mluvím, tak mluvím.” 
Tu mu tazatelé skočili netrpělivě do řeči: “To přece tak dělá každý. Ale co děláš navíc?” - A on jim
začal znovu říkat: “Když stojím, tak stojím. Když sedím...” - “Ale to přece opravdu děla každý!” -
“Kdepak” řekl moudrý muž: “Vy, když sedíte tak  už v duchu vyskakujete. Když stojíte, tak už v
duchu běžíte. A když se dáte v chod, - zadkem jste ještě na místě, ale hlavou už v cíli. Učte se být tam,
kde jste, dělat to, co děláte, - nebudete nervózní.” 
A poslední rada, jak přijít k štěstí, zní: Uvolni se! Známá spisovatelka Dorotea  Solle napsala: 
“Považuji Pána Ježíše za nejšťastnějšího člověka, který kdy žil, protože on svou pohodou, svým
pokojem, svým štěstím uměl nakazit jiné kolem sebe. Že svou sílu dával dál. Že svou sílu dával dál.
Že rozdával, co měl. 
Šťastným se může cítit ten, kdo se nedrží křečovitě svých pokladů, kdo se podílí s okolím a vědomí,
že má víc dobra a krásy kolem sebe k disposici, než dokáže za celý život rozdat: - - ba že při tom
rozdávání další a další krásu objevuje a získává.” 
Ještě srozumitelněji jsme to slyšeli v evangeliu od Pána Ježíše: “Nebojte se, malé stádce! Váš Otec už
rozhodl, že vám dá království! Opatřte si věnce, které nevadnou, poklad v nebi, kterého neubývá. A
kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce: v radosti boží! 
Shrňme si to takto: Umění hezkého, šťastného života, to není u nikoho umění vrozené. Kdepak. Rodí
se vždy plačící bázlivý uzlíček. To je umění, které si musíte získat, naučit, nacvičit. 
Pojďme tedy chutě trénovat disciplínu superolympyjskou: Umění, jak podle návodu evangelia, co zde
neděli co neděli slyšíme, z květinek co máme kolem sebe, vázat kytici šťastného života. 
 

NEBOJ SE MALÉ STÁDEČKO

Současníci Pána Ježíše, první křesťané, žili v přesvědčení, že konec světa a slavný trvalý příchod
Ježíše Krista na svět nastane ještě za jejich života. 
Dnešní evangelium svatého Lukáše zachycuje situaci druhé křesťanské generace, která už byla
unavena  a zneklidněna čekáním na Pána, který stále nepřicházel. Co jim Pán radí? 



Nebojte se. I když jste jen malé stádečko - Království Boží bude vaše. 
Buďte připraveni a těžte se. Pán přijde, každý zažije to setkání a bude to pro každého znenadání.

ad 1) Dnes jsme my křesťané zase už jen malé stádečko. Pominuly křesťanské veleříše. Zemřeli
vladaři, kteří se odvolávali na právo vládnout z Boží milosti. Dnešní vladaři prohlašují, že vládnou z
vůle lidu. Dnešní státy už neznají křesťanství jako státní masové celonárodní náboženství. 
My křesťané jsme dnes hrstkou mezi davy. Denně si znovu uvědomujeme, jak stojíme se svou vírou
osaměle: na pracovišti, mezi sousedy v domě a v ulici, ba mnozí z nás jsou osamělí se svou vírou i
uprostřed vlastní rodiny. 
Jsme malé stádečko. Co nám říká Pán Ježíš? 
“Nebojte se. Království bude vaše. Nejste chudáci - jste bohatí. Váš poklad je dobro, které jste za
života prokázali a ještě prokážete, - je radost, kterou děláte, útěcha, kterou dáte, pomocná ruka, kterou
podáte potřebnému. 
A že je vás málo takových boháčů? To je normální, a vždy to tak bylo. Státní a celonárodní církve - ti
všichni stejně nebyli moji vyznavači. Já jsem vždy mluvil o malém stádci, o zrnu hořčičném, o kvasu
v pohankovém těstě. Nebojte se tedy, nic zlého se neděje.”

ad 2) Za druhé nám radí Pán Ježíš: “Buďte připraveni!” 
Dnešní evangelium nás chce tak trochu vytrhnout ze zabydlenosti ve věcech nepodstatných a
orientovat nás víc do budoucnosti. 
Je to zvláštní, že v naší době, kdy se lid tolik vzrušují utopiemi, kdy fantastické “Vzpomínky na
budoucnost” jsou světovým bestselerem, kdy byl vytvořen nový vědní obor futurologie, - že
křesťanská futurologie, eschatologie bible je tak málo známá. 
A přece je to nejrealističtější a nejoptimističtější výhled do budoucnosti lidstva: Vše spěje
nezadržitelně ke konečnému dobru - k době, kdy Pán přijde a naplní stvoření dobrem. 
Tomu vyvrcholení vývoje světa a vesmíru bude předcházet vyvrcholení našeho osobního života -
osobní setkání s Kristem, kterému se říká nepochopeným slovem smrt. 
Na setkání s Kristem, na jeho příchod, se máte tedy těšit. Máme jej bděle a důvěryplně vyhlížet.
Příklad bdělé důvěry nám dává svatý Pavel v Abrahamovi a Sáře. 
Dokážeme-li to tak jako tito dva a jako miliony křesťanů po nich, pak náš život bude zbaven neklidu,
nejistoty, bázně ze současnosti i budoucnosti: bázně ze smrti. 
A to už za kus upřímného úsilí stojí. 
 

VÍRA JE PŘESVĚDČENÍ O VĚCECH, KTERÉ NEVIDÍME

Jsou lidé, kterým se zdá, že bible je dnešní době a našemu dnešnímu životu vzdálen. A podívejte se:
uprostřed našich prázdnin, uprostřed našich dovolených, výletů a zájezdů - slyšíme dvě čtení na tohle
téma: v epištole o muži, který se vydá i s manželkou na dlouhé cestování do neznáma, - a v evangeliu
o pánovi, který se z cestování vrací domů. 
Ve čtení se jedná o tom, co my, lidé, od Boha. V evangeliu se jedná o tom, co Pán - Bůh - čeká od nás,
od lidí. 
tom, co my čekáme od Boha, od života, mluvíme často. Ale na to, co Bůh čeká od nás, na to už
myslíme méně často. 
Ale vraťme se k tomu cestování. V epištole, u Abrahama, se nejedná o výlet, - jedná se o vystěhování
z domova, o emigraci do cizí, neznámé země. Slyšeli jsme to před chvílí: 
“Protože Abrahám věřil v Bohu, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do  cizí země. Vystěhoval



se, ačkoliv ani nevěděl, kam jde. Tak to stojí v listu Židům. Abraham putuje do neznáma. V pevné víře
v Boha se stává nomádem, kočovníkem. 
Myslíš si možná: Mne se tohle netýká. Já jsem usedlý člověk. Mám svůj byt, mám svou práci, mám
svou rodinu. Já jsem na cestách právě jen o dovolené. 
Dobrá, v tomhle smyslu se to nás tady netýká. My žijeme v zemi, kde lidé nemusejí masově utíkat z
domovů, protože jim domy nad hlavou boří bomby, protože by doma umřeli hladem. Ale i zde se
každého člověka, ať  je mladý nebo starý, dotýká nejistota trvalého zaměstnání, nejistota zdraví,
nejistota života. Život každého člověka je stále ohrožen, znejistěn, všichni jsme jaksi na cestě. 
Jdeme my po téhle životní nejisté cestě také “ve víře v Boha”, jak se to říká Abrahamovi a o dalších
biblických postavách? 
Kladu tuto otázku nejprve vám, mládeži. Zda se vydáte na cestu do života v důvěře v Boha, nebo jen v
důvěře ve známosti rodičů a ve svou šikovnost? I vám platí abrahámovská výzva: vydej se na cestu
tam, kde já tě potřebuji. Jdi tam, kde je třeba tvého mládí, tvé šikovnosti. 
Setkáváme se s mladými lidmi, kteří nenašli místo podle svého vyškolení, a tak se poflakují doma -
jsou nezaměstnaní. Zdevastované kláštery hledají pracovníky, kteří by pomáhali s opravami. Řeholní
sestry hledají dívky i mládence, kteří by pomohli vybudovat jejich sociální ústavy. Tolik kostelů
potřebuje někoho, kdo by o ně pečoval - ale mladí lidé nevykročí ze své rodiny do neznáma, do služby
druhým - protože jim schází abrahamovská důvěra v Boha. Máš ty, mladý křesťane, důvěru v Boha? 
Tutéž otázku kladu i vám, dospělým. Můžeme si my říci, že ve víře v Boha jsme se vydali do života a
ve víře v Boha jdeme vstříc neznámým zítřkům,  - bez úzkosti, beze strachu, v důvěře, že Bůh nás
vede, že Bůh nás k dobrému cíli dovede? Nebo patříme mezi ty, co věčně planě naříkají, co na nás
ještě všechno přijde? 
A stejně se ptám i nás, starých, kteří denně prožíváme, jak nám ubývá pružnosti, jak nám ubývá sil: -
Vykračujeme každé ráno do nového dne v bezstarostné důvěře, že dobře dorazíme na konec životní
cesty, do božího království? 
Takhle dnešní čtení charakterizuje víru: Věřit znamená být pevně přesvědčen o tom, v co doufáme. 
Pojďme se ještě ohlédnout na evangelium. Pán je na cestách a očekává od svých, od nás, že ho budeme
vyhlížet, že počítáme s jeho příchodem. 
Každou neděli následuje po bohoslužbě slova to, o čem Ježíš mluví v podobenství: Pán přichází mezi
nás, kteří ho společně vyhlížíme, zve nás ke stolu, hostí nás svatým pokrmem a - jak zpíval dnes
žalmista - jeho oko bdí nad námi, nad těmi, kteří se ho bojí, kteří doufají v jeho milost. Snažíme se
denně o tuto bohabojnou cestu svým životem? 
Cože je to víra? Jsou věci, které nevidíme a přece jsme o nich přesvědčeni. To je víra. A v té víře se
jde líp, daleko líp, než bez ní. 
Kdosi to pěkně vyjádřil takto: 
Oči, které se dívají nadějí - vidí dále. 
Oči, které se dívají láskou - vidí hlouběji. 
Oči, které se dívají vírou - vidí všechno v jiném světle. 
Pojďme takovou životní víru společně vyznat. 
 

CO JE TO VÍRA?

Co je to víra? Zdá se, že je to něco, podle čeho se lidstvo rozděluje. Nám říkají, že jsme “věřící”, ti
druzí se nazývají “nevěřící”. Máme-li si ujasnit, co je to víra, pak si povězme hned na začátku, že
tohle rozdělení je špatné. Lidstvo se nedělí na věřící a nevěřící; dělí se na věřící a zoufalce. Žít se dá
jen s vírou; ztráta víry má za následek zoufání a smrt. 



Ti, co se halasně vyhlašují za nevěřící, tomu snad časem porozumějí také, ale my, křesťané tomu už
musíme rozumět už teď: každý člověk žije jen pro to, že věří. Jinak by žít nemohl. 
Člověk potřebuje k životu především víru v sebe. Bez ní se stává hříčkou mindráků, pocitů
méněcennosti. Ale víra v sebe je pro život ještě málo. Člověk potřebuje víru v člověka, v druhého
člověka. Bez té je život hrozný a neúnosný. Ale ani víra v dobré lidi nestačí. Dnes jsou, zítra nejsou.
Dnes je na ně spoleh, zítra tě zklamou. Člověk potřebuje víru ve společnost, v kulturu, ve vědu, v
umění. Vědec potřebuje víru, že ve světě vládne rozumný řád. Aby mohl klást své otázky, musí věřit,
že svět je rozumný a že na ně rozumná odpověď je. Mendělejev věřil, že v pořadí prvků existují i
prvky neznámé na prázdných místech jeho tabulky. Na poli fyziky, matematiky, jsme plni víry, že řád
světa je rozumně uspořádán, že jej lze vyjádřit zákony, že má smysl. Není dětinské prohlašovat, že
lidský život smysl nemá? Není dětinské prohlašovat, že tento smysl života a světa, tj. Bůh, neexistuje,
že se v něj nemá věřit, protože pro něj není důkazů? 
Přátelé, když u soudů svědčí svědek - copak máme důkaz, že říká pravdu? Nemáme, ale věříme mu.
Copak má lékař předem jistotu, když dělá riskantní pokusy, zda lék zabere? Nemá jistotu, má jen víru
a ta je nositelem pokroku ve vědě. Odstraňte z vědy všechny nedokázatelné teorie, které jsou spíš
tušením, vírou, než věděním a jistotou; - zbavte mírové pracovníky víry, že si lidé dají přece jen
jednou říct a smíří se; - vezměte vědcům a politikům víru, a ze života bude bláznivý zmatek. Co nás
vede k budoucnosti, je jen víra. 
A nejen vědec musí věřit, aby mohl pracovat. Každý člověk musí věřit, aby mohl normálně žít. Copak
to není velká víra, kterou máš v šoféra, když sedneš do autobusu, do auta? Neptáš se ho po řidičském
průkazu, nežádáš, aby napřed objel pozpátku náměstí, než se mu svěříš. Sedneš si; věříš mu. Copak k
tomu není potřeba velké víry, když jdeš k zubnímu lékaři, sedneš do křesla a otevřeš ústa? Velké víry,
že to umí, že ti nevytrhne zdravý zub, že nevypadne jeho plomba? A přece věříš, nežádáš, aby ti
ukázal, zda promoval s jedničkami. Věříš mu. Copak to není projev víry, když kývneš k operaci, dáš se
přivázat, uspat. Řež, dělej, co umíš, já ti věřím. 
Přátelé, věříme na každém kroku: sobě, lidem, jinak bychom ani nemohli normálně žít. 
Lidi, kteří začali zavlažovat pouště, vedla víra, že z ní udělají úrodný ráj. Víra v sebe, víra v lidi, víra
v lidstvo, to je ohromná síla, která pomáhá dopředu, to je vpravdě tvůrčí síla. A víra v Boha, v
konečný smysl a řád všehomíra, to je síla nadlidská. Víra v Boha dává člověku nadlidskou energii; ale
co víc: chrání člověka před nelidskou energií, před zezvířečtěním. 
Na doklad toho, jak zmnožuje lidské síly víra v Boha, cituji atomového badatele Waltera von Brauna.
Řekl novinářům: 
“Má spolupráce při zkoumání kosmu nezmenšila mou víru v Boha, nýbrž posílila. Zatímco lépe
poznáváme tvorstvo, měli bychom získat lepší poznání Tvůrce a hlubší poznání toho, co Bůh po nás
chce. Lety do vesmíru s lidskou posádkou jsou fantastické výkony, ale dosud otevřely jen malé okno
do obrovského vesmíru. Avšak i to, co můžeme tímto okénkem vidět z nekonečných tajemství
Universa, posiluje jistotu, že existuje Stvořitel. 
Přiznávám, že jsem někdy nejistý ve své víře. Ptám se sám sebe: Jsem na správné cestě nebo ne? A tak
objevuji, jakou sílu dostávám, když prosím Boha o pomoc a od něho pomoc obdržím.” 
Bratři, slyšeli jsme svědectví, že víra je velikou silou, když člověk přemůže své pochybnosti. Uvěřit
Bohu znamená, že Bůh ti nabídl svou milost a že tys přemohl své nejistoty, žes měl ochotu a odvahu
víru přijmout. Jako když nemocný uvěří lékaři, a dá se operovat. Jako když muž uvěří ženě, a ožení se
s ní, když žena uvěří muži a vdá se za něho. 
Co je to víra? - Je to jistota v nejistotě. Je to důvěra dítěte v dospělého, která je zbavuje strachu. I nám
řekl dnes Pán Ježíš: “Nebojte se, malé stádečko.” Pojďme teď tedy čekat na našeho Pána, a až ve svaté
Oběti přijde mezi nás, pojďme poprosit, aby nám dal svou víru, která zbavuje strachu.



Přímluvy

Svět na nás hledí, zda si dokážeme zachovat svou víru, zda podle ní také žijeme. A my hledíme na
Pána Ježíše a prosíme ho o pomoc a sílu:

Aby lidé, kteří přestávají věřit pověrám, objevili víru pravou: víru v Boha - Řád a Lásku.
Aby naše mládež uslyšela hlas evangelia a pochopila, že je to návod na zdraví, moudrý a šťastný
život.
Aby ti, co propadli malověrnosti a krizi víry, našli věřící přátele, kteří by pro ně měli slovo
povzbuzení.
Abys, Pane, odplatil věčnou slávou našim rodičům za to, že nás dali pokřtít a vychovávali nás ve
víře.
Abychom my uměli předat svou víru mladé generaci.

Pane Ježíši, ty víš, jak my všichni hledáme bezpečí, jistotu, štěstí, plnost života. Dej, ať to vše
najdeme v tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Milost a pokoj Boží si tu přáváme na začátku bohoslužby. Obojí je v dnešním nemilém a nepokojném
světě stále vzácnější zboží. 
A kdo jiný, než my, křesťané, se máme o milý a pokojný svět kolem nás zasazovat. Slovo Boží nám to
dnes připomíná. 
Ztišme se tedy na chvilku a připomeňme si s lítostí, kdy jsme se chovali jako lidé nemilí a nepokojní.

Uvedení do čtení 
Jer 38, 4 - 6. 8 - 10 
Dnešní čtení vypravuje o jedné z nejtemnějších událostí ze života proroka Jeremiáše: jde mu o život.
Ale Jeremiáš tu zažil to, co možná už zažili i mnozí z nás ve svém životě: že Bůh neopustí člověka,
který v něj v nejvyšší nouzi důvěřuje. 
Žid 12, 1 -4 
Také druhé čtení nás chce upevnit ve víře. A čím pevnější je naše víra v Ježíše, tím snadněji
zvládneme životní boje. 
Lk 12, 49 - 53 
Kdo chce jiné zapálit nadšením pro boží království, musí sám nadšením planout. Pán Ježíš vlažné
odsoudil - přeje si, abychom planuli. 
 

CO PŘINESL JEŽÍŠ NA SVĚT

Každý, kdo se rozhodne pro Krista, stává se prorokem svému okolí a čeká ho osud proroka, ať je to
jednotlivec nebo církev Kristova. Kdykoliv je někde církev mocná a panující, do které se každý hrne,
vždy je to tak proto, že přestala mít za vzor Ježíše a jedná podle svého (jako vláda v SZ čtení).
Opravdový křesťan je svému okolí zpravidla nepohodlný a pocítí to na své kůži. To je celkový akord



dnešního slova Božího. 
Historické pozadí SZ perikopy, jak nám je líčí exegeté, je dramatické. Vládnoucí vrstva v Jeruzalémě
se navzdory varování proroka dá do válečného dobrodružství proti Babylonu. Teď je Jeruzalém
obklíčen a vláda trvá na pokračování marného boje: chtějí tak donutit Hospodina, aby jim zázračně
pomohl z bryndy a zachránil chrám. Padlým slibují věčnou slávu a mučednickou gloriolu. Jeremiáš
chce lidi zachránit a vyzývá ke vzdání se. Je za to násilně umlčen. 
Prorok Boží nemá za sebou moc, má pravdu: lid nemá slavně zahynout, ale žít, lid je víc než chrám, -
víc než sobota. 
Je tu král, ale ten se neumí rozhodnout, chce být neutrální: “Hle, prorok je ve vašich rukou.” Jsou tu i
prorokovi přátelé, ti se tváří neutrálně ze strachu. Jenže není neutrality: mlčet znamená umožňovat
zabíjení. 
A je tu nakonec pohan. Zatímco zbožní si šuškají a dohadují se, jak jednat nejlíp, on jde a jedná dobře:
Hlasitě ukazuje na zlo, nazývá je pravým jménem. Zabít nepohodlného člověka není ani dobrý ani
zbožný čin, je to zločin a zločinem se národu nepomůže. 
Nadčasovost myšlenek starozákonního čtení vysvitne i z pohledu evangelní perikopy. Postava
Jeremiáše a pohana je zosobněním ohně, který Ježíš přišel vrhnout na zem. Osud Jeremiáše naznačuje
povahu “křtu”, kterým musí být pokřtěn Ježíš, kříže, který ponese. 
Text epištoly je přehledný a srozumitelný. Podobně jako u Pavla (1 Kor 9, 24) je tu obraz sportovního
stadionu. Kdo závodí? Svůj běh už vyhrál Ježíš a mnozí za ním, teď už jsou diváky. Je řada na nás. 
Aby se dobře běželo, odloží závodník, co by zatěžovalo: hříchy. Který hřích je to u mne? 
Epištola vyvrací náš častý pocit, že jdeme životem sami, osamělí: máme nesmírné množství diváků,
kteří náš běh sledují, fandí nám, jsou s námi a jsou nám vzorem. 
Při každém závodu je hlavní vytrvat. Tenkrát vytrváme, když upřeme zrak na cíl - Ježíše, když máme
za vzor jeho lidskou vytrvalost. Je to pohled nezvyklý a důležitý. My obvykle všechny mimořádné
výkony Ježíšovy připisujeme jeho božství. Ježíš epištoly je cele člověk. Pisatel ho nazývá
zakladatelem naší víry, je první věřící v řadě křesťanů. Proč je to důležitý pohled? I jako Boha
můžeme Pána Ježíše obdivovat, ale jako člověka jej můžeme následovat. Může nám být vzorem
vytrvalosti až do konce, do cíle. 
Jádrem evangelní perikopy je otázka, co přinesl Ježíš na svět. Celé evangelium je odpovědí - dnes
slyšíme, že přináší oheň a rozdělení. Exegeté tím ohněm rozumí Ducha svatého, působeni Ježíšova
slova, které bude zapalovat srdce a svět. 
Méně sympatická je nám představa rozhádané rodiny, kde jedni jsou pro Krista, druzí proti. Kristus
však znamená rozhodnutí a tím i rozdělení. I nerozhodnost a lhostejnost je rozhodnutí. 
A je to rozhodnutí na život a na smrt - na konečný cíl všeho. Jako pro Ježíše jeho rozhodnutí
znamenalo “křest” utrpení a kříže, tak naše rozhodnutí pro jeho následování znamená totéž. 
Lehko se to tak řekne. Ale neřekne si mladý posluchač: stát se křesťanem znamená tedy mít víc
problémů v životě? Copak nečekáme od křesťanství spíš opak - pokoj, radost, klid, mír? 
Věčný pokoj je představa eschatologická, představa nebe. Zde na světě je cesta k jistotě jen přes
rozhodování pro správnou stranu, stranu dobra. Cesta k radosti je radost z vědomí pospolitosti
lidských bratří, přátelství Ježíšova, radost z pevné víry v dobrý cíl. 
Být křesťanem tedy znamená přece jen mít míň problémů v životě. Znamená mít jasno o smyslu
života a jeho cíli. A to je radost. 
 

JSI MLADÝ JAKO TVÁ NADĚJE

“Šťastný je ten, kdo dokáže svázat krásnou kytici z květin, které má po ruce.” 



Takhle jsme končili minulou neděli úvahu o umění hezky si žít, a hned jsme také hledali návod k uvití
té kytice: 
Nehledat štěstí ve věcech, které nemáme, ale skládat si je z toho, co máme. 
Pěstovat si smysl pro krásné stránky věcí a událostí, hledat na všem líc, ne rub. 
Nejen své štěstí vyhlížet, ale také pro ně něco udělat. 
Bránit se monotónnosti života, starat se o příjemné změny. 
Žít v přítomnosti: dělat co děláme. 
Uvolnit se, abychom vyzařovali pohodu: čím víc radosti dáš, tím víc jí sám budeš mít. 
Možná jste už v týdnu začali podle těch zásad pozorovat lidi kolem sebe. Na druhé vidíme líp než na
sebe. Můžem pozorovat, kolik z kladných hodnot života si přivlastnili. Pojďme dál pozorovat, jak si
kdo přivlastnil radu svatého Pavla z dnešního čtení, abychom odhodili všechno, co by nás mohlo
zatěžovat. 
Někteří žijí podle zásady: Já špatný - svět špatný. 
Jsou mezi námi lidé, kteří shledávají, že celý svět je špatný a oni sami také. Říkají, že život nemá cenu
a oni na tom nemohou nic změnit. To jsou praví nevěřící - v nic dobrého nevěří. 
Oskar Wilde napsal, že by pro tyto nevěřící lidi moc rád založil zvláštní řeholi, řád. Navrhuje jim
jméno: “Bratrstvo bez otce.” Na oltáři jejich klášterní kaple by nehořela žádná svíce, u oltáře by stál
kněz, který nemá žádný mír v duši. Sloužil by mši chlebem neposvěceným a s kalichem, ve kterém by
nebylo žádné víno podle zásady: Když nic, tak nic. 
Druhý typ: Já špatný - svět dobrý. 
To jsou lidé pěstující si stálý komplex méněcennosti : “Můj život nemá cenu, já na nic nestačím.”
Když je v neděli celé kázání o Boží dobrotě a jedna věta o hříchu, upnou se určitě jen na tu jednu větu,
vše ostatní neslyší. 
Třetí typ: Já dobrý - svět špatný. 
To je postoj lidí nábožensky přepjatých: “Já jsem ten důležitý tvor na světě - ti druzí nestojí za to,
abych se s nimi zabýval.” Prakticky se to projevuje postojem: Co si neudělám sám, po tom nic není.
Jen já umím vše udělat správně, ostatní to jen domrví a pokazí. Jen já! Jen JÁ! Bývají úzkoprsí a zlí až
ke krutosti. 
Z téhle sorty jsou maminky, co nenaučí dcery vařit, aby nepokazily oběd; tátové, co nenechají synka
pomáhat, že by jim překážel. 
Poslední varianta: Já mohu být dobrý - svět může být dobrý. 
Už je na čase, dostat se konečně ke kladným lidem. 
To jsou lidé, kteří vědí, že jejich život stojí za to, aby byl žit. Že náš svět stojí za to, aby v něm člověk
žil. 
Věří, že svět je cestou k božímu království. Někdy úzkou. Někdy hrbolatou. Ale přece jen cestou k
dobrému cíli, a proto v jádru dobrou. 
Jsou to lidé, kteří ve všem dovedou zahlídnout znaménko naděje, jiskru humoru. 
Jsou to křesťané, kteří si přivlastnili, nacvičili ctnost naděje. 
a znovu si připomeňme: jsi-li mrzout nebo člověk radostný, nesváděj to na Pána Boha - že to máš
vrozenou náturu! Jsou to postoje získané, životem nacvičené! 
Byl by to hrůzný Stvořitel, který by podle momentálního rozmaru jednoho vybavil šťastnou, jiného
nešťastnou povahou. 
Co v nás rodiče začali od dětství pěstovat, v tom pokračujeme sami vytvářením návyků. A přispíváme
i k vytváření dobrých nebo zlých návyků u lidí kolem sebe. Četl jsem tuhle v jednom zpovědním
zrcadle u sedmého přikázání, které, jak víme, zní: Nepokradeš!, i tyto otázky do svědomí: 
“Okradl jsem někoho o dobrou náladu? 
Ukradl jsem někomu radost ze života nespravedlivým chováním, neoceněním jeho práce, zásluhy?



Ukradl jsem někomu kus života tím, že jsem ho zbytečně roztrpčil, zneklidnil? 
Ukrádám život a pohodu sobě, že stále obnovuji pochyby, jestli jsem dobře udělal to nebo ono v
minulosti, místo abych se věnoval přítomné chvíli?” 
Nejen o své povaze, ale i o tom, jak jsme vlastně staří si rozhodujeme sami. Misionář Albert
Schweitzer píše: 
“Jsi tak mladý, jako tvá sebedůvěra - tak starý jako tvůj strach. 
Jsi tak mladý, jako tvá naděje - jsi tak starý, jako tvá malověrnost 
Jsi tak mladý, jako tvá láska - jsi tak starý jako tvé sobectví.” 
Řekněte, není to radost, že nejsme navždy zakleti do krunýře nějaké nátury, ale že se máme ve svých
rukou stále, pokud žijeme? 
Není to radost, že i o svém věčném mládí si můžeme sami rozhodovat? 
Není to radost, že jsme děti naděje, a také víry a lásky? 
Mimochodem: Kolik let jste si napočítali - podle Alberta Schweitzera? 
Počítejme si to ještě jednou každý sobě: 
“Jsi tak mladý, jako tvá sebedůvěra - tak starý jako tvůj strach. 
Jsi tak mladý, jako tvá naděje - jsi tak starý, jako tvá malověrnost 
Jsi tak mladý, jako tvá láska - jsi tak starý jako tvé sobectví.”

Přímluvy

Ještě v nás doznívají úvahy nad evangeliem. Pán Ježíš chce, abychom byli zásadoví, ale i snášenliví. A
my si uvědomujeme, jak snadné je něco přestřelit, jaké umění je zachovat správnou míru. Prosme
proto o světlo a pomoc:

Abychom uměli vidět kladné stránky svého života, a radovat se z nich.
Abychom své názory - byť i dobré - nikomu nevnucovali.
Abychom měli pozorné oko pro bližního a byli ochotni mu pomoci.
Abychom hledali správnou cestu bez hašteřivosti.
Abychom ve svém životě usilovali o rovnováhu mezi spravedlností a milosrdenstvím, mezi silou
a jemností, mezi pravdou a láskou.

Pane Ježíši, tolik potřebujeme tvé světlo, tvou sílu, tvé láskyplné a pozorné oko k potřebám druhých.
Pomáhej nám, abychom tě uměli následovat s radostí a v radosti, jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Věřícího člověka nepoznáme podle toho, že stále mluví o Bohu, o náboženství. Víra se pozná podle
jednání, skutků, ne podle mluvení. 
Ale přesto je třeba někdy víru slovem vyjádřit, slovem na ni odpovědět. 
Dnes mluví zase Bůh osobně ke každému z nás. Pokusme se na Boží oslovení svým slovem odpovědět,
svou důvěru Bohu vyznat. 
Obraťme svou mysl k Pánu Ježíši, který mezi nás přichází, aby nás povzbudil, vedl, učil.

Uvedení do čtení 
Iz 66,18-21 
Boží království není jen pro jeden národ. Všechny národy, všichni lidé se mají stát “čistými
nádobami”, obětními dary Bohu. Tedy i my, i já ty. 
Žid 12, 5 - 7. 11 - 13 
Nikdy asi nepochopíme hrozné tajemství, smysl utrpení ve světě a v našem životě. Autor dnešní
epištoly naznačuje jednu kladnou stránku lidského trápení. Vychovává nás: upevňuje vůli, učí
vytrvalosti. 
Lk 13, 22 - 30 
Evangelium je vážným varováním, aby se naše zbožnost nestala samoúčelnou. Nebe ti nezaručí ani
příslušnost k církvi, ani chodění do kostela, ba ani denní svaté přijímání. Denně, stále, se musíme
rozhodovat pro stranu boží: pro správné slovo, pro správné jednání v duchu Kristovy lásky. 
 

JE PEKLO?

Pryč ode mne - neznám vás! 
“Pryč ode mne, vy všichni - kdo jste pácháli bezpráví!” 
Hrozná slova! -Z úst Pána Ježíše jsme zvyklí na opačná: “Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste
obtíženi!” - Kdo to bude marně tlouci na dveře? Komu to říká Pán Ježíš. Jděte pryč, neznám vás? 
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My zde s Pánem Ježíšem také jíme a pijeme, i nás tu učí. - Může být zavržen i někdo z nás, člen jeho
církve? Na tu otázku je odpověď jasná: Nikdo nepřijde do nebe jen proto, že je příslušníkem nějaké
církve, bez vlastního přičinění - nebo proti své vůli. 
Proto se nejprve ptejme všeobecně: Bude vůbec někdo na věky zavržen? Ježíšovo “pryč ode mne” - je
to jen varovné podobenství, nebo je někdo už opravdu uslyšel či uslyší? 
Je peklo? 
Nebe a peklo bývají často jmenovány jedním dechem, ač jsou to zcela rozdílné představy. Nebe je
něco, co Bůh daruje člověku, zatímco peklo je hrozný vynález člověka. Nebe je společenství mnohých
s Bohem, zatímco peklo je osamělost, bytí na vlastní pěst. 
Pán Ježíš věděl, co za vynález je člověkovo peklo za živa. Ne peklo pohádkové, ne burleskní peklo
Dantovo, či Drdovy Hrátky s čerty, ale peklo, které se zahryzlo do duše člověka. Peklo vášnivé zloby,
která nutí škodit, ubližovat, ničit. Peklo smutku, který vrhá člověka do otroctví, alkoholu nebo tablet.
Peklo deprese, která vede k stále hlubší izolaci až po sebevraždu. Peklo nucené společnosti zlých
lidských vlků, kteří se vzájemně napadají a vztekle koušou. 
Protože Pán Ježíš toto lidské peklo znal, šel člověku nabídnout záchranu. Když my se naučíme
rozeznávat a vidět toto peklo, jako Ježíš, můžeme před ním zachránit sebe i jiné. 
Ale to je zatím stále řeč o pekle zde, za lidského života! Je však také peklo věčné? 
Bůh je nestvořil a přece je - člověk si je tvoří sám. Mnozí odmítají jeho existenci. Argumentují tím, že
věčný trest za chvilkovou slabost neodpovídá Boží spravedlnosti, ani lásce. - V tom mají ovšem
pravdu  ono to také tak s peklem není. Bůh neodsuzuje k věčným trestům za chvilkovou slabost
člověka. Ale člověk se může odvrátit od Boha sám. Peklo je odmítnutí Boží lásky, odmítnutí
společenství svatých, odmítnutí Kristova výkupného kříže, odmítnutí všeho a natrvalo: “ Já nikomu
nevěřím., já si stačím sám!” 
Pán Ježíš o pekle mluvil a počítal s možností, že člověk může na věky ztroskotat. 
Je někdo v pekle? 
Když to tak posloucháš, jistě tě napadlo: Ale je vůbec někdo tak hloupý, zlý, zarytě zatvrzelý, aby až
do posledního okamžiku života odmítal Boha? Je někdo v pekle? 
Tohle vrtalo hlavou už Ježíšovým současníkům. V evangeliu čteme, jak kdosi přišel k Ježíšovi a ptal
se ho: “Pane, je málo těch, co budou spaseni?” - Odpověď Pána Ježíše je nepřímá “Snažte se vejít
úzkými dveřmi! Neboť pravím vám, mnozí se budou pokoušet, ale nedokáží to.” 
Ježíšův výrok o úzké bráně, která vede ke spáse, musíme brát spíš jako výzvu, abychom počítali s
potížemi, s namáhavostí dobré cesty a spolupracovali s Boží milostí, - než jako informaci, kolik lidí
přijde do pekla. Podobenství o dělnících hodiny dvanácté, o odpuštění lotru po pravici dokládá Pán
Ježíš, že do posledního okamžiku života je možná záchrana, náprava. Je jisté, že žádný člověk nebyl
stvořen pro peklo. 
Je třeba si to připomenout, aby nikdo neprožil svůj život jako ustrašený uzlíček plný komplexů viny a
malomyslnosti. 
Zavržení působí jen a jen “smrtelný” hřích, to je totální odvrácení člověka od Boha až do posledního
dechu. Já si myslím, že jen málo lidí takhle dopadne. Častější jsou jistě “těžké” hříchy, které dávají
životu falešný směr, i když ještě neznamenají radikální odvrácení od Boha. Raná církev nepovažovala
za smrtelný hřích to, co pozdější morální teologie označila za těžký hřích. Člověku nebude asi nikdy
snadné vést přesnou hranici, kde končí těžký hřích a začíná smrtelný, a proto je dobře, že konečný
soud o tom je v rukou Božích. 
V celém Božím zákoně se mluví jen o jediném člověku jako o “muži zavržení”. Ale ani tu není jisté,
jestli je Jidáš opravdu zavržen. Vždyť slova soudu: “lépe, kdyby se nebyl narodil” - říká Pán Ježíš
ještě za jeho života a po nich se ještě pokouší Jidáše zachránit. - oslovuje ho, aby se rozpomenul,
našel, napravil: “Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?” 



Svatý Pavel píše svým milovaným Filipanům: S bázní a třesením usilujte o svou spásu.” Po
předchozích úvahách už víme, čeho se máme bát. Boha ne, ale vlastní darebnosti, zatvrzelosti ve zlém.
Bůh chce, aby nikdo nezahynul, aby se všichni obrátili (2 Petr 3, 9). Ježíš prolil svou krev “za nás a za
všechny lidi.” Slíbil: “Až budu vyvýšen ze země, potáhnu všechny k sobě”. 
Boží vůle je tedy jasná, ale nejistota mého, tvého, našeho osobního rozhodnutí a tím také osudu
zůstává až do konce života. Je to spasitelná nejistota, pokud je nám stálým podněcovatelem ve snaze o
dobro. A v tom je také odpověď na poslední otázku. 
Dojde spásy každý, kdo je v církvi? 
Odpověď už známe: Bůh to chce. Ježíš už zaplatil výkupnou cenu za spásu všech. Ale automaticky to
nebude. jako kdokoliv jiný si i my musíme nebe zasloužit. 
Co z toho tedy máme, že jsme v církvi? Když se může dostat do nebe stejně zločinec, který lituje v
posledním okamžiku života - viz lotr po pravici - jako křesťan, který si nebe po celý život v potu tváře
vysluhuje, co z toho máme, že jsme v církvi? 
Zní to zdánlivě logicky, ale je to ptaní dětinské. To “vysluhování nebe v potu tváře” ukazuje spíš na
pohana, který neví nic o křesťanské cestě životem. 
Křesťanova výhoda je v tom, že při posledním rozhodování - při umírání - snadněji se rozhodne pro
Boha věřící člověk, který se Bohu po celý život s vírou , nadějí a láskou obracel, než člověk, který po
celý život Boha odmítal. Ani takovému člověku nechybí možnost obrácení v posledním okamžiku, ale
bude k tomu potřeba nadlidské úsilí. 
Proto musíme začít být už teď v přítomnosti, čím chceme být v budoucnosti: “ Jaký život, taková
smrt” - říká přísloví. Už teď vytrvale ničit peklo v sobě, kolem sebe. Nikomu nedělat život peklem.
Učit se žít jako nebešťané. Slovo Boží nás k tomu každou neděli vede, doškoluje. 
Pojistka proti peklu. 
Nejistota zůstane tedy součástí naší existence po celý náš život. Nikdo není prohlášen za svatého,
dokud žije. 
Lidé se proti nejistotám pojišťují: proti nemoci, úrazu, havárii, požáru, ba kdosi se pojistil i proti
tomu, že by nemohl platit pojistky. 
Lze se pojistit i proti konečné věčné katastrofě? Svým způsobem ano. Můžeme se pojistit tím, že se už
teď učíme žít, jak by se nám líbilo žít navěky. Že jednáme s jinými tak, jak chceme, aby se s námi
jednalo navěky. 
Shrňme si nakonec dnešní úvahu do tří vět: 
Nikdo nemůže vyloučit, že jeho život neztroskotá navěky smrtelným a konečným odvrácením od
Boha. 
Zapomínání na peklo dělá hříšníky. 
Uvěření v peklo dělá nebešťany. 
Pojďme se přihlásit mezi budovatele nebes. 
 

TRESTÁ BŮH TOHO, KOHO MÁ RÁD?

“V té a té škole je učitel, který moc bije žáky!” Kdyby se něco takového opravdu stalo, dlouho by ten
učitel na té škole neučil. Propustili by ho ze školství, možná  by skončil i před soudem. 
Vyučovat děti s pomocí bití, pro tuhle výchovnou metodu máme dnes málo porozumění. Ale ještě
začátkem tohoto století to bylo i u nás jinak: Škoda každé rány, která padne vedle,” říkávalo se. “Kdo
nechce slyšet, ten musí cítit” - říkávalo se. A leckdo z nás starých si ještě pamatuje, jak chutnal
řemen, důtky, bič, rákoska. 
V dobách, kdy vznikaly knihy Starého a Nového zákona, patřilo bití k normálním projevům



vychovatelské a otcovské péče. Kdo děti netrestá, ten je nemá rád, ten se o ně nezajímá, ten nedbá o
jejich výchovu, - mínili tenkrát. 
V tomto smyslu jsme to  slyšeli před chvílí ve čtení z listu Židům: “Pán trestá toho, koho má rád.
Šlehá každého, koho uznává za svého syna.” 
Tedy by mělo platit že, trápení, neštěstí, nemoc, smrt, to že mají být projevy otcovské vychovatelské
lásky a péče Boží? Žádný dnešní člověk tohle nepochopí. 
Před premiérou Horvátovy hry: “Na krásné vyhlídce”  chodili v Basileji po ulicích nosiči reklamních
plakátů s křičícím nápisem: 
“Je jeden dobrý Bůh, 
ale není na něj žádné spolehnutí. 
Čas od času někomu pomůže, 
ale ti ostatní mohou zdechnout.”

Vzbudilo to mnoho pohoršení, někteří chtěli podat na divadlo i žalobu pro urážení náboženství, ale
mnozí, i dobří křesťané, řekli, že to často pociťují také tak. 
“Kdes byl, ty dobrý Bože, když můj rok starý synáček umíral? To, že měl být tvůj projev lásky ke
mně? Když se mi nad mrtvým děckem třásla brada pláčem, měl jsem se těšit odříkávání toho
sadistického úsloví: Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje?” 
Toto starozákonní myšlení z listu Židům je nám dnes cizí. můžeme si sice představit, jak to asi ti
dávní lidé mínili, podle podobenství z Izaiáše (28, 23 -29) o hospodáři, který také musí činit půdě
násilí, aby se zúrodnila. Musí ji orat, přerývat, obracet, vláčit, válcem utlačovat. Pak teprv se úhor
stane úrodným polem. 
Ale teprve Ježíšovo kázání o pšeničném zrnu, které musí umřít, aby vydalo úrodu, nám naznačuje, že
smrt věřícího není trestem hrozného božstva, ale branou do otcovského domova. 
Ale teprve pohled na Ježíše souzeného bičovaného, pohled na Ježíše trpícího, na úmrtním loži kříže
nám naznačuje, že bolest, nemoc a trápení není dílo sadistického vychovatele, ale má výkupnou
hodnotu smíru a oběti. 
Pro mnoho lidí je utrpení jen cosi nesmyslného. Mnohé to rozvrátí. Nám, věřícím křesťanům, se tu
naznačuje, jak brát trápení jako hořký lék, jak je po vzoru Kristově Obětovat na smír za sebe a za jiné.
Ale přesto zůstane utrpení vždy dál utrpením, něčím proti samé podstatě lidské touhy, smyslu života. 
Hrozné tajemství utrpení ve světě a v našem životě asi nepochopíme nikdy. Ještě že se můžeme
přidržet ujištění, že Bůh nechce člověku nikdy nic zlého, že Bůh je vždy a vždy pro život, že má
pravdu Jan, když prohlašuje, že Bůh je jen a jen Láska.

Přímluvy

Slyšeli jsme evangelium Pána Ježíše a odpověděli jsme na ně svým “věřím”. Máme dobrou vůli podle
něj žít a učit tak i naše děti. Ale známe se dost dobře, abychom věděli, že naše dobrá vůle za chvíli
ochabne;  že si často nevíme rady sami se sebou, že se málo vyznáme i ve svých dětech. 
Prosme proto o světlo a sílu:

Abychom nikomu neudělali život peklem, ale učili se žít jako děti nebes.
Abychom se nespokojili tím, co už víme a známe, ale stále hledali lepší cestu.
Abychom se nenechali strhnout proudem módních polopravd, ale všechno bedlivě zkoumali.
Abychom nechtěli vychovávat děti jen poroučením, ale svým živým příkladem - tím jak před
nimi a s nimi doma žijeme.
Abychom jednali s jinými tak, jak chceme, aby jiní jednali s námi.



Pane Ježíši, my bychom chtěli tyto zásady vždy zachovávat, ale víme, že to vždy nedokážeme. Ať
nemalomyslníme a máme stále na mysli, že dobrý příklad dává i ten, kdo svou chybu uzná a dá
najevo, že ho to mrzí, že chce s tou chybou bojovat. Prosíme tě o potřebnou pokoru a trpělivost,
abychom všichni společně šli za tebou, Pane, jenž žiješ s Bohem Otcem na věky věků. Amen.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Ústředním slovem v dnešní škole dětí Božích je slovo “služba”. Že člověku mají sloužit přírodní
zdroje, to bereme jako samozřejmé. Že člověk může zasvětit život službě velkým cílům - třeba vědě
nebo umění, to také chápeme. Ale služba člověka člověku - to se už nenosí. Vymřeli služky a sluhové,
jsou jen paní na pomoc v domácnosti. 
A přece u Boha zůstává služba bližnímu největším posláním dětí Božích. Jen skromný uslyší Boží
pozvání: Příteli, pojď výše. 
Pojďme prosit o světlo, abychom to pochopili. 
Pojďme prosit o sílu, abychom tak žili.

Uvedení do čtení 
Sir 3, 19 - 21. 30 - 31 
Starozákonní čtení dnes mluví o trápení proroků a čtení, když si lidé nechtějí dát říct, nechtějí slyšet
jejich kázání, varování, jejich rady k dobrému životu a ženou se do zkázy. 
Žid 12, 18 - 19. 22 - 24a 
Svatý Pavel nám teď radí,  jaký obětní dar máme položit na mešní patenu: Sami sebe. 
Lk 14, 1. 7 - 14 
Teď poslouchejme, jak nás Pán Ježíš varuje, abychom se nehonili za chvilkovými módami, ale snažili
se následovat Krista: žít svůj život v duchu jeho evangelia. 
 

MORÁLKA POSLEDNÍHO MÍSTA

Co nám to vlastně dnes dává náš Pán za naučení? “Morálku posledního místa”, jak to kdosi nazval?
Sedávej panenko v koutě, buď hodná a najdou tě? Chce nám dnes znechutit sobectví, bezohlednou
ctižádost? Chce nás dnes učit skromnosti? 
Nic z toho nemá Pán ve skutečnosti na mysli. Dnes nám především podává svou nauku o nerovnosti
lidí v řádu jeho království. 
Od té doby, co si revoluce na začátku novověku daly do štítu heslo rovnosti a bratrství všech lidí,
každý člověk, i každý z nás s tím jaksi počítá: všichni lidé jsou si rovni. 
Jenomže naše každodenní zkušenost ukazuje, že ve skutečnosti žádná rovnost mezi lidmi není. 
Pravda, žádný císař už nerozděluje šlechtické tituly, ale prezidenti uděluji dál řády, na kdejaké
hitparádě se udílejí zlaté medaile laureátům. Za zvuků fanfár jsou dále vavřínovými věnci korunováni
králové a královny: královny krásy a králové třeba lukostřelců. 
Dál zůstávají hodnostní a kvalitativní rozdíly v lidském životě - byť formálně
sebedemokratickosoběrovnějším. 
Stejně tak existují hodnostní rozdíly a třídy u Boha, - to nám dnes připomíná Pán Ježíš. U Boha
nemůže být řeči o nějaké rovnosti. A kdo je nejpřednější? Ne člověk se vznešenou vizitkou rodu



modré krve, ale o s o b n í   p ř í t e l: “Příteli, pojď dopředu”, zve pán hostiny v podobenství. 
Zasloužilého hosta s tituly přijímáme se zdvořilostí, přítele přijímáme se srdečnou radostí. 
Zamysli se: Koho ty považuješ za svého přítele? Jistě toho, kdo tě má rád, o kom s jistotou víš, že se
na něj můžeš kdykoliv spolehnout, že bude vždy při tobě. - Bůh také tak; má stejné měřítko. 
Vidíš, to je radostné jádro dnešního slova Božího: I já se mohu považovat za přítele Božího, když
mám k němu takový vztah, takovou přátelskou důvěru. 
Dnešní slovo Boží není tedy jen nějakou etikou slušného společenského chování u stolu, jde tu o řád
Boží říše: tam budou před nimi Boží přátelé. 
Máme se stávat lepšími, intimnějšími Božími přáteli, to je náš úkol, naše starost. Nejen starost o sebe
- i o ty druhé, o naše děti. 
Chtěl bych vám v těchto dnech, kdy se začíná školní rok, vložit na srdce starost jak pomoci, aby naše
děti měly příležitost seznámit se s Pánem Ježíšem. 
Chtěl bych vám vložit do hloubi srdce i paměti slova Ježíšova: “Nechte maličké přijít ke mně a
nebraňte jim, neboť takových je nebeské království.” 
Bratři, co uděláme - co může každý z nás udělat, aby se maličkým, kteří žijí v naší blízkosti umožnilo
navázat přátelství, které je pro život lidský i věčný nejdůležitější - přátelství s Bohem? 
Přijďte se poradit - proto jsem tu, abych mohl být vaším rádcem a pomocníkem. 
Teď však pojďme předložit tuto svou starost Pánu Ježíši. 
 

VYUČOVAT I VYCHOVÁVAT - ZAČÁTEK ŠKOLY

Typickým znakem těchto dnů byly maminky s dětmi v obchodech: Začíná škola - a tak je třeba
nakoupit sešity, kabely, bundičky a boty. 
Začíná škola vyučování, výuka naší mládeže, a rodiče se na to s dětmi připravují. 
Ale děti potřebují víc, než jen výuku, potřebují také výchovu. Výchovu mravní a náboženskou
potřebují stejně jako znalost počtů a dějepisu. Výuku obstarávají učitelé, výchova spočívá na rodičích.
Mnozí rodiče jsou však dnes toho mínění, že je pro jejich děti lépe nezatěžovat je náboženskou je
náboženskou výchovou. Mají toho tolik, klavír, angličtinu, výtvarný koužek - a ještě do náboženství?
Je to tak moudré? 
Chtít děti uchránit znalosti Boha, Samého Dobra, Krásy, Pravdy; - copak to není jako přát si, aby to
dítě nežilo svůj život jako člověk? Pták nezná Boha, pes nezná Boha, ti nemají potíže s vírou, to je
pravda. Ale člověk? Stačí mu jen být jako cvičený honící pes, chytrý jako cirkusový kůň, mazaný jako
kocour, šikovný jako delfín, učený jako papoušek? Což není celý člověk teprve ten, kdo je charakterní
člověk, spravedlivý člověk, člověk s krásnou duší? 
Copak je správné vychovávat lidi bez duše? 
A co je to ta duše? 
Tuhle jsem četl, jak to vyjádřil básník obrazem: “Podívej se na tuhle růžičku ve váze. Vidíš tělo, vidíš
duši. Je tu hmota těla, tráva, rostlina. A je tu vůně a krása, co dělá růžičku růžičkou, - to je její duše.
Jak můžeš říci, že člověk nemá mít duši? Copak je člověk jen kus masa, nic víc? Copak není
nejdůležitější činností každého člověka právě toto: aby rozvíjel svou duši, svou osobnost, svou
duchovní krásu, svou růžičku?” 
A tak si myslím, že jsme všichni zajedno v tom, že děti je třeba nejen vyučovat, ale i vychovávat.
Doma a v kostele, ve farním společenství mládeže. 
Jak to dělat doma? 
Kardinál Tomášek to napsal rodičům takto: “Rodiče mají na děti působit výchovně především svým
příkladem. S touto formou výchovy je možno začít už od nejútlejšího věku. Rodiče mají děti také



poučovat o pravdách víry.” 
Tolik pan kardinál Tomášek. A když už jsme ve škole kardinálské, poslechněme si ještě jednoho
kardinála, belgického primase Suenense, který o výchově příkladem napsal: “Všichni máme za úkol
vyzařovat kolem sebe světlo, teplo a přátelství. To je náročný úkol a potřebujeme k tomu hodně
fantazie, abychom ten dobrý příklad kolem sebe vyzařovali. 
Jako malá pomůcka nám poslouží několik zásadních pravidel: 
Nikdy se před dětmi nehádejte. 
Svou lásku rozdělujte všem dětem stejně - chraňte se vzbudit pocit, že někomu nadržujete. 
Nikdy dětem nelžete, ani žertem. Co nesmějí vědět, to zamlčte, ale lhaním, nepravdou si nikdy
nepomáhejte! Dá to někdy přemýšlení, ale je to naprosto nutné. 
Nebojte se trochu kamarádského přístupu ke svým dětem. 
Když si vaše děti přivedou domů kamarády, chovejte se k nim tak, jak by jste chtěli, aby se jinde
chovali k vašim dětem. 
Nikdy nekárejte a netrestejte své děti v přítomnosti jiných dětí. 
nehubujte děti pro jejich chyby, ale chvalte je proto, co je na nich dobrého. Pochvalte si je dopředu za
to, co teprve dokáží - dodáte jim tak sebedůvěry a chuti k dobré snaze. 
Na otázky dětí vždycky odpovězte. Netřeba říct vše, co vy o tom víte, stačí povědět, na co se děti ptají,
co stačí pochopit. 
Přicházejte k dětem vždy se stejnou láskou a dobrou náladou! Jste-li náladoví, děti znejistí a vzdalují
se vám. 
Poroučejte dětem co nejméně, jen to, co opravdu musí být. Když však poručíte, dbejte na splnění
rozkazu a nezapomeňte je pochválit.” 
Snadno se takové desatero výchovy napíše, ale nic snadného to není denně mít na paměti všechny ty
zásady správné výchovy a řídit se podle nich. 
Vy, mládeži, mějte proto s rodiči také trochu trpělivosti. Vidíte, jak to s vaším vychováváním nemají
vůbec lehké. 
Proto teď pojďme prosit Ducha svatého: rodičům za dar fantazie a trpělivosti při výchově, dětem za
dar trpělivosti a snahy po sebevýchově.

Přímluvy

My víme, že Bůh je při nás a že na jeho pomoc se můžeme spolehnout. 
Pojďme ho společně prosit za všechno, co nám k dobrému člověčenství schází:

Aby naše církev měla srdce pro každého, kdo má těžkosti a potřebuje pomocnou ruku.
Aby nikdo vedle nás netrpěl naší povýšeností a ctižádostí.
Abychom ve svém volném čase ochotně sloužili a pomáhali.
Naši zemřelí ať žijí v radosti z věčného společenství lásky.

Pane, jako se účastníme této eucharistické hostiny zde a teď, tak ať jsme účastni věčné hostiny ve
společenství tvé lásky v nebesích. Skrze Krista našeho Pána.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 



Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet jeho
slovo. 
To slovo Boží tu uslyšíme, - ale dáme na ně? Budeme podle něj hned, jak vyjdeme z kostela, smýšlet,
jednat? 
Pojďme prosit, aby Boží milost podepřela naši lidskou slabost.

Uvedení do čtení 
1)Mdr 9, 13 - 18 
Že Bůh není takový, jak si ho my, lidé, představujeme, - že Bůh je větší, než lidské představy
dosáhnou, to pochopili už lidé starozákonní. I dnes platí každá věta z čtení z knihy Moudrosti, jejíž
jádro vzniklo už asi před třemi tisíci roky. 
Flm 9b - 10. 12 - 17 
Teď si budem číst list Filemonovi. Je vyjímečný mezi novozákonními listy tím, že je to jediný
opravdu soukromý dopis svatého pavla, který se nám zachoval. Ostatní velké Pavlovy listy jsou
věroučná pojednání, která se obracejí na celé obce, na všechny křesťany. Zde máme kratičký
soukromý dopis - přečteme si jej celý. 
Jeho adresát, Filemon, byl maloasijský Řek, kterého před časem Pavel sám obrátil na víru. Teď, když
svatý Pavel je ve vězení v Římě, setkává se tu s Onezimem, Filemonovým otrokem, který od Filemona
uprchl. Pavel Onezima pokřtil a posílá ho zpět k Filemonovi s tímto průvodním dopisem v hluboké
víře, že ho přijme, ne už jako svého otroka, ale jako svého bratra. Jen skálopevná víra mohla způsobit
takovou změnu společenských názorů. Dokáže i naše víra změnit nynější společenské předsudky? 
Lk 14, 25 - 33 
V evangeliu nám Pán Ježíš říká, že víra není jen pouhým uznáním Boží existence, ale i přijetím
Božích přikázání do našeho každodenního života. Nemusíme halasně vytrubovat, že věříme, ale
musíme se chovat jako lidé laskaví, jako lidé pokojní, jako lidé věřící. 
 

JAK NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE

Dnešní evangelium bývalo postrachem kazatelů a katechetů. Ve starších překladech totiž znělo: “jde-li
kdo za mnou a nemá v nenávisti svého otce a svou matku i manželku i dítky, své bratry i sestry, ano i
sebe samého, nemůže být mým učedníkem.” (Colův překlad) 
Že máme nenávidět otce, matku , bratra, sestru? A Pán Ježíš, že to tak říká? Jak tomu rozumět? Každý
posluchač sice znal ze svého mládí - a vy, děti, to znáte také, že někdy vám jde tatínek nebo bráška tak
na nervy, že si v duchu řeknete. “já tě nenávidím”, když vám poroučejí něco, co se vám nelíbí. Ale to
Pán Ježíš na mysli neměl - vždyť vy sami víte, že je to jen takový ošklivý chvilkový pocit a honem se
toho zbavíte. 
V ekumenickém překladu dnešního evangelia je toto místo už přeloženo lépe, mírněji: “Když někdo
přichází ke mně a neklade svého otce a matku, bratry a sestry - ano i sebe sama až na druhé místo, 
nemůže být mým učedníkem.” 
Ale i zde - klást rodiče, bližní, až na druhé místo - nezavání to naváděním, abychom se o rodiče
nestarali? Takovým lidem se přece říká asociálové! 
Jak to vlastně Pán Ježíš myslel? 
Abychom dobře porozuměli kterémukoliv výroku Písma, musíme jej brát v souvislosti celého textu, v
souvislosti okolností, za jakých to Pán řekl. 
Za jakých okolností Pán Ježíš mluvil to, co čteme v dnešním evangeliu? 
Pán jde naposledy do Jeruzaléma slavit své poslední velikonoce. On to ví, že ho tam chtějí zabít. Je to



pro něj přetěžká cesta. Tolik mu doma v Galileji bránili jeho přátelé: Nechoď tam! Tolik ho
přemlouvali jeho učedníci: Nechoď tam! On sám cítí v sobě každým krokem narůstající pokušení:
Nechoď tam, obrať se zpět do Galileje, tam budeš v bezpečí mezi svými. Zachraň si život! 
Ale Ježíš jde. Každým krokem se blíží svému kříži, své smrti a kolem něj se stále zvětšuje zástup lidí,
kteří se k němu přidávají. Ti jdou zlehka, vesele, jako na výlet. Jdou za ním - vždyť Ježíše v
Jeruzalémě vyhlásí králem Izraele - a ti, co budou s ním, ti přece dostanou dobrá místa, důstojnosti ve
státní správě, a dobře placené. A tak se předbíhají, tlačí se k němu, hrnou se za ním. 
V této situaci se Ježíš zastavuje a říká jim, co jsme si četli v evangeliu: že být jeho učedníkem něco
stojí. Že jeho učedník musí někdy i rodinu opustit, i svůj život nasadit: “Kdo nenese svůj kříž a nejde
za mnou, nemůže být mým učedníkem.” 
A Ježíš jde, aby ten kříž nesl, aby jím jako klíčem otevřel Boží království, to na čem v lidském životě
nejvíc záleží. 
Boží království! Přinášet pro ně oběti, vzdávat se kvůli němu pohodlí - kvůli čemusi, co snad přijde až
po smrti - není to utopie? 
Kdepak. Boží království není zásmrtná utopie, to vyrůstá už zde, v našem životě - od té doby, co je
Ježíš na kříži otevřel. 
Boží království vzniká všude tam, kde lidé přestanou hrabat jen a jen pro svou rodinu, pro sebe, kde na
první místo dávají dobro celku. Boží království vzniká už zde, tady, všude tam, kde se Ježíšovo
evangelium bere vážně a kde se lidé podle něj pokoušejí žít. 
Pravda, v úplnosti zde na světě nikdo Boží království nevybuduje. Ještě tu není úplně, ale už tu vzniká,
rodí se v miliónech srdcí. 
A to je napětí lidského života - toto “už ano” a “ještě ne”. 
Jsou lidé, kteří tohle vyslechnou a řeknou si: tak toto budování Božího království pro druhé mi může
být klidně ukradeno. Já se starám, aby si dobře žila má rodina, abych si žil dobře já - a ostatní ať se o
sebe starají sami. 
Kdo takhle smýšlí, ten se obelhává. Ve světě, kde každý myslí jen na sebe a kašle na druhé, tam se
nemůže vést dobře nikomu. 
Dobře může být každému jen tam, kde každý klade na první místo zájmy celku. Ne že bychom se
neměli starat o svou rodinu, o svůj pěkný život, o své osobní zájmy. Ale to patří až na druhé místo.
Nikdo nemá stavět své štěstí na tom, že škodí druhým. 
Bratři, naznačili jsme si smysl Ježíšových slov, jak být jeho následovníkem, učedníkem, křesťanem. 
Principy Božího království nám musí být důležitější, než sebežádoucnější věci osobní. pak jsme
dobrými následovníky Pána Ježíše. 
 

KÁZÁNÍ PRO KAZATELE

Radikální Ježíšova slova o bezvýhradném následování byla řečena Ježíšovým apoštolům, učedníkům,
tj. těm, kteří budou hlásat jeho učení z povolání. 
Měli bychom na nich měřit svou vyznavačskou opravdovost i dnes především my, kněží, biskupové,
klerus. Zda hlásáme celé slovo boží, nebo se bázlivě ohlížíme, co říct a co neříct, aby nám to
nepoškodilo naše pohodlí, naši zajištěnou existenci, naši dobrou pověst na té nebo oné straně. proto se
nemáme vázat na rodinu, majetek. Boží království mají hlásat jen lidé tak silní, aby se uměli vzdát
všeho vedlejšího v cestě za Božím Královstvím. 
Podobně se vzdává vedlejších věcí student, aby mohl soustředěně studovat (např. zábav, známostí s
dívkami). Podobně se vzdává sportovec nikotinu a alkoholu, aby neoslabil svou výkonnost. 
Dobrá, řekneš, dnes je tedy kázání pro kazatele, ti ať se jen drží svobodní od vazeb majetku, sobectví.



Mně se to dnes netýká. 
Jenže ono se to týká nás také každého. Jsme tu voláni k důslednosti na cestě, po které jsme se vydali, k
držení slova, které jsme dali. 
Dvojím podobenstvím o stavebníkovi domu a králi, který chce porazit souseda, se nám říká, že člověk
křesťan má také napřed zkoumat jestli je ochoten a schopen jít životem cestou křesťanů, to jest stát v
daném slovu, vytrvat v tom, k čemu jsem se rozhodl: 
Je tu tvé ano při sňatku: 
Zda jsi dobře rozvážil, jestli tuto budovu manželského života dovedeš do konce, nebo jestli z toho
bude věčná válka. 
Zda jsi sebe napřed zkoušel, jestli jsi schopen vytrvat, vydržet. 
Je tu mnoho situací v našem každodenním životě: 
Tomu slíbíš to, jinému ono. 
Je na tvé slovo spolehnutí? 
Řekneš: přijdu v šest. - Opravdu přijdeš? Nebo umíš naslibovat aniž uvážíš, jestli chceš a můžeš
splnit? 
Jsi nezodpovědný mluvka? 
Je tu nakonec tvé křesťanství - tvé ano ke Kristu: 
Je to opravdu věrné rozhodnutí? 
Výš, proč jsi křesťan, proč chceš žít jako křesťan? 
Je tvůj život každodenním a stálým svědectvím, že jsi křesťan? 
Nemám na mysli nějaké skutky stavěné na odiv sebe předvádění. Mám na mysli prosté lidské situace
každodenního života, spolehlivost, laskavost, snášenlivost. 
Prosme o světlo Božího ducha, abychom rozeznali možnosti, rozhodli se , drželi se. 
 

VÉST DĚTI K BOHU

Když si chceš postavit chalupu, musíš si dobře spočítat, co všechno na to budeš potřebovat. Když si
chceš dobře vychovat děti, musíš si také hned z kraje dobře promyslet, co vše k tomu patří. Dnes
Budeme myslet víc na děti než na chalupu. 
Byly doby, kdy rodiče nechávali výuku i výchovu svých dětí na škole i na knězi. Bylo to pro ně
pohodlné, ale málo účinné. Většina dnešních dospělých, kteří nevěří v Boha a nám naši víru zazlívají,
většina těchto lidí chodila ve škole osm i víc let do vyučování náboženství - ale užitek jim to valný
nepřineslo. Každý katecheta, každý kaplan tohle věděl, že jen tam, kde i rodiče doma vedli děti k víře,
jen tam, kde děti viděly na rodičích dobrý příklad víry, jen tam vyrostli věřící křesťané. 
V dnešních školách se náboženství většinou už nevyučuje. Máme před sebou úkol vychovat děti
křesťansky sami. Jenže máme pocit, že to neumíme, a že na to nebudeme mít čas. A tak si vymýšlíme
výmluvy. Takové rodiče, kteří nevědí, jak na to, poznáš podle toho, jak se pokoušejí z tohoto úkolu
vyzout. Říkají: “A je to vůbec nutné doma děti nábožensky vychovávat? Není lepší nechat je, až budou
velké, aby se rozhodly samy, zda chtějí věřit nebo ne?” 
Na první pohled to vypadá rozumně a logicky: děti se při dospívání opravdu samy rozhodují pro víru
nebo nevěru. Jenže, když se někdo v dětství o Bohu nic nedoví, nemůže se pro víru v Boha rozhodnout,
protože o něm nic neví. Sebelepší pole ti nedá úrodu, když na ně nic nezaseješ! musíš zaset, musíš dítě
vhodným způsobem a v patřičné době seznámit s vírou a teprve pak můžeš doufat, že se pro ni
rozhodne. 
Při kněžském shromáždění řekl jeden kněz: “moji profesoři na vysoké škole mi při studiu teologie dali
hodně, ale víc mi pro celý život dal příklad mých věřících rodičů.” 



Já vím - každý otec, každá maminka, všichni rodiče chtějí dát dětem do života to nejlepší. Rádi by jim
chtěli předat všechny své životní zkušenosti, své vědění a umění. Ale je tu stále stejná potíž: “Já to
nedokážu. A kdybych to i uměl, já na to nemám čas!” 
Chtěl bych vám dokázat, že obojí je jen omyl, že obojí je předsudek. Vést děti k Bohu dokáže každý,
když jen trochu ví, jak na to. A proto bych vám chtěl postupně pár zásad povědět. Kdo ví, jak na to, ten
má také vždy na to čas. Protože vést děti doma k Bohu, to není vyučovat je doma náboženství, dělat z
domova školu a ze sebe učitele. 
Když jsi doma, děti tě pozorují a napodobují. To je první forma výchovy: příklad. A když jsi doma,
také s dětmi promluvíš, popovídáš. To je druhá forma výchovy - rozmluva. A to je v podstatě vše. 
Teď si možná některý tatínek oddechne a pomyslí si: “Toto vše platí na manželku, na babičku, ty jsou
s dětmi, ty jim mohou dávat příklad, mohou s nimi hovořit.” - Jenže povinnost vést děti k Bohu se
rovným dílem vztahuje na otce i matku. Oba jsou ve svědomí vázáni vést své děti k Bohu. 
A ta povinnost je tak veliká, že tě z ní nikdo a nic, žádná situace, žádné poměry osvobodit. Dobře
poslouchejte: od pátečního postu ti může dát dispens tvůj farář. Od jiných závazků tě může osvobodit
biskup. Ale od povinnosti vést děti k Bohu tě nemůže osvobodit ani papež. Máš-li hodnou babičku,
která se dětem věnuje, buď rád. Máš-li hodnou manželku, která to s dětmi umí, buď rád, ale tvého
podílu při vedení na výchově tě to nezbavuje. 
A ještě jednu takovou předběžnou otázku si dnes zodpovězme: Kdy se má začít s vedením dětí k Bohu,
s vychováváním dětí? snad to stačí, až mají rozum, až jdou do školy, až začnou dospívat? Kdepak.
Hned odmala, hned od narození se musí začít. 
A tak vás dnes prosím: Uvědomte si, že vedení dětí k Bohu je na rodičích, na rodinách, na vás.
Uvědomte si to: Tak jako ten, kdo chce stavět dům, si musí rozvážit, co všechno bude potřebovat, tak i
rodiče si musí rozvážit, jak co mají dělat, aby z dětí vychovali dobré, jak je povedou. Já, kněz, vás v
tom zastoupit nemohu, mohu vám být jen poradcem.

Přímluvy

Pojďme teď společně prosit za všechny rodiče našeho farního společenství. Vždyť víme, že to není
lehké, v dnešních časech vést děti odmala k Bohu.

Ať si všichni rodiče uvědomí, že bez setí není sklizeň, bez vedení k Bohu není zbožných dětí.
Dej rodičům velikou trpělivost, aby měli stále na paměti, že vychovávat jde jen po dobrém. Po
zlém, hubování, nadávání a bitím se vychovávají jen trucovití paličáci.
Všem manželům, kteří děti neodmítli, ale přijali je a snaží se je dobře vest, odplať šťastným
stářím a radostí z dobře vychovaných dětí.
Našim školákům dej hojnost Ducha svatého, aby jim šlo dobře i učení ve škole i výchova doma, a
těm větším i jejich snaha o sebevýchovu.
Nám všem dej věrnost v daném slovu a spolehlivost, abychom dávali dobrý příklad.

Pane Ježíši, my všichni jsme vlastně Onezimové, kteří utíkají z otroctví: z otroctví pudů, z otroctví
lenosti, sobectví lakoty. Dej, ať se staneme svobodným lidem Božím, a tuto vlastní svobodu ať umíme
předat svým vlastním dětem v následování Ježíše Krista, našeho Pána.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ



Uvedení do bohoslužby 
Snad největším poselstvím bible je zpráva člověku o Bohu, který odpouští, o Bohu, který miluje i
člověka, jenž hřeší. O Bohu, který ví o lidské slabosti. 
Bůh jen chce, aby člověk svůj hřích uznal a přiznal, aby ho neomlouval a nekrášlil. Boží trpělivost
čeká, až pochopíme, jací máme být, co Bohu dlužíme: samy sebe, sebe takové, jaké nás Bůh chtěl mít,
když nás stvořil. 
Pojďme prosit o milost, abychom rozpoznali svou pravou tvář. 
Pojďme doznat, že všichni jsme hříšníci.

Uvedení do čtení 
EX 32, 7 -11. 13 - 14 
V některých knihách SZ se mluví o Božím jednání tak, jak by v té situaci jednal člověk. Bůh se zlobí,
hněvá. Můžeme tu jako v obráceném zrcadle poznat velikost Boží: Tam, kde by člověk trestal a ničil,
vítězí Boží milosrdná láska. 
1 Tim 1, 12 - 17 
List Timoteovi, z kterého si teď budeme číst, bývá označován za Pavlovu závěť. 
Lk 15, 1 - 32 
Jádrem čtení z listu Timoteovi byla víra, že Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. Jádrem Lukášova
evangelia je totéž přesvědčení. 
 

JEŽÍŠ VE ŠPATNÉ SPOLEČNOSTI

“Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.” - “Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti povím, jaký jsi.” 
Známe ta přísloví, říkáme to tak, a udělali jsme si už nejednou zkušenost, že jsou to přísloví pravdivá. 
Styky Ježíšovy 
Můžeme posuzovat i Ježíše podle jeho styků? Dnes jsme ho zastihli ve špatné společnosti: “Přicházeli
k němu celníci a hříšníci...”, lidé, kteří byli na štíru se zákonem, lidé, kterým se slušný člověk zdaleka
vyhnul. A Ježíš s nimi sedá u jednoho stolu, jí s nimi. 
Jak se mohl ježíš s takovými individui zahazovat? Zde jsme s moudrostí našich přísloví u konce. Zde
začíná jiná moudrost, která naše lidské názory přesahuje: “Zda pastýř nenechá celé stádo a jde za
jednou ovcí, která se ztratila?” 
Pastýř je Bůh 
Tohle podobenství není vyprávěnka pro malé a velké děti. To je výpověď o dějinné skutečnosti. Ten
pastýř není smyšlená postava, to je konkrétní osoba a má jméno Bůh! 
Tento pastýř - Bůh - hledá ztracené ovce s takovým úsilím, že pošle na hledanou i svého Syna.
Riskuje, obětuje jeho lidský život. 
Toto zdánlivě idylické podobenství je vlastně popisem tvrdé cesta hledání člověka, který se ztratil sám
sobě, svému lidství, svému Bohu. Je popisem tvrdé cesty od Betléma přes Egypt až na Golgotu. 
Ztracená ovce... 
Jestli si teď dobře poslouchal, vidíš už toto podobenství jinýma očima. A uděláš možná vzrušující
objev jako dítě, které stojí poprvé před zrcadlem. Napřed se raduje z druhého děcka, které se tu
najednou objevilo, směje se na ně, mává mu. Až najednou zjistí: ten přede mnou, to jsem já! 
Tak je to s tímhle podobenstvím. Napřed je posloucháme jako pěknou povídku, s kterou nemáme
osobně nic společného: Zatoulaná ovce, to znám, takové ty tuláky. Znám támhle toho a támhle tu, to o
těch se mluví v dnešním evangeliu. Dovedeme být moc rychle hotovi s úsudkem: Támhle ten a ta, to
jsou zatoulané, ztracené ovce. 



...jsem já sám 
je to vlastně fantastická představa, že v nebi nastane radost nad zachráněným hříšníkem, nad
nalezenou ovcí. 
Proč to vlastně bůh dělá? Je jen jedno vysvětlení. V každém člověku je jeho - Boží - obraz, kus Boží
podoby. Bůh ji vidí i pod tvrdou skořápkou lidské pošetilosti. Bůh poznává své vlastnictví. i ty, bratře,
patříš k Bohu, každý člověk mu patří. A Bůh hledá své vlastnictví. Neodradí ho náš hřích, naše
pošetilost. Malé hnutí lítosti mu stačí, aby se ujal svého. 
Poslouchej, jak to říká teologie: 
Bůh nesoudí člověka podle jeho hříchu, ale podle jeho lítosti. Bůh nechce člověka uzavřít v jeho
špatnosti, ale chce jej zachránit, otevřít mu cesty k dobru a k lásce. To je jeho vykoupení. 
Hledám i já v bližním Boží obraz? 
Co z toho plyne pro nás? 
Blaise Pascal to filozoficky vyjádřil takto: 
“Pro člověka je stejně nebezpečné poznat Boha a neznat svou bídu, jako znát svou bídu, ale neznat
Boha.” 
Jak to Pascal myslel? 
Kdo zná Boha, ale neuvědomuje si svou hříšnost, upadá do farizejské pýchy: “jak ti děkuji, Bože, že
nejsem, jako ti hříšníci...” 
Takový křesťan se obrací zády k “špatným lidem”, k těm, z které Ježíš nesl kříž... - a je to ubožák. 
Kdo zná svou bídu, ale nezná Boha - Dobrého Pastýře, Otce, ten propadá zoufalství... - a je to ubožák. 
Co z toho plyne pro náš každodenní život? Musíme se stále učit: 
Vidět svou vlastní bídu, slabost, hříšnost. 
Vidět i ve špatném člověku Boží obraz, zatoulanou ovci. 
 

ČEMU SE V PRVNÍM ROCE NAUČÍŠ...

Když si děti v patnácti letech volí zaměstnání, obvykle se říká, že v této době se rozhoduje celá jejich
budoucnost. Je to pravda jen částečně, protože důležitější než povolání je jeho charakter - osobnost, a
tu si dítě s pomocí rodičů vytváří už od narození. 
A nejen od narození - už před narozením se tvoří hluboké základy osobnosti, tak hluboké, že je celá
pozdější výchova nezmění. Tyto překvapující skutečnosti objevili teprve nedávno. O  tom, jaký je
život dítěte pod srdcem matky, se ještě donedávna nevědělo nic. Teď víme, že matka už v těhotenství
ovlivňuje budoucí osobnost dítěte. Maminky slyší v poradně, že nemají brát žádné prášky, ani
nejobyčejnější aspirin, že nemají kouřit. A psycholog nebo kněz jim k tomu může povědět, že základní
charakter dítěte roste už pod jejím srdcem z toho, jestli na dítě myslí s láskou nebo nenávistí, jestli
žije klidně nebo v hádkách nebo v pláči. Že si proto maminky nemají připouštět žádné starosti, ale
mají mít oči otevřené pro všechno pěkné a radostné, aby i její dítě bylo radostným, veselým pokojným
člověkem. 
Víme už také, že nejsou pravdivé názory, že s výchovou je čas začít, až dítě dostane rozum a začne
chápat. Že se musí naopak začít hned po narození, aby dítě dostalo rozum a začalo vůbec chápat. 
Rakouský badatel Karl Lorenz dostal Nobelovu cenu za objev, že hned první hodinu života
novorozence jsou rozhodující pro celý jeho život. Dnes už se mluví i o dalších meznících, kdy se musí
určité schopnosti vštípit, určitý vztah navázat ve vědomí dítěte. Když se tato vhodná doba zmešká, dá
se to později nahradit jen částečně nebo vůbec ne. Pro první dobu života je nenahraditelná matka.
Nejen jako živitelka, ale jako zdroj bezpečí a jistoty. 
Teprve teď rozumím, proč dopadl tak tragicky pošetilý pokus, o němž nám vypráví historie. Pruský



císař Bedřich II. chtěl se svými dvorními mudrci vyzkoušet, která řeč je pralidská, lidstvu vrozená,
tedy nejpřednější: - o to se tehdy vedly spory. Proto nařídil, aby jeho říši vyhledali děti - sirotky - a
umístili je  hned po narození v ústavu, kde měly vyrůstat pod péčí lékařů a školených sester. Nikdo
však na ně nesměl promluvit, nesměly uslyšet lidský hlas, žádné laskání, nic. Mělo se tak ukázat,
jakou řečí začnou mluvit sami od sebe: Zda latinsky, řecky, hebrejsky, nebo německy. A děti nejen
sami nepromluvily, ale ani nemohly žít bez lidského hlasu, bez mateřské něhy a mazlení: všechny
pomřely. 
Maminka vychovává kojence tím, že pečuje o jeho dobrou náladu, dobrý pocit, klidný spánek. Chrání
spící dítě před všetečnými návštěvami, které by chtěly vidět, jaká má očička, které by chtěly pochovat,
rušit. Učí je podřídit se lidskému pořádku: času pro jídlo, pro spaní, pro mazlení. Učí je, že nemůže
mít vše, co chce, a vždy, kdy to chce, že si zlostným řvaním nevynutí, aby všichni kolem něj skákali,
když se nudí. 
A ještě jeden poznatek nám dala dnešní věda na pomoc výchově. Rozřešila konečně spor, který se
dlouho vlekl. Zda pro vývoj člověka je důležitější dědičnost, - co si přineseme na svět po svých
předcích, - nebo zda je důležitější výchova. Dnes víme, že je důležité oboje. Dědičnost dává člověku
do vínku předpoklady, vlohy k mnoha věcem, dobrým i zlým. Prostředí a výchova rozhodují, které ty
dědičné vlohy se projeví nebo neprojeví. Dnes víme, že každé dítě je originál. Bůh netvoří kopie.
Stvořitel je pravý umělec. Výchova nemá chtít vypěstovat z dítěte kopii tatínka, nebo člověka podle
tatínkovy představy. Výchova má pomoci, aby se dítě stalo samo sebou: Staň se, čím jsi; rozviň v sobě
ty dobré sklony a vlohy, které sis přinesl na svět. 
Možná si teď říkáš, proč tu v kostele o dědičnosti, o domácím pořádku a o takových věcech mluvím, -
proč ne jen o výchově náboženské? Protože Boží milost se rozvíjí jen tam, kde je v pořádku lidská
přirozenost. Jen člověk je tvor náboženský, zvíře ne. Rozvíjením lidské osobnosti se vytváří
předpoklad i pro rozvíjení náboženskosti. Nebo řečeno jinak: život z víry se neodehrává v člověku v
nějakém “vyšším poschodí” lidské osobnosti, ale týká se celého, každodenního, normálního člověka. 
Například současná hloubková psychologie nám pověděla věc, která vás jistě udiví: Že totiž, jestli dítě
bude schopno si Boha Otce představit, jestli bude schopno uvěřit v něj a mít ho rádo, - o tom
rozhoduje chování maminky v prvních třech letech života. 
Otcova role začíná u dítěte později, ale v prvních letech je maminka dítěti všemohoucím milujícím,
bezpečným “božstvem”, obrazem Božím. Když si tohle řádně uvědomíte, jistě se zachvějete nad
velikostí své zodpovědnosti za osudy dítěte. 
Co když ty první zkušenosti s maminkou nejsou tak dobré? Jak to pokřiví povahu dítěte na celý život,
když má třeba maminku příliš mladou, která sama ještě není vyzrálým člověkem? Hravou slečnu,
náladovou a chvilkovou, která si ještě nezvykla dbát sama na pořádek. A teď chvilku zahrnuje dítě
něhou, že by je láskou snědla, ale když jí to přestane bavit, odloží je bez pozvolného klidnění nutného
přechodu od ruchu ke klidu. Dítě to nechápe děsí se, bojí se, stává se zlostné, nervózní. - Nepozná-li
nekonečnou trpělivost mámy, nepochopí později v životě ani dobrotu a trpělivost Boží. 
Anebo jiný častý typ matky: je nemálo takových, že chtějí vychovávat své dítě přesně podle receptu,
jako když vaří guláš. Teď to, teď ono, všechno přesně, jak stojí psáno, ať dítě křičí nebo  ne, samá
suchota, studeno. To dítě možná jednou uslyší, že Bůh je milosrdný nad míru,  - rozumem to uslyší, -
ale srdcem to nepochopí. 
To je tedy naše první lekce vedení dětí k Bohu doma, v rodině: 
Už před narozením začíná matka vytvářet povahu svého dítěte. 
Už v prvních měsících života se vytváří předpoklady, bude-li z dítěte panovačný diktátor, který si vše
vynutí řvaní na druhé, bude-li z něj úzkostlivý bázlivec, nebo normální člověk. 
Bez stálé laskavé, stále trpělivé maminky si dítě asi  nikdy v životě nedokáže udělat živou představu o
dobrém Bohu. 



jak velký úkol je mateřství, jak velké dílo dělá dobrá matka. je třeba o tom uvažovat: jak to u nás
doma, ve svém prostředí, budeme podle toho dělat?

Přímluvy

My všichni jsme lidé hříšní. A jako hříšníci teď přistupme před Boha s pokornou a  důvěrnou prosbou:

Aby všichni, kdo slouží církvi z povolání, - kněží a biskupové - nezapomínali, že nemají lidi
soudit, ale mají jim pomáhat.
Aby mocní tohoto světa ctili v každém člověku jeho lidskou důstojnost a respektovali základní
lidská práva.
Aby lidé propadlí zlozvykům našli chuť k novému pokusu o lepší život.
Abychom si uměli navzájem odpouštět své chyby.
Aby v našich rodinách nesídlilo posuzovačství, ale ochota ke vzájemné pomoci.
Aby se naše děti naučily dobře využívat ve svém životě svátosti smíření.

Bože, dej nám poznání, abychom své chyby správně viděli. Dej nám naději, abychom z nich
nemalomyslněli. Dej nám víru, abychom každý den s novou chutí začali následovat Ježíše Krista,
našeho Pána.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
nás, věřících, lidé říkají, že zastáváme “křesťanský světový názor”. Ale to se ti lidé mýlí. Naše
křesťanství není světový názor, není politický postoj, není filosofický směr. 
Co tedy je naše křesťanství? Je to umění žít. Je to návod, jak si dobře prožít svůj život. Návod od
samého “vynálezce” života, od Boha stvořitele. 
Každé naše shromáždění zde v kostele, i to dnešní je lekce tohoto umění, jak si dobře prožít svůj život.
Odřekněme se nejprve všech špatných kroků v uplynulém týdnu, všech špatných návyků v dosavadním
životě.

Uvedení do čtení 
Am 8, 4 - 7 
Prorok Amos kárá v dnešním čtení lidi, kteří z pozice síly a svého postavení utlačují lidi podřízené,
slabší. Připomíná, že nad mocnými je ještě mocnější: Bůh. 
1 Tim 2, 1 - 8 
V listu Timoteovi vysvětluje svatý Pavel, jak konat dobře bohoslužby. Dnešní úryvek jedná o
přímluvných modlitbách. 
Lk 16, 1 - 13 
Když dojde k odhalení nějaké loupeže, často žasneme, kolik důvtipu, energie a úsilí vynakládají
zloději na své loupeže. Pán Ježíš nás dnes vyzývá abychom vynakládali stejné úsilí v boji za dobro a
spravedlnost. 
 

ŽIJME JAKO DĚTI SVĚTLA



Tahle kriminální historka v dnešním evangeliu o defroudantovi, o všemi mastmi mazaném
darebákovi, ta nás vždy vyvede z míry, pobouří. Vždyť nám Pán Ježíš toho podvodníka dává za
příklad! 
Ten správce, dnes bychom řekli ekonom, jedná velmi neekonomicky. Dává na úvěr nekrytý úvěr - celé
úrody z pánova statků. A když mu hrozí revize a vyhazov za tu lehkomyslnost, okamžitě reaguje
novým podvodem: falšuje doklady, snižuje dlužní úpisy o velké sumy - zřejmě v důvěře, že se o ty
odepsané peníze později rozdělí! 
To je jednání špatné, kriminální. A hle, Pán Ježíš z něj přece vyvozuje poučení: 
Podívejte se, kolik rafinovanosti a chytráctví dovedou vynaložit lidé, aby si nahrabali peníze. Riskují
pro to i svou čest a svobodu, riskují kriminál. 
Co ve srovnání s tím děláme my, bychom si zajistili víc než dobré stáří - abychom si zajistili dobrou
věčnost, abychom si zajistili Boží království? 
To je otázka, kterou nám dnes klade Pán Ježíš: Proč vy, děti světla, rozvíjíte tak málo úsilí pro věc
Boží, když kdejaký gauner a zloděj dovede vynaložit tolik úsilí na své špinavé kšefty? 
Děti světla jsme my všichni, co jsme dnes přišli sem do kostela, abychom se tu učili žít podle učení
Pána Ježíše. Nám všem platí Ježíšova výzva: Buďte také trochu horliví, když jde o Boží království!
Jednejte chytře! Buďte také trochu vynalézaví, když jde o něco dobrého, třeba jen o to, jak někomu
udělat radost! 
Já nevím, jak vy, ale já když mám vymyslet pro někoho jen dárek k vánocům, k svátku, - jak jsem
bezradný,  - nic mě nenapadá. Je to tak. Má pravdu Pán Ježíš, v neplechách jsou lidé světa prozíravější
a vynalézavější, než my děti světla v konání dobra. 
A ještě jiné poučení nám dává Pán z jednání nepoctivého správce. Ten člověk se zabezpečuje do
budoucna tím, že odpouští dlužníkům. Důvěřuje přitom tak nestálou věc, jako je lidská vděčnost. Nám
vadí to, že správce rozdával z cizího. Ale copak my, když rozdáváme, rozdáváme ze svého? I nám je
vše svěřeno, i my jsme jen správci. I pro nás platí, že moudré jednání odpouštět, být milosrdný, a tak
si dělat přítele z mamonu, z majetku. 
Špatnému správci dal pán lhůtu k nějakému slušnému vyrovnání: “Slož účty ze svého správcovství!”
Nevyhodí ho ihned. Špatný správce však té dobroty využije špatně: zneužívá dobroty pána k novým
podvodům, k novým švindlům. 
Není tohle i naše situace? I my jsme od našeho Pána dostali lhůtu, abychom si svůj život dali do
pořádku, než dojde ke konečnému zúčtování, jak jsme využívali bohatství propůjčených darů, vloh,
schopností, příležitostí. 
Bude i v našem životě, v našem prostředí, v našem domově a národě dál platit, že zlí páchají zlo se
zaujetím, s úsilím, zatímco my, děti světla, konáme dobro vlažně a chabě, jak si jen tak levou rukou? 
Povězme to teď Pánu, až s ním budeme u jeho stolu, že už nechceme sloužit současně Bohu a
mamonu, chvíli zlu a chvíli Bohu, že chceme být cele a radostně děti světla. 
 

DEFRAUDANTI BOŽÍCH HŘIVEN

Příběh dnešního evangelia jakoby Pán Ježíš vyčetl z dnešních novin: skandální aféra tam a tam,
zpronevěra, velké manko. Zlodějů a zlodějíčků bylo a je zřejmě dost ve všech dobách. Ale co to má
dělat v evangeliu - co my se od toho podvodníka máme učit? 
Především toto. Ten člověk se dovedl jasně podívat na svou situaci: Mnoho jsem zpronevěřil. 
A co my? Budem také brzo skládat účty Bohu. Stojíme před ním také jako defraudanti - vždyť kolik
hřiven, kolik dobrých příležitostí jsme zahodili zpronevěřili ve svém životě. Dovedeme se my také tak
jasně podívat na svou situaci? 



Ten člověk, jakmile pochopil, jak na tom je, rychle udělá plán, hned jedná. Ví, že nesmí ztrácet čas. 
A co ty? Žiješ s pohledem do minula nebo do budoucna? Utápíš se v planých úvahách, jestli’s měl
včera - tenkrát - jednat tak nebo jinak, nebo se raději ptáš, jak správně jednat dnes a zítra? Neříkáš své
životní bezplánovitosti důvěra v Boha, jako by být křesťanem dispenzovalo od vlastního myšlení? 
Ten člověk z podobenství uplatnil svou rozhodnost špatně. Vsadil všechno na jeden trumf a na špatný.
Podvod chtěl napravit podvodem a prohrál všechno. 
A ty bratře? Jaké plány do budoucna máš ty? Na které trumfy sázíš a o co se chceš v životě opřít? Jen
o lidi? - M á l o. Jen o Boha? - Takto také Bůh nechce, také málo. Nic nesvedem jen sami, leda se stát
osamělými ubožáky. Ledacos svedeme s vírou v Boha a ruku v ruce s Bližními. 
Přátelé, jestli jste dobře slyšeli, co nám dnes hlásal Ježíš, pak půjdete domů rozhodnuti: také já se
dobře zajistím pro skládaní účtů, vždyť také já jsem správcem všeho, co si myslím, že mám. Vždyť
také já jsem defraudantem mnoha hřiven, které mi Bůh svěřil, mnoha příležitostí k dobrému, kterých
jsem nevyužil. 
A ty, Pane Ježíši, k tvému stolu dnes budeme přistupovat s prosbou: Dej nám umění, abychom v tomto
týdnu začali se vší rozhodností žít jako synové světla. Amen, tak se staň. 
 

JE LEHKÉ MODLIT SE

Proč se modlíme? 
Jednou se studenti pokoušeli udělat něco jako průzkum veřejného mínění. Vypůjčili si reportérský
mikrofon a ptali se lidí, co šli v neděli z kostela: “Proč se modlíte?” 
Někteří dotázaní byli znenadání položenou otázkou zaskočeni, ale jiní odpovídali s pohotovostí.
Nejvíc mě zaujala odpověď - podle hlasu zřejmě mladého chlapce -: “Proč se modlím? Protože mi to
dělá radost.” Zvláštní odpověď. My jsme zvyklí ve spojitosti s modlitbou mluvit spíš o potížích, které
máme, když se chceme modlit. 
My máme s modlitbou potíže, mladému chlapci dělala radost. A známý maďarský kněz Ladislav
Boros napsal knihu s názvem: “Modlit se je lehké.” Že je to zajímavá kniha, svědčí, že byla hned
přeložena do několika světových jazyků. 
Potíže s modlitbou. 
Jak je to u tebe? Je ti modlitba radostnou věcí, nebo s ní máš potíže? Asi by mnozí z vás odpověděli
tak, jako si odpovídám já sám: u mne je to tak i tak. Někdy se modlím radostně, někdy mám s
modlitbou potíže. Místo radostné a důvěrné modlitby jsem někdy jako němý, leží na mně jakási tíže, z
které toužím ven, ale nejde to. 
Tenhle náš stav musel znát už svatý Augustin, který žil ve čtvrtém století, protože píše: “Tvá temnota,
touha, to už je také modlitba.” 
A svatý Pavel píše v listu  Římanům, že když se sami nedokážeme pomodlit, tu “v našem nitru se
modlí Duch Boží”. Je to modlitba beze slov, jsou to “nevyslovitelné vzdechy”. (Řím 8, 15. 26n) 
Učitelé křesťanského života říkají o potížích s modlením, že dveře k Bohu nejsou zavřeny. Jsou
přivřeny, ale tak lehce, že je i povzdechem  otevřeš. 
Neustálá modlitba: Jednota mezi slovem a skutkem. 
V Písmu svatém se mluví často o modlitbě neustálé. Jak tomu máme rozumět? Jistě se tu nemíní non-
stop modlitba od rána do večera. Tak se nemodlí ani v klášteře. 
Míní se především, že má být jednota mezi tím, co v modlitbě ráno říkám, a co potom dělám. 
Že musím usilovat, aby mé jednání bylo stejně dobré, jako ty pěkné myšlenky, co jsem ráno měl při
modlitbě. A naopak, že se při modlitbě nemám nechat unést k nereálnému fantazírování. Vzpomínám
na jednu takovou přepjatou modlitbu z dětství: “Bože, kéž bychom mohli svou krví smýt všechny



urážky, tobě učiněné!” K čemu se kasat při modlitbě připraveností obětovat život, když stačí zadřít se
třísku a už málem omdléváš. 
Modlitba každodenní 
Stálá modlitba, to je za druhé modlitba každodenní. Hned ráno při probuzení se mám zaradovat, že
žiju a uvažovat při ranním chystání, jak chci dobře a užitečně ten den prožít, aby byl k užitku a radosti
mně i těm, se kterými se setkám. 
Po celý den pak bude naší modlitbou všechno, co děláme, říkáme, myslíme, pokud jen v tom bude
láska a dobrá vůle. 
Modlitba neustálá - litanie. 
Někteří lidé dovedou vložit krásné modlitební chvíle i do mechanické práce, na kterou se nemusí
myslet, do chvil čekání, odpočinku. 
Znám mladé lidi, kteří si v takových chvílích chutě říkají jakési litanie, (kdysi se tomu říkalo dost
nevhodně “střelné modlitby”), které jim přinášejí uklidnění, radost, spojení s Bohem: 
Pane Ježíši, mám tě rád. 
Můj bratře Ježíši - mám tě rád. 
Synu Boží, Ježíši, mám tě rád. 
Stojím tu před tebou - mám tě rád. 
Zdravím tě , Pane, - Mám tě rád... 
Jak jim fantazie přináší z dané chvíle a situace myšlenky, metafory, představy, tak oslovují Pána
Ježíše. - A když je nic nenapadá - je tu stálý refrén: Můj Pane Ježíši, má  tě rád... Zkus to, uvidíš, jak
se dostaneš srdcem do blízkosti Pána. Jindy se obrať na Boha Stvořitele, dárce Ducha. Jindy nabídni
svou společnost Matce Ježíšově, Svému křestnímu patronu, oblíbenému světci. 
Modlitby pamětné 
Máme také společný poklad základních modliteb, které umíme nazpaměť (Otče náš, Zdrávas, Věřím,
Desatero, aj.) Ty je snadné kdykoliv odříkávat, ale není snadné se je modlit. K těm se utíkáme, když
naše vlastní nitro je vyschlé, ty rozjímáme, abychom prohloubili svou řeč modlitby. V našem
kancionálu jsou vedle modliteb společných i modlitby osobní. Najdi si občas chvilku a prober si ten
oddíl, abys věděl, kam sáhnout ve chvíli zvláštní potřeby. 
Všimněte si: říkal jsem se samozřejmostí, že všichni umíme základní modlitby nazpaměť. Ale je to
tak? Bylo to tak dřív, dokud se tomu všechny děti učili ve škole. Ale kde se to dnes naučí naše děti?
Otče náš, Věřím v Boha, to se modlíme každou neděli v kostele, to se tu mládež naučí s námi, pokud
tu s námi je.  Ale co Desatero Božích přikázání, co krásné mariánské modlitby? Zde je třeba vaší
citlivé pomoci, aby se s nimi mládež seznámila a našla v nich zalíbení. 
A tak si závěrem povězme: Modlit se je lehké tomu, kdo to umí. A umí to ten, kdo se učí. A naučí se,
kdo si dá práci. 
Vynaložme úsilí, abychom ovládli umění dobré modlitby. Působí to radost, dělá to život radostnějším
navěky. 
 

JE MOŽNÉ VÝCHOVOU VŠTÍPIT VÍRU

Jako student jsem přiučoval francouzštině mladšího spolužáka, který předtím studoval na církevní
škole, kde francouzština nebyla. Oslňoval mne zato znamenitými znalostmi náboženství: ať se jednalo
o životopisy svatých, data z církevních dějin, katechizmové otázky nebo citáty z bible, sypal to ze
sebe jedna radost. Ale vždy s jakýmsi posměšným, ironickým přídechem. Až jsem se ho jednou zeptal,
jak je to s jeho vírou. - Řekl mi: “Já mám za sebou tolik vyučování náboženství, tolik modlení, tolik
hodin v kostele, že má potřeba po této stránce je asi na celý život už vyčerpána.” 



Tenkrát jsem byl z toho vyjevený, ale dnes rozumím - a vy jistě také - co způsobilo, že celá ta přemíra
a houževnatost náboženského vychovávání vyšla vniveč: právě to, že všeho byla přemíra, že se to učili
biflovat a ne milovat. Podobné nedobré ovzduší může vzniknout i v dobrých křesťanských rodinách. 
Umět katechizmové otázky nazpaměť, chodit do kostela, to není totéž jako věřit v Boha. Proto jsem
předeslal tento záporný příklad, abychom si připomněli, co při výchově dětí můžeme a co nemůžeme:
Ať bychom se jakkoliv snažili, nemůžeme dětem předat hotovou víru, svou víru. Sebevětší úsilí rodičů
může skončit bezvýsledně: děti nakonec víru nepřijmou. Nejen sebevětší, i sebelepší. Říkám to pro
útěchu a povzbuzení těch maminek, které se trápí, že jejich dospělé děti přestaly nábožensky žít, a
dávají za to vinu sobě. 
Nelze vždy vinit jen rodiče, když se náboženská výchova nezdaří - lze je vinit jen tehdy, když se o ni
podle svých sil nesnažili. 
A také se nikdy nesmí stát, že by se rodiče od dětí odvrátili proto, že děti se nestaly věřícími. Víra je
proces, je to lidská odpověď na Boží nabídku, a k tomu může dojít i v pozdější etapě života. A 
takovým rodičům mohu poradit: modlete se za ně, aby jim Bůh dal dlouhý život - aby měli čas k víře
dozrát. 
Když tedy rodiče nemohou dětem víru výchovou předat hotovou, co pak znamená náboženská
výchova? Co tedy mohou dělat? - Mnoho. 
Rodiče mohou být dětem průvodci na jejich cestě k víře, a to hned čtverým způsobem: 
Mohou odpovídat na jejich otázky a svědčit jim tím o své víře. 
Mohou je seznámit s vyprávěním v biblické dějepravě, jak věřili a uvěřili v Boha jiní. 
Mohou s nimi prožívat svátky církevního roku a tak je uvádět do praxe křesťanského života. 
Mohou jim být živým příkladem modlitby a každodenního života z víry. 
Minule jsme hovořili o výchově dětí hned o narození, ještě před získáním rozumu, kdy je možno
působit na samo jádro osoby, ještě měkké jako vosk, takže se všechny zážitky do něj hluboce vtiskují. 
A zopakujme si to znovu, abychom se uchránili omylu rodičů, kteří chtějí začínat s vážnou výchovou,
až jsou děti rozumné. To je už pozdě! To už je základ osobnosti pevně položen a hotový pro celý život.
Kolem tří let zná normální dítě už asi tisíc slov. To už může začít vedení k rozeznávání dobra a zla v
kratičkých pohádkách, v čtení obrázků z biblické dějepravy. 
Ale nejdůležitější výchovný činitel v této době je prostředí, které doma panuje: Prostředí jistoty o
lásce rodičů, bez zbytečného autoritářství, bez zbytečné tvrdosti, - prostředí, kdy tatínek i maminka
mají čas na pohrání s dítětem. Takové prostředí lásky činí dítěti snadným, aby si bylo jisto i láskou
Boží. A nejen láska k dítěti je tu nezbytná: i láska rodičů mezi sebou nesmí scházet! Manželství
rodičů musí být dobré, aby si dítě mohlo vytvořit představu dobrého Boha. 
Jak při tom může pomáhat kněz? Děti jdou do kostela na bohoslužby. Tam získají soustavnou
odbornou výuku, ale jen teoreticky. Kdo k této teorii přibude praxe pěkného života doma, tam je
možno důvěřovat, že milost Boží se ujme, že dítě pozná Krista a zamiluje si ho pro celý život.

Přímluvy

Básník řekl, že ze ztraceného ráje zůstaly na světě tři věci: pohled dětských očí, hvězdné nebe a krása
květin. 
My víme, že existuje klíč, který otevírá lidskou schopnost vnímat krásu. A to je obrácení zraku k Bohu
- kráse krás - k modlitbě. 
Pojďme se proto s důvěrou modlit:

Bože, býváme často slepí ke kráse kolem nás. Dej nám umění, abychom vnímali především krásu
- a ošklivost jen jako pozadí krásy.



Bože, býváme často hluší dobrému slovu. Dej, abychom citlivěji slyšeli slovo dobré, než zlé.
Bože, jsme často němí, když máme říci dobré slovo člověku, když se máme modlit k tobě. Přijmi
v takových chvílích naši bolavost jako modlitbu beze slov.
Bože, v každém z nás je kus tvé podoby, tvé krásy. Veď nás cestami života a chraň nás od zlého..
Bože, dej, ať vnímáme krásu našich chrámů. Ať nechybí ochotných rukou k jejich opravě, aby se
skvěly v původní kráse.
Odměň ve své štědrosti všechny, kdo se o krásu domu Božího přičiňují.

Děkujeme ti, Bože, za bohatství, které zde, v tvém chrámu, můžeme čerpat z tvého slova. Děkujeme ti,
že se máme kde scházet, že se máme kde učit tvé moudrosti - v evangeliu Ježíše Krista, našeho Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Nedělní shromáždění v kostele nás zase chce vést k zamyšlení nad sebou, nad svým životem. My to
občas děláme, ale díváme se na sebe po svém, očima svých návyků. Slovo Boží nás vede k pohlede
očima Ježíšovýma podle vůle Kristovy. 
Obraťme se k němu s pokornou prosbou za odpuštění všeho sobectví.

Uvedení do čtení 
Am 6, 1a. 4 - 7 
Za časů proroka Amosa seděla na hradě Sionu vláda, která si žila v blahobytu - a bídu národa odbývala
jen planými řečmi. “Brzo už skončí tento život povalečů, tak praví Všemohoucí Pán” - volá prorok, - a
má pravdu. Vždy znovu má pravdu. 
1 Tim 6, 11 - 16 
Svatý Pavel nás dnes nabádá, abychom se snažili dávat ve svém okolí dobrý příklad křesťanského
života. 
Lk 16, 19 - 31 
Každý rozumný člověk se snaží pamatovat, jak se říká, na zadní kolečka. Poslouchejme, jakou radu
nám k tomu dá dnešní podobenství Pána Ježíše. 
 

BOHATÍ CHUDÁCI

Učíme se, abychom se při naslouchání evangeliu vždy ptali po své roli. Minulou neděli jsme si řekli:
ten špatný správce, který zpronevěřil Bohem svěřené hřivny času, vloh a příležitostí k dobrému, to
jsem já. Jindy se snadno najdeme v marnotratném synu nebo v nemocném , který prosí o uzdravení. V
dnešním evangeliu jste asi roli, která by na vás “sedla”, marně hledali. 
Nejprve boháč. Kdopak z nás je bohatý? A tak bezcitní také nejsme, abychom nechali někoho umřít u
svých dveří. O nás to tedy dnes není. 
A role žebráka? Také nám nesedí - hlady ještě neumíráme. Nebo role boháčových bratří? Také ne, jaká
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pak zazobaná rodina? 
Co tedy? V té historii o boháči a Lazarovi se cítíme dobře jen v roli diváka. Přihlížíme a soudíme:
boháč se nám nelíbí - je záporný typ. S chudákem sympatizujeme a radujeme se s ním v happyendu -
když se dostane do nebe. 
Jenže, bratři, ono se přece jen jedná o nás. Přece jen většinu z nás asi kostým odporného boháče
nemine. Protože stačí pozorněji přihlédnout, abychom poznali, že boháč není odsouzen za to, kolik má
ve spořitelně, jaký je jeho vlastnický zápis v pozemkové knize; ba ani ne za to, že se dobře naobědval.
Jeho špatnost je ve špatném smýšlení: Co je mi po žebrákovi, co je mi po chudákovi, co je mi po kom.
Já se mám dobře, nic mi neschází. Je to tím, že mě Pán Bůh má rád. Jsem tedy moc hodný, když mě
má Pán Bůh tak rád. Nemusím si dělat starosti o nikoho a o nic. A o toho žebráka teprve ne. Kdyby byl
on také hodný, staral by se o něj Bůh - chudoba a trápení je Boží trest. Co bych se Bohu do toho pletl,
jak si to s těmi darebáky venku vyřizuje? 
Tak vypadá první jednání tohoto divadla: smýšlení lidské. Druhé jednání to vše obrací na hlavu -
ukazuje se smýšlení Boží, a to je zcela opačné. U Boha platí jen jedno: jako on zjevil Synovi svou
lásku a péči, tak chce, aby každý člověk jednal s lidmi: laskavě, láskyplně, starostlivě, pečlivě. 
Nejsou tvé názory stejné jako boháčovy: - já jsem dobrý křesťan, já se modlím, já si nemusím dělat
starosti. Mne má Pán Bůh rád; ti venku na ulici jsou darebáci. raději od nich dál, raději se jim zdaleka
vyhnout, chuligánům. 
A stalo se, že zemřel ten na ulici... a že zemřel i ten, co se cítil tak bohatý před Bohem, tak bezpečný...
Dál už si to v duchu dnešního evangelia dopověz sám. 
Bratři  a sestry, podívejme se na to zcela konkrétně: My ze střední a starší generace, co tu jsme,
patříme  ještě k těm bohatým, k věřícím. Věříme v Boha a cítíme se proto v bezpečí. 
Bůh nám dnes říká, co ty děláš proto, aby ti na ulici, ti, kteří Boha neznají, mladá generace, mládež,
děti - co děláš proto, abys jim předal své bohatství? Jak se o to osobně angažuješ? Jestli si dbáš jen o
svou dušičku a ti venku jsou ti lhostejní - pak běda ti - jsi ten bezcitný boháč a dnes jsi slyšel z Božích
úst soud. 
Jen tehdy obstojíš, když vše vynaložíš, abys těm venku, těm mimo víru, k víře pomohl. Ne hádáním,
ne poroučením, ne donucováním, ale tím, že budeš obrazem Božím svou laskavostí a dobrotou. 
Pojďme dnes vstříc Kristu svátostnému s myšlenkou: Pane, co učiním dnes, co v tomto týdnu pro své
bližní? 
Kéž nikdo dnes neodejde jako bezstarostný boháč, který dál pohrdá, místo aby pomáhal.

Přímluvy

Obraťme se teď společně k Bohu ve společné prosbě:

Za církev po celém světě: aby věrně nesla všem lidem Ježíšovo poselství o radostném životě.
Za naše biskupy: aby měli zdraví, sílu a statečnost k vedení svých diecézí.
Za všechny letošní novokněze: aby je věřící ve farnostech s láskou přijali a jejich faráři aby je
trpělivě vedli a vychovávali.
Za naše děti ze druhé třídy a starší: aby je rodiče přihlásili přípravě na první svaté přijímání.
Za naše školáky: aby chodili na mši s výukou náboženství.
Za naši farní mládež: aby vytrvale přicházela na večerní bohoslužby, které jsou určeny především
pro ni.

Bože, oživuj nás svým Duchem, abychom sami svůj život pěkně prožili a jiným dobře pomáhali jít za
Ježíšem Kristem, naším Pánem.



27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jako se utíkáme koncem týdne z pracovišť nadýchat  se čistého vzduchu v přírodě, tak je nám potřebí i
kyslík nedělního slova Božího, abychom si udržovali svou duševní rovnováhu, abychom duchovně
nezakrňovali, ale rostli do krásy Božích dětí. 
Nejprve setřesme ze své duše prach, odřekněme se v pokoře všeho špatného v sobě i kolem sebe.

Uvedení do čtení 
Hab 1, 2 - 3; 2, 2 - 4 
Starozákonní prorok naříká nad nepořádky ve světě. Takové naříkání je nám známé, děláme to také
tak. Kéž by nám krom naříkání byla s prorokem společná i jeho pevná důvěra, že spravedlivý bude žít
pro svou věrnost. 
2 Tim 1, 6 - 8  . 13 - 14 
Po čtyři neděle za sebou si teď budeme číst list sv. Pavla Timoteovi. Dává nám nahlédnout do situace
křesťanů na konci prvního století: Už tenkrát znali únavu životem. Pro nás, vychovatele dětí, zní
každá věta, jako by byla zvlášť pro nás napsána. 
Lk 17, 5 - 10 
Nejen křesťané dob Pavlových trpěli malověrností. V evangeliu uslyšíme překvapující prosbu: i
apoštolové prosí o větší víru. Co si o své víře myslíš ty? 
 

V ČEM JE VELIKOST  VÍRY

Kdybys měl jako zrnko hořčičné víry, strom bys vytrhl, hory bys přenášel, - říká Pán Ježíš. 
V čem je vlastně síla, velikost víry? 
Stalo se roku 1972 v holandské obci Kesteren. Vznikl tam veliký spor. Hasiči si postavili nové
hasičské skladiště a chtěli dát na střechu hromosvod. Ale místní protestanti - kalvínci - se tvrdě
postavili proti: to by bylo rouhání proti Boží vůli! To by bylo proti víře v boží Prozřetelnost! Marně
jim katolíci namítali, že to by pak nesměli být ani hasiči, ba ani zábradlí na mostě. 
Máme se těm kalvíncům smát, nebo je to pravá pevná víra, kterou po nás žádá Pán Ježíš? 
Smát se jim nebudem, spíš nám jich je líto. Nepochopili, že Bůh je prvotní příčina všeho, co je a co se
děje. Že Bůh je původce přírodních zákonů, a ty zákony jsou pak příčinou druhotnou, bezprostřední.
Že zaprší, že uhodí blesky, k tomu nemusí Bůh pokaždé zvlášť zasahovat, to je výsledek jeho řádu,
zákonů, které vložil do přírody. 
Když je to tak, má ještě cenu, abychom se modlili k bohu, prvotní příčině všeho, když známe příčiny
druhotné, bezprostřední - přírodní zákony? Když víme z rádia, že se k nám od Britských ostrovů blíží
brázda nízkého tlaku, má ještě cenu modlit se za pěkné počasí? Když máme umělá hnojiva, má ještě
smysl modlit se za úrodu? Je v dnešním světě vědy a techniky vůbec místo pro víru v Boha Otce? 
Ještě před nedávnem si mnozí lidé mysleli, že ve světě vědecko-technické revoluce pro Boha místo
není. 
Ale dnes už víme, že sama znalost přírodních zákonů člověku nepomůže. I meteorolog, který hlásí v
televizi, jaké bude zítra počasí, může mít své nervové deprese. I fyzik, který právě objevil novou
hvězdu na nebi, může být osobně rozervaný a nešťastný. I chemik, který objevil nové účinné hnojivo,
může být osamělý. 



Kdyby na světě byly jen ty druhotné příčiny - přírodní zákony, zle by bylo s člověkem, zle by bylo s
lidstvem. 
Člověk, aby žil skutečně jako člověk, potřebuje nezbytně víru. Ne tu pověrčivou, ale správnou, víru
Ježíšovu. 
V čem je velikost správné víry? 
Víra otvírá přátelství. Věřit se latinsky řekne credere - a to pochází z cor dare, dát srdce. Věci víry
jsou věci lásky. Tušil to už prorok Amos, když napsal: “Chci se s tebou zasnoubit ve víře.” Ježíš přišel
naučit lidi důvěřující lásce k Bohu Otci. Kdo uvěří v Pána Ježíše, ten už nikdy nemusí být sám, ten
získal bratrského přítele v Pánu Ježíši, ten získal nejlepšího Otce. 
V čem je velikost správné víry? 
Víra nám dá tolik světla, že člověk unese temnoty a nejistoty lidské existence. 
Víra nám pomáhá přežít uprostřed zla, které si dělají navzájem lidé; uprostřed zla, kterým nás
postihuje příroda v podobě katastrof a nemocí. - Kdo uvěří, že přes to vše existuje dobrý Bůh, který je
původcem tolika dobrého a hezkého co je na světě; že existuje dobrý Bůh, který často obrací zlé
události k dobrým koncům (jako to udělal se svým Synem na kříži)  - tomu víra pomáhá unést a přežít
zlo, pomáhá hledat a nalézat líc všech událostí. 
Velikost víry je v tom,  že člověk si nerozbíjí hlavu o zlo, které změnit nemůže, ale usiluje změnit k
lepšímu, co změnit může. 
A tak je dobré, modlit se s apoštoly o dar větší víry. Je dobré, abychom se snažili svou víru stále
rozvíjet a prohlubovat. 
Jak prohlubovat? Tak, že se snažíme získat stále víc náboženských vědomostí? 
Přišel do farnosti mladý kněz plný horlivosti. Umínil si, že upevní víru farnosti tím, že probere v
kázání celé církevní učení o Bohu. A tak začal o podstatě Božího bytí, o Božích vlastnostech: jak je
věčný, nekonečný, všemohoucí a spravedlivý. 
Po jednom z těch kázání potkal starší farnici, maminku čtyř dobře vychovaných a věřících dětí a ta mu
řekla: Otče, to vaše učené povídaní by ze mne křesťanku neudělalo. Náš starý pan farář nás naštěstí
vychovával prostě. Učil nás znát Pána Ježíše, učil nás důvěřovat, že jeho Otec je také náš nebeský
Otec. A co hlavní - učil nás v Duchu Ježíšově každodenně žít. 
Měla pravdu ta paní: více víry, to znamená lépe znát Pána Ježíše, lépe podle jeho evangelia žít. Naše
víra, to je naše odpověď na působení Ducha Kristova v nás. To je naše vnitřní okouzlení Ježíšovou
dobrotou a láskou, která nás strhuje a láká, abychom se snažili žít také tak. 
Prosme tedy dnes s apoštoly Pána Ježíše: “Dej nám více víry!” 
 

VÍCE VÍRY!

Jak je to vlastně s vírou? Jednou se nám říká, že je to Boží dar - tedy nic, co bych si mohl pořídit,
vymudrovat, zasloužit já sám. Jindy - zrovna dnes v evangeliu - slyšíme výzvu Pána Ježíše, abychom
měli více víry. A na mnoha jiných místech vytýká Pán Ježíš malověrnost a poroučí: Důvěřuj, měj víru
v Boha. Tvá víra tě uzdravila. 
Jak tedy? Je víra Boží dar, nebo výsledek člověkova úsilí, hledání? 
Správnou odpověď jistě znáte: musí být při díle obojí. Svatý Pavel proto dnes nazývá víru svěřeným
pokladem, který máme opatrovat, plamenem Božího daru, který máme v sobě neustále oživovat. 
Hned v úvodu bohoslužby jsme si řekli, že semeno víry do nás zasela Boží láska už na křtu. Bůh
stvořitel se tu hlásí ke svému tvorstvu jako Otec. Když dítě povyroste a pozná, že má nebeského Otce,
kterému může důvěřovat, to je první radostné osobní uvěření. 
Ale toto uvěření je záhy nabouráno zjištěním: někteří lidé nevěří! - Kdo má pravdu? Celý život se



člověk potýká s námitkami z venčí a s nejistotou vlastní. Dokud se potýká, není to neštěstí, vede to k
upevnění, k prohloubení, oživení víry. Neštěstím je, když se s námitkami proti víře potýkat
přestaneme. To pak člověk skončí v nevěře. 
Když naši pohanští předkové začali pochybovat, jestli v jejich dřevěné modle sídlí Bůh, pak u těch
přemýšlivějších to vedlo k poznání, že Bůh není ze dřeva. Že je jinačí, než si dosud mysleli. Tak je to i
dnes. Když vám někdo řekne, že už přestal věřit v Boha, neznamená to, že objevil, že není Boha.
Znamená to, že jeho představa o Bohu byla nedostatečná, a on si nedokázal získat představu hlubší. 
Také Bible nenechává nikoho na pochybách, že Boha nikdo nikdy neviděl... a vidět nemůže. Boha
nemůžeme poznat žádným ze smyslů, kterými pozorujeme jevy kolem sebe. k bohu nás vede jen a jen
víra. 
Sebegeniálnější vědec nemůže říci: “dokázal jsem, že je Bůh.” Seriózní vědec mluví jinak. Například:
Wernher von Braun, konstruktér kosmických raket, říká: “Co jsme mohli při letech do vesmíru
zahlédnout z tajemství univerza, posiluje víru, že existuje stvořitel - Bůh.” Ale hned říká poctivě dál:
“Poznávám však, že jsem stále ještě nejistý ve víře. Napadá mi znovu a znovu: jsem na správné cestě?
A tu objevuji, jaká síla je v modlitbě. Prosím Boha o pomoc a Bůh mi pomáhá.” 
A tak se bratří smiřme s tím, že i nás budou po celý život napadat pochybnosti: Mám pravdu, že věřím
v Boha? Vždyť tolik lidí žije kolem mne, co nevěří. A práce se jim daří, nevadí jim to. 
Když jedu autem, spoléhám i já na plyn a brzdu, ne na Boha. Když stavím dům, držím se přesně
propočítaných plánů. Kdybych jen věřil, že to dobře dopadne, skončil bych katastrofou. Neobejde se
tedy člověk bez Boha, nestačí si lidi sami? Vždyť přírodní zákony fungují samy, člověku stačí se jen
podle nich řídit. 
Kdo dojde ve svých pochybách až sem, už mu začne svítat: Ano, přírodní zákony fungují přesně, ale
kdo je tak přesně vytvořil? 
a tu se automobilista stává věřícím automobilistou: proto mohu jet autem, že Stvořitel dal hmotě
zákon setrvačnosti. Tu se inženýr stává věřícím inženýrem: proto mohu dělat přesné statické výpočty
mostu, věžového domu, že jsou tu přesné zákony statiky stanovené Stvořitelem kosmu. Tu se lékař
stává věřícím lékařem: proto mohu léčit, že poznávám Stvořitelovy zákony živé hmoty, lidského těla,
že jsme v Boží přírodě našel léčivé byliny. Tu se každý člověk může stát věřícím člověkem: proto, že
mě Stvořitel obdařil rozumem, mohu přemýšlet. Proto mohu sám tvořit, že používám zákonů, které
dal Stvořitel hmotě. Výrobky lidského důmyslu jsou tedy dělány jaksi v “ Boží licenci”. 
Když člověk, který není povrchní, narazí na tvrzení, že není Boha, pak jej poctivé přemýšlení musí
dovést k závěru, že všude kolem v přírodě platí zákony, které lidé nevymysleli. Ze složitého světa
kolem sebe vnímáme jen to málo, co stačíme pochopit. Daleko víc zůstává skryté. Čím víc
poznáváme, tím víc tušíme přítomnost tajného “Programátora - Stvořitele, Inteligentní Tvůrčí
Kosmickou Energii”. 
To jsme mluvili o rozumových pochybnostech ve víře. Větší obtíže však mnohým lidem dělají potíže
citové a sociální” Ublíží ti pobožný člověk, narazíš na špatného kněze,  na nepořádky  v církvi. Zde je
rada jednoduchá. Nezdržuj se lamentováním nad tím balastem. Pospěš přímo k Ježíši. Upni se k
Božímu Synu, který žije zde pro tebe v Evangeliu a v Eucharistii. 
Už berlínský kardinál Faulhaber napsal: “mnoho lidí ztratilo víru v Boha, poněvadž dříve ztratili víru
v člověka. a opět mnohý našel svou víru v Boha, protože se setkal s člověkem, který zbavil jeho srdce
hořkosti.” 
Proto se nebojte občasných krizí ve víře. Nezavírejte před nimi oči, nebojte se jich: jsou to jen krize
růstu. 
Jak roste tvá životní a pracovní zkušenost, tak musí spolu růst tvá víra. A protože víra je Božím
darem, nezapomínejte o víru prosit. 
Teolog Karel Barth napsal: “Každému, kdo zápasí s nevěrou, poraďte, aby svou nevěru nebral příliš



vážně. Vážně je třeba brát jen víru. Ať se jen dál modlí a to stačí, aby pokušitel prohrál svou hru.” 
A slovy starobylého vyznání víry pojďme spolu s apoštoly prosit Pána Ježíše: Pane, dej nám více víry.
 

HOVOŘÍME S DĚTMI O BOHU

Z úvah o předcházejících nedělích víme, že první náboženská výchova dětí se děje beze slov. V pocitu
bezpečí, jistoty, sytosti, maminčině náručí, tam už v kojeneckém  věku prožívá dítě skrytost v náručí
Boží. 
Je až s podivem, jak péče rodičů o dítě zobrazuje Boží otcovskou péči o člověka: Velcí a mocní se
sklánějí k malému bezmocnému tvoru, ujímají se ho, pečují o něj, chrání ho. Jako je dítě zcela závislé
zcela na rodičích, tak i člověk je závislý na Bohu. Rodiče svou láskyplnou péčí ukazují dítěti, jaký je
Bůh Otec. 
Pak přijde jednou chvíle, kdy je třeba povědět dítěti o Bohu i slovem. Každá maminka, když o to má
zájem, vycítí, kdy je ta nejvhodnější chvilka prvně dítěti o Bohu povědět. Třeba si právě malý Tomáš
hraje na koberci s odstřižky látky, kterou maminka stříhá na nové větší gatě. Tomáš najednou vyskočí
a úprkem se rozběhne mamince do náruče. Vyškrábe se jí na klín a chytí kolem krku. A v téhle chvilce
tiché láskyplné blízkosti poví maminka Tomáškovi: “Jak je to krásné, že se máme rádi. To je dar od
dobrého Boha. Jak On nás musí mít rád:” 
Tomáš prvně slyší o Bohu. To je ten, kdo mu dal maminku. Jindy se dozví, že i to dobré jablko, které
dostane, nechal dobrý Bůh vyrůst pro něj na stromě. Tak vzniká v dítěti první hluboká jistota: všechno
dobré máme od Boha. 
“Maminko mluv s dítětem o Bohu!” - tak zní vychovatelský příkaz. Ale pozor! hned musíme přidat
varování: mluv správně o Bohu. Z domácích výkladů hodných babiček a maminek vznikají základy
nevěry! 
Nedělejte z Boha pohádkového dědečka, který sedí nahoře v nebi, na zlatém trůnu, kolem jsou
vyparádění dvořané - svatí a pluky andělů. Dítě v předškolním věku nekriticky přebírá vše, co se mu
vypravuje, a všemu pevně věří. Pán Bůh tak dostane jeho myšlení místo vedle Mikuláše, Červené
Karkulky nebo krále z pohádky či Ježíška, který přináší z nebe dárky, bydlí ve svém paláci “tam
nahoře” v nebi a je tedy od nás daleko. Kolem osmi let se pohádková víra dítěte hroutí a v jejich
troskách často na celý život končí i představa Boha, je-li také pohádková. 
Stejně zlé je i to, když se z Boha udělá strašák na nehodné děti. Kolem třetího roku začínají být děti
vzdorovité a trucovité. Je to přirozené - právě se totiž začíná projevovat jejich osobnost a ony si tuto
novou možnost musí přece odzkoušet na okolním světě. Musejí vyzkoušet, co se dá a nedá
vyvzdorovat. Běda dětem, které mají tak nerozumné maminky, které je začnou strašit: “Počkej, jak
nebudeš poslouchat, Pán Bůh tě strčí do pekla, až zemřeš!” Vzpomínám na dítě, které nerozumná
babička strašila “Jak nebudeš hodný, přijde velký zlý pes a pokouše tě!” A občas to obměnila jinou
hrozbou: “Jak nebudeš hodný, Pán Bůh tě potrestá!” Následek tohoto nerozumu byl, že u dítěte se
představa Boha spojila s představou velkého zlého psa a trápila je ještě v dospívání. 
Také se nikdy nesmí dítěti říkat, když třeba upadne a bolestně se udeří: “To tě Pán Bůh potrestal za to,
že tak divoce lítáš.” Vždyť to není pravda - a jakou představu si pak udělá dítě o Bohu? “To je ten, kdo
mi nastaví nohu, abych se svalil, když běhám.” 
Také nezačínejte mluvit dítěti o Pánu Ježíši. Napřed musí dítě poznat dobrého Otce, pak teprve může
pochopit, že nám ten Otec poslal Syna. 
Ještě nesprávnější je začít náboženskou výuku výklady o malém Ježíškovi. Mnozí rodiče to tak dělají
a myslí, že je to tak dětem přiměřené. Kdepak. První přirozené vztahy dětí vedou k dospělým, k
rodičům. A za druhé; Ježíš už není žádné malé dítě. Je to dospělý, který zemřel a vstal z mrtvých. 



A také nezačínejte z malými o “Nebeské matce Marii”. Je nebezpečí, že vznikne v dítěti pro celý život
podvědomé rovnítko mezi nebeským Otcem a nebeskou matkou. A Maria je přece člověk, ne Bůh. 
Pověděli jsme si dnes, že se z dětmi odmala o Bohu mluvit má, ale že je třeba dělat to opatrně. Dnes
jste se dověděli, jak se to dělá nesprávně, příští neděli si povíme o tom, jak se to má dělat správně. 
Už svatý Augustin znal toto úskalí při vedení dětí k Bohu. Napsal: “víc mluvme s Bohem o svých
dětech, než s dětmi o Bohu.” 
Pojďme jej teď uposlechnout a předložme své vychovatelské starosti Bohu v modlitbě při mešní oběti.

Přímluvy

Věčný Bůh se dal poznat lidu starého zákona jako ten, který jest; - jako Alfa a Omega všeho jsoucna. I
my Boha prosme:

Za lidi, kteří v tebe nevěří; - aby tě poznali podle tvého díla, světa, jako poznávají výrobce podle
výrobku.
Za lidi, kteří víru ztratili vinou lidské špatnosti; - aby potkali lidi dobré a našli v nich Boží
podobu.
Za lidi kolísající a malověrné; - aby vytrvali v hledání a modlitbě.
Za naše děti; - aby se setkaly s lidmi živé víry a naučily se od nich důvěřovat Pánu Ježíši.
Za naši mládež, která hledá zajímavou činnost; - aby poznala, že skrze víru v Krista se může
zapojit do jeho vykupitelské i tvůrčí činnosti.
Za ty, kteří se bojí smrti;- aby pochopili, že v Kristu mohou žít věčně.

Bože náš, dej nám, abychom silou své lásky překonali slabost svého rozumu na cestě k tobě. Dej nám,
abychom svými chybami neztěžovali lidem uvěřit v tebe. Ať naší dobrotou zviditelňujeme dobrotu
tvou. Skrze Krista, našeho Pána.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Jak jste se měli v uplynulém týdnu? - Jistě se vám něco povedlo  a něco zas nezdařilo, byly hezké
chvilky a byly i momenty bolavé a zahanbující. 
Teď za tím vším smíme udělat tečku. Za vše hezké poděkovat. K bolavým zážitkům se obrátit zády s
úlevou, že už je to pryč, že už to máme za sebou. A kde nám svědomí připomíná vlastní provinění,
chybné kroky, pokorně uznejme a vyznejme svou vinu a poprosme za odpuštění, abychom u čistého
stolu mohli začít nový týden spásy.

Uvedení do čtení 
2 Král 5, 14 - 17 
Starozákonní čtení je závěr vyprávění o proroku Eliášovi, který uzdravil syrského vojevůdce Námana
z malomocenství. Poslouchejme, jak je si prorok vědom, že byl jen nástrojem: uzdravuje Bůh. 
2 Tim 2, 8 - 13 
Z druhého čtení k nám mluví víra, že existuje větší uzdravení než jen z nemoci. Víra ve vzkříšení ze
smrti, víra v život věčný v království Kristově. 
Lk 17, 11 - 19 



Deset malomocných je v dnešním evangeliu uzdraveno tělesně, ale jeden z nich je uzdraven i na
duchu, zachráněn, spasen. A co my? Prosit Boha jako těch deset, když je s námi zle, to umíme určitě.
Umíme i to co ten desátý? 
 

DĚKUJI!

Dnes mluví Pán Ježíš o tom, co všichni dobře známe - o nedostatku vděčnosti mezi lidmi. - Skutečně,
je to tak, odpovídáme v duchu. Neříká se nadarmo, že nevděk světem vládne. 
Ježíšova zkušenost byla devět ku jedné. Na devět nevděčníků připadal jeden vděčný. 
My většinou říct “děkuji” za každou službičku, co nám kdo prokáže, umíme. Už v dětství nás to učili:
“No,  jak se říká!”, volají domácí na dítě, kterému tetička přinesla čokoládu. A dítě řekne “...kuji”. Oči
však nevidí tetu - hledí jen na tu čokoládu. V tom jsme přečasto jako děti do dneška. Naše poděkování
zůstává často jen slovem. Člověka nevidíme, nevnímáme. 
To pak není opravdová vděčnost. Vděčnost vidí za pomocí člověka, jeho dobrou vůli, jeho životní
situaci. Dar přijímá jako službu lásky a s láskou na něj odpovídá. 
Vděčnost vidí, že dřív, než my něco darujeme, byli jsme my sami daleko bohatěji obdarováni _
Bohem i lidmi. 
Jak je dobře, že nám dnešní slovo Boží připomíná, jaké bohaté dary jsme odmala dostávali a každý
den a každou hodinu dostáváme. Uchrání nás to nedůtklivosti a omrzelosti. 
V nemocnici sedí v houfu pacientů, kteří čekají na ošetření před ambulancí, také mladá žena. A
rozmrzelost z ní jen kape: “Už jsem tu potřetí! Co jsem komu udělala, že mne ten váš Pán Bůh takhle
trestá!”, dotírá na kněze - spolupacienta. “Máte pravdu, máte pravdu”, přidávají se další, nejhlasitěji
zdatný padesátník. Kněz se jí ptá: “A jak dlouho jste tu už byla?” - “Poprvně týden, podruhé tři týdny -
a teď jsem tu zas už týden.” - “A kolik je vám let?”, ptá se kněz. - “Šestadvacet.” - Kněz vytáhne
bloček papíru a tužku: “Tak si to spočítejme. Dvacet šest let života, to je 9.490 dnů. Z těch 9.490 dnů
jste byla v nemocnici 28 dnů. Nebylo by lépe spíš Bohu děkovat za ty tisíce dnů prošlých ve zdraví? A
kolik tisíc dnů jste už dostal darem vy”, kněz ukazuje prstem na padesátníka vedle ní: “a kolik dnů
jsem dostal darem já, sedmdesátník. Myslím, že všichni máme spíš zač děkovat, než si stěžovat. Náš
život bude tak klidnější, i to stonání lépe uneseme.” 
Bratři a sestry, to je jeden z důležitých důvodů, proč se tu v neděli scházíme. Máme tu chvíli klidu a
času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se tu učili vděčnosti za přijatá
dobrodiní. 
Tento postoj vděčnosti je důležitý předpoklad jak nedělní bohoslužba, tak dobrého a spokojeného
života po celý týden. 
A tak dnes prosme Pána Ježíše, abychom patřili mezi ty, kteří vidí dary, které dostávají, a protože je
vděčně vidí, dovedou se z nich i radovat. 
Bože, učiň z nás vděčné lidi. 
 

BOŽÍ POMOC NENÍ ZA PENÍZE

Obě události, které jsme právě slyšeli v Slovu Božím, jednají o jednom: 
Boží pomoc si nekoupíš penězi, tu získáš důvěrou. 
Vojevůdce Náman myslel, že půjde o obchod. Setká se s medicinmanem - kouzelníkem - ten ho vyléčí
- on mu zaplatí. Ale cena za uzdravení je jiná než peníze: Je to důvěra v Boha malého národa Izraele,
který se vyhlašuje za Boha nadnárodního a univerzálního. Má poslechnout příkazů kněze tohoto Boha.



Náman nerad poslouchá, ale přece uvěří a je uzdraven. 
Také setkání Ježíše s malomocnými je zvláštní a příznačné: žádná společenská konverzace jako:
“chápeme vaši situaci, uděláme, co budeme moci” - žádné sliby. Strohý příkaz: jděte a ukažte se
kněžím, aby vám potvrdili, že jste zdraví. - Nemocní poslechnou a jdou ještě s boláky na těle - na
třídenní cestu do Jeruzaléma. Cestou se uzdraví. Jeden z nich pochopí, že se tu hraje o víc, než o stav
těla - a běží zpět za Ježíšem. A o tom jednom prohlásí Ježíš , že je zachráněn. To je víc než uzdraven:
“Tvá víra tě zachránila.” Ten desátý má zdravé tělo i duši. Uvěřil a je zachráněn. 
Dovedeš si tuto situaci přenést na sebe? Jaká je tvá ochota jednat podle příkazu kněze církve -
mluvčího - proroka Božího? Kolik je v tobě z furiantství Námanova? Uvažuj o tom dnes - o co se
opíráš, kde hledáš své životní jistoty? 
A za druhé: kolik je v tobě touhy po opravdovém zachránění - obvykle to nazýváme slovem “spasení”
- “vykoupení”. Nevyčerpává se tvá víra, tvá zbožnost, jen na úrovni těch devíti, jen v čekání tělesných
darů, že ti dá Bůh zdraví, že tě ochrání od nemocí, úrazů na ulici, od rakoviny, malomocenství dnešní
doby? Chápeš, že vykoupení a víra v ně je darem, který nejen uzdravuje, ale i zachraňuje celého
člověka, tělo i duši? Stojíš o to? Kolik je v tobě z toho desátého Samaritána? - Jdeš chutě a s radostí v
neděli na schůzku s ním? Těšíš se na nedělní liturgii, na svaté přijímání, nebo jen plníš “povinnost”
tím, že si odsedíš padesát minut v kostele? 
Volejme proto dnes s malomocnými: Pane, smiluj se nad námi! Pane, uč nás prosit o to pravé, co
potřebujeme, uč nás důvěřovat. Pane, uzdrav a zachraň nás. 
 

DĚTI SE PTAJÍ

Děti se ptají a je třeba odpovídat na jejich otázky. Nesmíme je zesměšňovat, okřikovat, lhát jim. Je
třeba jim odpovídat jednoduše, ale pravdivě. s tím jsme skončili minulou kapitolu o náboženské
výchově dětí doma v rodině. 
Maminka tohle vše vyslechne a plna dobré vůle jde domů odpovídat dítěti: “Mami, je v nebi
zmrzlina? Mami, proč měsíc svítí? Mami, z čeho se dělá tma? Mami, co dělá v nebi Pán Bůh, - také
tam tancuje?” - Maminka chytí dech: “Ne, Pán Bůh v nebi netancuje, on se o nás všechny stará.” - “A
jak se o nás stará?” - “Drží nás všechny za ruce.” - “Mami, a kolik má Pán Bůh rukou? A co dělá Pán
Bůh v noci, když je v nebi tma?” - Skončí to tím, že maminka zacpe zvídavou pusu makovou buchtou.
Špatně odpovídat nechce, dobře neumí. 
Dospěli jsme k náročné kapitolce. Máme si dnes vštípit, že vzdělávat děti znamená především
vzdělávat, poučit sebe. Často teprve děti odkryjí rodičům skutečnost, že jejich představy o Bohu byly
tak chatrné a vratké, že neobstojí ani před dětským ptaním. Tak rodiče poznávají, jak velkým darem
jsou děti - jak dobře udělali, že dítě neodmítli. Jak budou vyučovat ve víře děti, tak si budou muset
obnovovat náboženské vědomosti sami. Dítě jim tak pomůže, aby se stali pevnými a uvědomělými
křesťany. 
Je dobře, když si rodiče takové věci, které nedovedli pořádně vysvětlit, zapíšou do notýsku a občas si
zajdou za knězem s dotazem: jak vysvětlit dítěti to a ono. 
Ale protože kněze nemáte stále po ruce shledáte, že teď přijdou k ocenění i vaše vlastní životní
zkušenosti s Bohem. Kdysi, když jste uvěřili, to jste je jen jaksi vnímali. Teď se musíte učit je
vyjádřit, povědět. 
A to není snadné. Bůh není věc, aby ho bylo možno popsat. Jak se pozná Bůh? Podobně jako láska.
Láska je to, co září v tváři milujícího člověka. Vědecky zkoumat můžeš jen tvář: jaký je nos, ústa, oči.
Lásku nemůžeš zkoumat, tu můžeš jen vnímat. 
Kdy mohu ve svém životě vnímat Boha? Někdy k tomu stačí tichá chvíle klidu a úvahy. Jsem tu -



třeba právě teď, - zde, v kostele. Sedím a nic nedělám. Nic nedělám ani pro to, abych tu byl, abych
vůbec byl. A přece jsem. Mé bytí udržuje mocná síla, která je kolem mne - Bůh. Bůh zde, Bůh kolem
nás, Bůh v nás. 
Jakmile opustíme dětskou a pohádkovou představu nebe nahoře, kde sídlí Bůh mezi anděly, už se
učíme hledat Boha ve svém bytí podle svatého Pavla: “Bůh není vzdálen nikomu z nás; v něm žijeme,
hýbáme se a jsme.” (Sk 17, 28) Bůh jako dárce mého života, Bůh jako naplňovatel mých tužeb, Bůh
jako konečný smysl mého života, Bůh jako zdroj veškeré lásky, kterou v životě prožiji. 
Ale kromě těchto kladných prožitků Boží blízkosti jsou tu věci, které nás matou. Jsou to temné
stránky našeho světa, katastrofy, války, nemoci, zlo v různých podobách. Ani sobě ani dětem nesmíme
zakrývat oči před touto křivou tváří světa: Je-li Bůh všemohoucí a může zabránit katastrofám, válkám,
vraždění, jak se na to může dívat? Není pak za to vše také odpovědný, když tomu může zabránit a
nezabrání? 
Jak proniknout temnotou těchto otázek k podobě Boží? Jaký je tedy vlastně Bůh? 
Je jen jedna možnost poznat, jaký Bůh opravdu je: je takový,, jako jeho Syn Ježíš Kristus. “Já a Otec
jedno jsme”, řekl Syn. 
A tento Syn vypravoval o nebeském Otci, že je milosrdný jako otec marnotratného syna. Že nás hledá
jako žena ztracenou drachmu, že má tolik rád, že i vlastního Syna vydává za nás na smrt. 
Naše životní zkušenost s Bohem není tedy jednoznačná, je složitá. Běda, když se rodiče před dětmi
tváří, že vše kolem Boha je jasné, malým i velkým srozumitelné. Nevštípíme-li dětem, že Bůh je větší
než naše myšlení, že je tajemný, že je nepochopitelný, pak ztroskotají a ztratí víru na první
pochybnosti. 
My sami musíme stále pamatovat, že více víme, jaký Bůh není, než jaký je; a že vše, co o Bohu víme,
je protikladné - dvojité. 
Je Bůh starý? - Nemůžeš na to dítěti odpovědět jen jednou, ale hned dvěma odpovědmi: “Ano, je
odvěký, vždycky byl. Ale je i mladý, věčně mladý, nic v něm nestárne, neunaví se, nezastará.” 
Je Bůh daleko? - “Je nám, - jak říká svatý Augustin - blíž, než jsme my sami, ale zároveň je tak
daleko, že ho žádným přístrojem, žádným prostředkem nedosáhneš.” 
Je Bůh panující nebo trpící? - O  všemohoucím Bohu se mluví často, ale o trpícím Bohu málokdy. A
přece co kdo zlý ublíží i tomu nejmenšímu na světě, to ublížil i Bohu. Tak to řekl Pán Ježíš (Mt 25,
40). My ten výrok obvykle chápeme jen co do konání dobra, ale platí to i naopak! Taková už je láska.
Maminka trpí spolu, když něco bolí její dítě. Bůh není lhostejný divák, on spoluprožívá s námi naše
trápení i radosti. 
Je tedy Bůh trpící nebo je šťastný? A zase zní odpověď: Je obojí. 
Podobně musíme vědět odpověď na otázku zda Pán Bůh pracuje nebo odpočívá. Je v něm soustředěna
všechna činnost, všechno dění celého vesmíru, a zároveň je v něm všechen řád, klid, bezpečí, všechna
jistota, pokoj. 
Dokonce i tento protiklad musíme o Bohu přijmout: že je všemohoucí Stvořitel nebe i země a že je
zároveň tak bezmocný, že lidé po něm mohou zle plivat a posmívat se mu, že mohou tvrdit, že je
vzduch, že ani vůbec není, že mohou zle ubližovat proti jeho lásce. 
To jsou protiklady, které nerozřešíme hlavou. Na ty nám dává odpověď jen náš život, víra, od případu
k případu. proto se chraňme před dětmi mluvit o Bohu, jako by byl přesně a jen takový, jak to právě
dítěti říkáš, jako by bylo jedno věřit a vědět, jako by bylo vše kolem Boha jasné a srozumitelné. 
Ještě na jednu chybu bych rád závěrem upozornil. Není správné na každé dětské proč hned uvést Boha
jako příčinu. “Mami, odkud jsou ptáci?”  Odpovíš-li hned: “Stvořil je Bůh”, pak vyvoláš u dítěte
falešnou představu, že je Bůh sám “udělal”. Vynechals plození, hnízda, vajíčka, klubání. Jednou dítě
pozná tuhle přirozenou linii a přestane věřit v maminčina Boha, stvořitele ptáků. Jméno Boha se musí
objevit až na konci výkladu o vajíčkách a hnízdu: tak to zařídil Bůh. 



Kdosi napsal, že jedno dítě položí víc otázek, než deset moudrých stačí zodpovědět. Naštěstí naše děti
nejsou profesoři z maturitní komise. Spokojí se i s jednoduchou odpovědí, vysvětlením příčiny,
vztahu, jen když je odpověď pravdivá. 
Po  tom, co jsme tu vyslechli, věřím, že se teď budeme všichni velmi vroucně modlit za dvojí dar: za
trpělivost a moudrost při předávání zkušeností víry dětem.

Přímluvy

Bůh má s námi soucit, když upadneme do nemoci, do hříchů. Prosme ho proto:

Ať tvá církev může po celém světě volně a svobodně hlásat tvé evvangelium.
Ať svět pochopí, že pravé náboženství spočívá v přijetí Božích darů.
Ať poznáme, že jen v tobě je záchrana a jsme poslušni tvé církve.
Ať poznáme, že nemoc a trápení nás může přivést k pevnější důvěře v tebe.
Ať se tvá moc projeví na našem malomocenství, na naší bezmoci.

Bože, ať místo marných nářků umíme ve zlých dobách s důvěrou volat k tobě o pomoc. Skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Do kolika věcí jsme se za svého života rozběhli, kolik dobrých předsevzetí nadělali. Kde bychom už
každý byli, kdyby nám nescházelo to, k čemu nás chce povzbudit dnešní slovo Boží: vytrvalost v
dobrém. 
Máme všichni důvod, vyznat dnes pokorně s Petrem: Pane, jsem člověk hříšný.

Úvod do čtení 
Ex 17, 8 - 13 
V prvním čtení uslyšíme, jak Izraelité bojovali proti pohanům. Mojžíš se nechápe meče, ale pozvedá
své ruce k modlitbě. Toto vyprávění je krásným obrazem vytrvalé modlitby. 
2 Tim 3, 14 - 4, 2 
Co si teď budeme číst, bylo napsáno za pohnutých okolností. Pavel se dozvěděl, že bude popraven a
tak se loučí se všemi, kdo jako on uvěřili v Pána Ježíše, tedy i s námi. A co nám před smrtí
doporučuje? 
3)Lk 18, 1-8 
Dnešní evangelium je mistrná ukázka, jak srozumitelně a názorně umí Pán Ježíš učit. Poslouchejme, k
čemu nás povzbuzuje. 
 

VYTRVALOST V PROSEBNÉ MODLITBĚ

Lidé někdy litují, že v evangeliích je tak málo zcela konkrétních pokynů pro denní život: Tohle dělej
takhle a takhle - a budeš správným učedníkem Ježíšovým. 
V dnešním evangeliu jedna taková rada je: Je třeba se stále modlit a nepřestávat. Je třeba prosit Boha



tak vytrvale, jako vdova soudce. 
Co my na to? Řídíme se touto radou? Modlíme se denně, stále, vytrvale? Kdepak. To až je mi zle, to
až když teče do bot, když něco moc chceme, to pak každý umí zabrebentit modlitbičku: Pane Bože,
honem pomoz! Pane Bože, tohle a tohle mi splň - já ti za to něco slíbím! 
My se pokoušíme zapřáhnout Boha do svých plánů jako - s odpuštěním - tahouna do vozu. Jsou to
často chvilkové banality, zač prosíme. Jsou to někdy i věci nám škodlivé, o které žádáme. A pak není
divu, že nám je Bůh nesplní. Ale jindy naopak prosíme o věci životně důležité, o životní záležitosti
naše nebo druhých a také splnění nevidíme. 
Kolikrát jsem už slyšel stesky: “Tolikrát jsem už Boha o něco prosil a nikdy jsem splnění nezažil. Na
všechny naše prosby Bůh stále jen mlčí. A tak jsem se modlit přestal. Člověk se musí se svými
problémy snažit vypořádat sám.” 
Je to správná úvaha? - Není! 
Není správné chtít se se vším vypořádat sám a neprosit o pomoc. A také není správné jen prosit o
pomoc a sám nic nedělat, sám se nepřičinit. Mezi prosebnou modlitbou a vyslyšením vždy bude veliké
napětí. A to napětí je snesitelné jen tenkrát, když prosíme jako Pán Ježíš no Olivové hoře. K modlitbě
patří víra, že Bůh udělá v pravý čas to, co potřebujeme, co je nám k dobru. 
Naše modlitba je jako ruka zdvižená v davu: Tady jsem! Pane! Uprostřed miliard lidí - zde jsem!
Potřebuji tě! Pomoz mi! 
A v čem spočívá ta pomoc, o kterou máme Boha prosit tak vytrvale, jako vdova prosila soudce?
Soudce byl líný, netečný, vdova ho nezajímala. Je třeba také probudit Boží aktivitu, zájem o
prosebníka? To ještě ne. 
Už svatý Augustin to věděl a pověděl: “Člověk se nemodlí proto, aby zorientoval Boha. - Člověk se
modlí proto, aby se sám dobře zorientoval.” 
Nepřehlédněme při tomto uvažování také poslední větu dnešního evangelia. Pán Ježíš se ptá: “Ale
nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?” 
Ja, vytrvalá modlitba je tehdy pravá křesťanská modlitba, když je znamením lásky. Milující mají
potřebu stále se ujišťovat o své lásce. Tady někde je nejhlubší základ, proč se křesťan modlí neustále.
Víra a láska potřebují stálý kontakt, stálý rozhovor. 
Modlení patří k člověku, tak už je člověk stvořen. 
Pták je tehdy pták, když létá. 
Květina je květinou, když kvete. 
Člověk je člověkem, když se modlí. 
Ovšem, modlení se nelze naučit jako nějaké řemeslné zručnosti. Není to vymýšlení velkých slov,
odříkání mnoha slov. Nemusíme při ní v duchu stát před nadlidskou osobností kdesi ve výší, kdesi v
nekonečnu. 
Modlitbě se nelze naučit, tu musíme objevit. Je to i mlčení, naslouchání. Je to ptaní. Je to nářek. Je to
prosba. Ale nade vše to je projev důvěry k Otci. K Otci, který není jen nad námi, který je i v nás. Který
je věrně při nás a s námi. O umění takové modlitby prosme: 
Buď sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, 
jako bylo na počátku, tak nyní i vždycky, 
až na věky věků. Amen. 
 

POTKAT KRISTA V HODNÉM ČLOVĚKU

Často nám táhnou hlavou úzkostné starosti, že víra v Boha v  našem národě vymizí, protože tak málo
dětí chodí do náboženství, protože nejdou do kostela, aby uslyšely alespoň kázání. 



Ale bratři a sestry, jestliže v některém národě víra začne upadat, pak to není pro nedostatečné
vyučování ve státní škole; - pak to není ani  pro pronásledování: dějiny jasně svědčí, že
pronásledování naopak víru oživuje a šíří. 
Naši víru neohrožují vnější zásahy samy o sobě. Příčina lhostejnosti k náboženství je jinde. Myslím,
že vás o tom přesvědčím, když se mnou uvážíte: 
Do padesátých let bylo vyučování náboženství povinnou součástí školního rozvrhu s dvěma hodinami
týdně. to znamená, že všichni pětačtyřicetiletí a starší mají za sebou nejméně 1000 lekcí náboženské
výuky, kdy počítám 8 let po 80 hodinách ve škole a po 50 nedělních kázáních. 
a co jim těch 1000 vyučovacích lekcí dalo, co to z nich udělalo? Většinou ne tolik, aby si dětskou víru
dovedli nahradit vírou dospělou. Z většiny jsou lidé lhostejní a nevěřící. A co z toho tisíce
vyučovacích hodin víme my, věřící? Víte dobře, jaká je odpověď: náboženské znalosti našich věřících
jsou zpravidla velmi chatrné. 
Proč tomu tak je? Mohli bychom hledat příčinu v náboženství samém: Náš Bůh je neviditelný,
nehmatatelný, není to nic snadného, věřit v Boha. Mohli bychom hledat příčinu ve vyučujících,
katechetech, kazatelích, a ptát se zda učili dost názorně, zda kázali spáleně a přesvědčivě. Mohli
bychom do třetice začít zkoumat tuto generaci, zda oni nebyli příliš tvrdou půdou, zarostlou trním
zlozvyků, na které se slovo Boží nemohlo zakořenit. 
Jistě každého z něco tu také přispělo k nezdaru, že tato generace našeho národa nepřijala křesťanství,
že v dospělosti dala přednost pohanství. Ale rozhodující důvod, proč se někdo stane nebo nestane
křesťanem, je: jestli se setká nebo nesetká s Kristem. Jestli prožije nebo neprožije to, co zažil Pavel
cestou do Damašku. 
Jak se může člověk setkat viditelně s Kristem po jeho nanebevstoupení? Jistě to víte: Kristus žije
viditelně dál mezi námi ve své církvi - v křesťanech, ve svých svátostech. Kristův hlas k nám mluví v
jeho Evangeliu. 
Možnost, jak se stát věřícím člověkem, tedy je, potkat jej v hodném věřícím člověku. V člověku,
kterého obdivuji, chci být také takový, jako on: v jeho názorech se dovídám Ježíšovo učení, v jeho
povaze, charakteru, poznávám Ježíšovu lásku a velkolepost. Věřící přítel mne pak už dovede do
společenství věřících, do církve, kde se s Kristem setkám ve svátostech. Ve shromáždění věřících
můžeš uslyšet při bohoslužbě Ježíšův hlas, poznat svatá Písma: Ježíš žije v evangeliu. Chce se mnou
hovořit. 
Tady jsme u hlavní příčiny, proč současná generace lidstva zůstala hluchá ke křesťanství: 
Nenašla živého Krista v církvi. Nedělní shromáždění bylo jen úkonem povinnosti, kde si každý
prožíval svou modlitbu sám pro sebe. Nic z bratrské pospolitosti dětí Božích, které se sešly doma, v
rodném, v otcovském domě svého farního chrámu, aby se tu s radostí setkaly navzájem i se svým
Otcem. 
Současná generace lidstva nedokázala ani to druhé nezbytné: setkat se s živým Kristem v evangeliu,
objevit, že evangelium je kniha, kde mluví Ježíš o tobě, o každém z nás a osobně ke každému
jednotlivě. 
To má na mysli svatý Pavel v dnešním čtení: “Od dětství znáš knihy svatého Písma. Ty tě mohou
naučit, abys dosáhl spásy skrze uvěření v Ježíše Krista.” 
Knihy Písma mohou naučit, říká svatý Pavel. Jenže. Jenže nedojde-li k objevení živého Krista za 
černí a papírem knihy, pak se brzo Písmo stane knihou nudnou. 
Znáš z něj určitá místa, která jsi slyšel na půl ucha při nedělní mši. Znáš z evangelia pár vět, které ses
naučil odříkávat nazpaměť v náboženství. Ale i když se někdo rozhodne, že si konečně přečte celé
evangelium, zpravidla toho brzo nechá. nic tam nenajde, nic nového mu to neříká, žádné vzrušení. 
Proč? Abys dostal na obrazovku obraz, musíš aparát vyladit. Abys viděl mikroskopem, musíš jej
seřídit. Abys dostal z tranzistoru píseň, musíš jej zapnout. Abys v evangeliu uviděl a uslyšel Krista,



musíš nejprve vyladit sebe, soustředit sluch i hlas. 
Když jdeš do kostela, když chceš doma otevřít Písmo, vzbuď v sobě především zvědavost, touhu:
Setkám se s Pánem Ježíšem: Bude mluvit ke mně, osobně ke mně. Co mi poví, co mi chce?
Porozumím mu? Pak pros nebeského Otce, aby ti byl vůdcem k Ježíši, pros Ducha svatého, aby ti byl
tlumočníkem. 
Je totiž potřeba Božího vedení, jinak se s Ježíšem mineš, nesetkáš. Budeš přesvědčen, že dnes kázání
“sedělo” na toho známého; dnes to platilo na mou ženu; dnes by si to měl zapamatovat můj syn... 
Nepochopíš, že marnotratný syn jsi ty, že tys ten posedlý zlem, tys ten mrtvý mládenec, tys ten
pozvaný ke svaté hostině večeře Páně, že tys ta vdova, která se bije za spravedlnost, nebo tys ten
liknavý soudce, který má rád své pohodlíčko. Je zapotřebí i tlumočení Ducha svatého, protože Ježíš
mluví jinou řečí, které se musíš učit. 
Ty mluvíš o úspěchu u lidí - on říká: poslední u lidí mohou být u Boha první. 
Ty mluvíš o vedoucím postavení - on říká.: buď dobrým služebníkem všech. 
Ty mluvíš o taktice a diplomacii - on říká: staň se dítětem. 
Ty mluvíš o bohatství - on říká: ožeň se s chudobou. 
Vidíš, Kristus mluví jinak, než svět. Musíš nechat Ducha svatého, aby ti pomohl přeložit si to do své
řeči, do situace toho dne, který žiješ. Jinak nepochopíš nic, nezažiješ setkání s Kristem. 
Co si tedy dnes zapamatujeme, co začneme dělat, abychom nepropásli své schůzky s Kristem? 
Před nedělní bohoslužbou, před otevřením Písma doma pros nejprve nebeského Otce o vedení, pros
Ducha svatého o tlumočení, abys uslyšel. 
A co pak? Pak odpovíte! Odpovídej Kristu na to, co uslyšíš: děkuj, odprošuj, plánuj, hlas se do služby. 
A ještě něco: neztrácej vytrvalost, neztrácej odvahu. Vždyť jste u díla dva: Nejen ty sám, ale i Duch
svatý. I kdybys ty byl málo šikovný, máš-li upřímnost, pak Duch svatý bude jistě šikovnější, on
úspěch mít bude. 
Bratři a sestry, to je jediná úspěšná cesta, jak se stát křesťanem, jak dojde k víře naše rozkolísaná
generace: setkání s živým Kristem ve společenství s bližním, uslyšení hlasu Kristovy v jeho
Evangeliu. 
 

MISIJNÍ NEDĚLE - VYPRAVUJ TO DÁL!

“Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?” Opravdu překvapivá otázka z úst Pána Ježíše.
Anglický spisovatel Graham Greene se jí zabývá v povídce, která má nadpis: “Smrt posledního
papeže.” 
Svět byl konečně sjednocen jedním prezidentem. Ve jménu jednoty lidstva byla už také vyhubena
všechna světová náboženství. Lidem stačí jedna státní ideologie. I všichni křesťané jsou už vyhlazeni,
jen poslední papež stále uniká, ač je na něj vydán celosvětový zatykač. Papež cestuje s malým
kufříkem, v převleku za obchodního cestujícího. Konečně ho pozná a udá portýr v hotelu, kde chtěl
přenocovat. Je zatčen a předveden před světového prezidenta. Prezident mu nabízí život a svobodu,
když se odřekne náboženské pověry a podepíše o tom provolání pro veřejnost. Ale papež potřásá
hlavou: Vy nejste pán světa - tím je Ježíš. Mne můžete zabít, ale Ježíš si vzbudí nové věřící. Prezident
zuří, vyhrožuje, ale vše nadarmo. Pak vytáhne prezident revolver a posledního křesťana zastřelí. 
A jak tak prezident hledí na drobnou postavičku posledního věřícího, najednou mu v hlavě svítá
poznání: ten protivník, kterého pronásleduje, to nejsou věřící lidé, to není tenhle stařec, to je Ježíš
Kristus. A Ježíš Kristus překonal smrt. Ježíš žije. A spisovatel končí větou: “A v této minutě se zrodil
v prezidentovi první nový věřící.” 
“já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa”, řekl Ježíš - a to platí a bude platit stále. “Brány



pekelné mou církev nepřemohou” - řekl Ježíš - a i to platí a bude platit stále. Ale stále také platí
Ježíšova výzva všem věřícím: Jděte do celého světa, učte všechny národy a křtěte je.” Stále platí tato
výzva i celé dnešní církvi a každému z nás osobně. Stále platí, že církev je buď církví misijní, nebo
není církví Kristovou. 
dnešní misijní neděli si to chceme zas jednou radostně připomenout: Nejen misionáři zvlášť k tomu
školení, nejen kněží zvlášť k tomu svěcení, - všichni pokřtění mají účast na kněžství Kristově, všichni
máme právo a poslání hlásat Krista tam, kde žijeme. 
Máme říkat všem lidem dobré vůle, že jsme nalezli Mesiáše, učitele pravdy a lásky. 
Máme při mši svaté - i mimo ni - v modlitbě obětovat Bohu svou práci i své trampoty - za vykoupení
a záchranu lidí. 
Když my jsme měli to štěstí, že jsme se o lásce Pána Ježíše dozvěděli, nemáme si to nechávat pro
sebe. Sdělená radost je dvojí radost. 
Když Pán Ježíš odcházel ze světa, nezanechal na světě po sobě nic jiného než několik učedníků,
kterým přikázal: Vypravujte dál, co jste ode mne slyšeli. Žijte tak, jak jste viděli žít mne. Ať světlo
vašeho příkladu svítí všem kolem. Dodávejte životu chuti jako sůl. Já budu s vámi, můj Duch vás
povede. 
Zde jsme si právě řekli, jak se staneme misionáři radosti evangelia ve svém okolí: 
Když se nejprve otevřeme v modlitbě, v kostele, působení Ducha Ježíšova. 
Když jej vpustíme do svého srdce. Kdo se působením Ducha Ježíšova ve svém srdci dá vést, ten se
stane srdečným člověkem, radostným člověkem, člověkem dobré mysli. A srdečnost, to je právě ten
potřebný padací most, který spouštíme vstříc bližnímu. Protože takový je zákon Kristových apoštolů: 
Nejprve musíš najít cestu k člověku v rovině lidské - přátelské, a teprve potom se můžeš vydat spolu s
ním vzhůru - za Kristem. 
Je jedno takové poznávací znamení, které nám ukáže, nakolik jsme působení Ducha svatého otevřeni,
nakolik jsme misionáři Kristovy radostné zvěsti. Je to náš smysl pro humor. O všech velkých světcích
se vypravuje, že se rádi smáli, že rádi žertovali. V kom sídlí Duch Boží, ten se nestane ani mrzoutem,
ani bručounem, ani zatrpklým ironikem. 
Křesťan se nepouští do hádek o víru. Nikoho nenutí, co musí dělat. Pán Ježíš také nikoho do ničeho
nenutil. Ale modlil se a žil tak, že na něj lidé hleděli s úžasem a snažili se ho napodobit. 
My křesťané víme, že známe  a máme protilék proti pesimismu a strachu, lék, který probouzí v
člověku ty nejhezčí vlastnosti: veselost, teplo, uvolnění, dobromyslnost. Zdrojem je důvěra v Boha.
Naše víra v dobrého Boha nám umožňuje unést i bolavé a trapné věci života. Umožňuje usmívat se, i
když něco jde špatně, když prohloupíme. Nic není tak tragické tomu, kdo věří, že na konci všeho je
Boží domov. 
Důvěra v Boha působí, že si nemusíme dělat starosti o sebe - Vždyť jsme se svěřili do ruky boží.
Máme proto své ruce volné, abychom je mohli podat těm bratřím, kteří Boží dlaň dosud nepoznali. 
Kéž se tedy staneme i my radostnými misionáři radostné zvěsti: Člověče, nemusíš se bát. Je tu tvůj
nebeský Otec a má tě rád. Je tu tvůj lidský bratr Ježíš a zve tě, abys byl jeho učedníkem, misionářem
života v radosti a důvěře. Zve tě k životu tak velikému, tak krásnému, že bude stát za zachování
navěky. 
Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? 
Pane, budem o své víře vypravovat dál - svým dětem, svým přátelům, abys až přijdeš - našel ji 
jak u nás, tak u našich dětí. 
 

JAK DĚTI UČIT MODLITBĚ



Novákovy děti měly vždycky velkou radost, když jim tatínek slíbil, že se s nimi bude modlit večerní
modlitbu on. Měl jinak stále napilno, ale při modlitbě s dětmi na to pilno zapomněl. To nebylo jako s
maminkou: “Děcka, nezdržovat, mám tam ještě kupu žehlení, honem otčenáš a zdrávas a do postele.” 
S tatínkem to bylo jinak: “Tati, a zhasneme zase světlo a rozsvítíme si svíčku, jako posledně, ano?”-
připomínal Jirka. - “A já budu dneska zhášet, tys zhášel minule.” - ubezpečovala se Monika.
“Rozsvítíme” - slíbil tatínek - “protože světlo svíčky nám připomíná, že Pán Bůh je s námi i ve
světnici, zde, a proto si musíme při modlitbě dávat pozor, co a jak mu říkáme.” 
V předcházejících úvahách jsme hovořili o tom, že rodiče mají mluvit s dětmi o Bohu. Dneska si
dodejme, že všechno mluvení o Bohu by bylo málo, kdyby současně, od samého počátku, nebylo
spojeno s mluvením s Bohem. Bůh není nějaká věc, kterou mohu popisovat, Bůh je ten, kdo je živý s
námi. Proto jej můžeme oslovovat a můžeme s ním a k němu mluvit. 
První období začíná, když dítě už rozumí jednoduchým větám. To se maminka občas modlí nad
dítětem - ve jménu dítěte, např.: “Dobrý Bože, děkuji ti, že máš svou Moniku rád.” A Monika se brzo
začne přidávat a opakuje po mamince: “Monitu ját.” 
První vlastní modlitbou dítěte budou krátká poděkování a vyjádření radosti, že něco pěkného dostalo,
za hračku, jídlo, za postel, za auto, za stromy, sluníčko. Dítě  poví s maminčinou pomocí dobrému
Bohu o velikánském bagru a jiných věcech, které vidělo, které ve svém okolí objevilo. Tím se v něm
natrvalo zabydluje správná představa o Bohu, který je s námi, ne kdesi v nekonečnu, daleko na
nebesích. Tato modlitba, volný rozhovor s maminkou, utvrzuje v dítěti představu Boha, dárce všeho
dobra. 
Kromě modlitby vlastními slovy mají v raném dětství místo i modlitby naučené; těm bude věnována
příští kapitolka. 
Dalším stupněm vývoje dětské modlitby je rozšíření pohledu na jiné lidi. Zde už začíná maminka vést
k prosebné modlitbě: “Dobrý Bože, pomáhej tatínkovi v práci! - Ať se nemocná sestřička brzo
uzdraví.” Pán Ježíš nás v evangeliu často povzbuzuje, abychom Boha s důvěrou prosili, učme tedy i
děti prosit. Ale chraňme se přitom dvojího úskalí: 
Nemůžeme prosit za něco, co odporuje Božímu řádu ve světě: “Když se malý Jirka vroucně modlí:
“Dobrý Bože, ať mi do rána narostou křídla, abych mohl létat”, je třeba mu vysvětlit, že pořádek ve
světě je od Pána Boha a Bůh jej zpravidla nemění. Že spíš můžeme a máme změnit k lepšímu své
chování; že i druzí lidé se s pomocí Boží mohou změnit k lepšímu. 
Je nutno vysvětlit dítěti, jak Bůh plní naše prosby. Že není žádný automat. Ví líp než my, co
potřebujeme a proto někdy naše prosby splní jinak, než si představujeme. Kde se to dětem zavčas
neřekne a nevysvětlí, dopadne to jako s Toníkem, který šeptal na návštěvě babičce: “Babi, my se za
tebe modlíme, aby ses uzdravila. Ale stejně umřeš! Za dědečka jsme se také modlili, aby se uzdravil, a
přece umřel.” 
Podobná nedorozumění bývají někdy v pozadí, když dítě začne modlitbu odmítat. Malá Věrka
najednou místo modlitby měla pusu jak zamčenou, a když maminka naléhala, dala se do zoufalého
pláče. Ještěže maminka byla rozumná, že na ni přestala naléhat a trpělivě pátrala, co za tím vězí.
Konečně to z Věrky vytáhla: “Já nechci umřít.”  Pomalu si maminka dala dohromady, co to v malé
hlavičce straší. Vždycky večer Věrka říkala dětskou modlitbičku, která končila, aby jí Pán Bůh vzal do
nebe. A když umřelo sousedům malé děvčátko a Věrka se vyptávala, kam odešla, proč už není u
maminky, co je to “umřela”, dostala odpověď, že si ji Pán Bůh vzal k sobě do nebe. Odtud ten zarytý
odpor k modlení: ona nechce žádné nebe kdesi, ona chce být přece doma u maminky a tatínka! Volba
jiné, vhodnější modlitby, potíž odstranila. 
Jindy mají děti nechuť k modlitbě, když je moc dlouhá nebo nesrozumitelná. Zásadně nepoužívejte při
takové stávce žádné násilí, ani donucování. Nedělejme z toho před dětmi vědu a hledejme příčinu. Je-
li to z dětské vzdorovitosti, ta pomine o to dřív, čím míň si jí rodiče budou všímat. Příčinou může být



i pocit křivdy za potrestání. 
Neříkej také  nikdy dítěti, že Pán Bůh se na ně bude zlobit, když se nepomodlí. To by pak  těžko
pochopilo, že Bůh nás nepotřebuje, ale my potřebujeme jeho, a proto se modlíme. 
Kde však se jedná o dítě náladové, které se nerado podřizuje jakémukoliv pravidelnému pořádku, pak
nebudeme vyjímky trpět a přidržujeme dítě k pravidelnosti i v modlitbě. 
Musíme se zmínit ještě o jedné potíži při rodinné modlitbě s dětmi. Připomněla ji jedna maminka:
“Hezky nám to, otče, vykládáte, ale má to háček. Vy máte pořád na mysli dobré katolické rodiny, ale
kdepak takové jsou? Co když je otec nekatolík; - co když je sice katolík, ale nábožensky lhostejný
nebo nevěřící?” Odpověď je jednoduchá, ale provádění jednoduché nebývá. Když je otec nekatolík, ale
věřící, pak se bude bez potíží podílet na večerní modlitbě a oba manželé se budou snažit o ekumenický
vztah, o vzájemnou úctu k přesvědčení druhého. 
Horší je to tam, kde je otec vlažný nebo lhostejný. Snad bude možno s ním dohodnout, aby se choval
taktně a výchovu dětí nenabourával. Maminka pak bude mít nesnadnou úlohu vysvětlit postupně
dětem, že tatínek má právo jednat podle svého, ale že my, věřící křesťané, se bez modlitby
neobejdeme. 
Zle je to tam, kde věřící partner tolerantní není. Tam nezbude než zříci se modlitby s dětmi, když je
přítomen. 
Myslím, že vy maminky, byste nám tu uměly povědět přebohaté zážitky s vedením dětí k modlitbě.
Říkala jedna maminka: “Mám čtyři děti. Jak je uklidnit, aby se při modlitbě nešťouchaly, nestrkaly,
nechichotaly?” 
Tu je třeba použít receptu tatínka s úvodního příkladu. Tam pomohla k soustředění rozžatá svíce. V
adventě to bude betlém, v postě děti upletou z trní korunu, namalují Boží Hrob. V máji se soustřeďuje
zrak na obrázek Panny Marie, jindy na kříž nebo obrázek, který samy namalovaly. 
A pak je tu ještě postoj: děti se modlí celým těle, nejen ústy. Místo znamení kříže lze někdy začít s
úklonou, jindy místo sepnutí budou ruce rozepnuté jako kněz u oltáře. Jsou-li děti dál od sebe, aby se
nemohly strkat, jestli se modlitba uvede vhodným slovíčkem o přítomném Bohu a jestli modlitba není
příliš dlouhá, pak to jde i s čtyřmi capartíky. 
Vím, že večerní modlitba rodiny má mocného konkurenta v televizoru, ale věřte, když budete dobře
vědět, jak na to, bude vám všem chvilka společné modlitby něčím moc milým a vaše děti na to budou
po celý život rády vzpomínat. 
Šťastné ty děti, kde se modlí společně oba rodiče nebo alespoň jeden z nich. Modlitba je největší škola
víry.

Přímluvy

Chceme udělat vše pro to, aby i naše děti si odnesly do života víru našich předků. Prosme o pomoc.

Aby mladá generace uslyšela hlas Krista, který mluví v evangeliu.
Aby na nás děti viděly, jak se denně modlíme.
Abychom se projevovali jako křesťané víc jednáním, než mluvením.
Ať chráníme děti před bezmyšlenkovitým odříkáváním naučených modliteb.
Abychom v těžkostech nezmatkovali, ale klidně uvažovali.
Abychom při rozhodování o čemkoliv se napřed pomodlili, pak uvažovali a potom teprv jednali.

Bože, chceme žít jako křesťané - ty to víš. Ale víš, jak často si nevíme rady, jak se často bojíme a
jsme bezradní. Dej, abychom z blízka poznali tvého Syna Ježíše, abychom mohli žít v jeho duchu, jenž
s tebou žije a kraluje na věky věků.



30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Kdo je tvůj nepřítel, ten o tobě roztrušuje chyby, které nemáš. Kdo je tvůj známy, ten pochválí, co je
na tobě dobrého. Jen tvůj dobrý přítel, tě upozorní na chyby, které máš. 
Pán Ježíš se k nám chová jako nejlepší přítel. Upozorňuje nás vždy znovu na naše chyby. Dnes nám
připomíná, abychom nikým nepohrdali, když žije jinak, než se nám líbí. Chce, abychom pochopili, v
čem je lidská bída a v čem spočívá pravá velikost Božích dětí. 
Přivítejme našeho přítele a učitele s pokorou.

Uvedení do čtení 
Sir 35, 15b - 17. 20 - 22a 
Hned v prvním starozákonním čtení je podobná myšlenka, jako uslyšíme později v evangeliu: kdo je
před Bohem chudák, kdo boháč; s kým Bůh drží. 
2 Tim 4, 6 - 8. 16 - 18 
Dnes si dočteme poslední list svatého Pavla, který psal z vězení. Psal ho už po odsouzení na smrt,
když čekal na vykonání rozsudku. Bude i naše svědomí tváří v tvář smrti tak klidné, jako Pavlovo?
Budeme si moci říci s apoštolem: i já jsem bojoval dobrý boj, i já jsem si zachoval víru? 
Lk 18, 9 - 14 
Máme-li umět naučit naše děti, jak se dobře modlit, musíme to umět napřed sami. Dnes nás k tomu
Pán Ježíš učí v evangeliu. 
 

VŠECHNO JE DAR

Podzimní plískanice zahnala mládež na faru: “Otče, venku je škaredě, a tak se budeme scházet na faře.
Ale aby nezůstalo jen při zábavě, chtěli bychom věnovat také chvíli bibli - jak jsou ty biblické
kroužky. Jak to máme dělat?” - Kněz se směje: “Nato není třeba složitých technik. Hlavní je
zaslechnout slovo Boží tak, jako by bylo právě teď pro tebe osobně od Pána Ježíše pověděno. Ale pro
začátek vám přece jen poradím, jak by jste mohli začít. Vezměte si evangelium následující neděle.
Naslouchejte mu. Pak o něm mluvte: co to slovo Boží říká každému z vás. Jak se týká tebe osobně. V
neděli pak budete jistě s velkým zájmem poslouchat kázání , co to slovo Boží řeklo našemu knězi,
kazateli.” 
A tak mladí zasekli a zaposlouchali se do evangelia o farizejovi a celníkovi. Sotva dočetli, dal se
slyšet jeden mládenec: 
“Tak tohle se mne netýká. Mně je ten farizej tak protivný, že se mi nemůže stát, abych se choval tak
jako on. - Teda, já vím, že takoví farizeové jsou i dnes! Znám řádek takových lidí, co jsou nafoukaní a
hloupě posuzují a odsuzují druhé kolem sebe!” 
Najednou chlapec vidí, jak těm kolem něj cukají ústa stále víc a najednou se všichni rozesmáli. Trvalo
mu, než mu došlo, že on sám se teď choval přesně jako ten farizej, kterého odsuzoval - že on je dnešní
farizej. 
Ano, objevit farizeje v sobě, to vůbec není lehké. kdo tedy není a kdo je farizej? 
Copak Bůh chce, aby se každý křesťan jen stále krčil, prohlašoval se za nešiku a bezcenného? - dobře
víme, že to tak není. Člověk má vlohy, talenty, aby je rozvíjel a radoval se z nich. Každý se má po celý
život vzdělávat, aby něco byl a znamenal. Člověk má znát své schopnosti, svou hodnotu a být hrdý na



to co je a co umí. Toto vše jistě není farizejství. 
Farizejem se stává až ten, kdo všechnu zásluhu za to, co je a co umí, připisuje jen sobě. Kdo ostatní
odsuzuje a pohrdá s nimi. 
Takový farizej se často zabydlí i v nás a my si to ani neuvědomujeme, - jako ten mládenec v
biblickém kroužku. 
“Kdo odsuzuje druhého a nechodil předtím pár měsíců v jeho botách, to je dnešní farizej.” - Tak to
učila černá maminka své děti. Chodit v botách druhého, to znamená žít mu nablízku, sdílet  zblízka
jeho život, znát všechny okolnosti jeho chování. Kdo druhého pozná, pochopí příčiny a okolnosti, co
prožil, co pokřivilo jeho povahu, ten vidí, ale neodsuzuje. 
“Když na tebe přijde chuť někým pohrdat, odsoudit ho, začni raději hned u sebe. Ve svých botách
chodíš dost dlouho, a přece na sobě objevíš chyby, které sis neuvědomoval” - říkala dál černá
maminka. 
Proč vlastně nám posuzování a odsuzování druhého dělá tak dobře? Příčina je jasná. Přehlížíme, že to,
na co jsme u sebe hrdí, to, “že mi nejsme jako támhle ten celník” - že to není jen naše zásluha, že je to
především Boží dar. 
V onom katechizmu černých maminek je také ono podobenství: 
V jedné zahradě bylo plno květin. Podél plotu slunečnice, uprostřed záhonu růže a mezi tím i drobné
pomněnky, macešky a sedmikrásky. Slunečnice se vypínala sebevědomě nade všemi: “Tak velká, tak
silná jako já není žádná z vás. Proti mně jste všichni trpaslíci!” Ale růže jí skákaly do řeči: “Ale my
voníme, my voníme! A jak jsme zářivě velkolepé proti takovým chudinkám maceškám.” A macešky
se plačtivě choulili: “Jsme chudinky, jsme chudinky!” - Ještěže se ozvala pomněnka: “Jak můžete tak
mluvit! Žádná z nás si nedala sama ani vzhled ani velikost. Všechny jsme tak krásné, jak nám dal naši
podobu Stvořitel. Každá jsme jinačí, ale všechny jsme pěkné a všechny nás má náš Stvořitel rád
takové, jaké jsme.” A květiny na zahradě ztichly a začaly pokukovat jedna po druhé, jakou že podobou
krásy je Stvořitel vybavil. - Tolik vyprávění černé maminky. 
Bratři a sestry, všichni aspoň tušíme, kolik je v nás a okolo nás slunečnicově farizejského povyšování
nad druhé, pohrdání druhými. A nebylo by těžké začít podle rady pomněnky dívat se po lidech kolem
nás, co je na nich dobrého a pěkného, místo špehování, jaké mají chyby. a tak tedy: začněme s tím my,
co jsme tu zde. Začněme hned: hledat, co je na kom dobrého. 
jednoho farizeje tak bude na světě míň. 
 

MODLIT SE SVÝMI SLOVY NEBO HOTOVÉ MODLITBY

Nestačí mluvit s dětmi o Bohu, je třeba hned zároveň učit děti mluvit s Bohem - modlit se. Ale musí
se vědět, jak na to, nebo bychom mohli už  v předškolním věku znechutit dětem modlitbu na celý
život. Přidržování k příliš dlouhé modlitbě, nesrozumitelnost, násilné donucování, to jsme si minule
uvedli jako hlavní chyby. 
První modlitbou je děkování a radost z Božích darů. Později se připojí i prosby. Děti se večer rády
modlí na způsob litanií nebo přímluv v kostele. Maminka i děti vzpomínají, co pěkného v tom dnu
zažili. Všichni odpovídají: “Děkujeme ti, milý Bože.” Pak se připojují i prosby  a všichni odpovídají
podobně jako v kostele: “Prosíme tě, vyslyš nás.” Může se tu objevit i projev lítosti malého násilníka,
který se pral se sestřičkou, ale pravé kající modlitby v tomto věku nemají místa - děti ještě nehřeší.
Leda v podobě prosby, abychom byli zítra hodnější než dnes. 
Tolik už jsme si pověděli o modlitbě a ještě  nepadlo slovo o Otčenáši! - Mnozí rodiče soudí, že když
je tato modlitba ze všech nejpřednější - a to vskutku je - že se ji mají děti také prvně naučit. A tak
malé děti mnohdy dokážou odšišlat otčenáš dřív, než jej umí správně vyslovit, dřív než chápou, co ta



slova znamenají. 
Následky jsou pak zlé pro celý život. Vznikne tu představa, že Bůh je nějaký orientální despota, který
vyžaduje, aby mu každý člověk ráno a večer cosi odrecitoval. Nezáleží, co se říká, jen když se to
odemele. Když pak dítě doroste, zavrhne tento nesmysl - brebentění coby modlitba - a s ní i představu
Boha, který to vyžaduje - a je tu nový ateista. 
Jednotlivé věty Otčenáše, ty můžeme probírat ve volné modlitbě po pátém roce. Kolem sedmi let se
většina dětí už umí modlit Otčenáš v kostele s ostatními, ale pravidelnou součástí denní modlitby to
ještě být nemá. 
To ovšem neznamená, žebychom měli všechny naučené modlitby zavrhnout. Ty jsou stejně důležité
jako volná modlitby. Ale musí být srozumitelné, přiměřené věku a chápavosti dítěte. Naučené
modlitby mají obsahovat pevně formulované pravdy víry, které se modlitbou vštěpují do paměti
dítěte. Naše volná modlitba svými slovy by se brzy scvrkla, neměli bychom co říct, kdybychom ji
neobohacovali modlitbami zformovanými, které mají bohatství myšlenek a věroučnou přesnost. Mají
opravdu? Bohužel dost dětských modlitbiček neodpovídá dětské mentalitě a věroučně také kulhá.
Raději jim děti ani neučte. 
Už jsme si říkali o děvčátku, které se nechtělo modlit takovou jednu modlitbičku, protože nechtělo
umřít. Znáte asi i tuto: 
“Unaven jsem, půjdu spáti, 
Bože, dej mi ráno vstáti...” 
Prosím vás, které pak děcko je unavené, když je maminka posílá spát? To je psychologicky nesprávné.
Nebo: 
“Nebeská Matičko moje, 
já jsem malé dítko tvoje...” 
Zase špatné z dětského hlediska. Kterépak dítě se považuje za malé? Přece každému ukazuje, že už je
tááákhle veliké! A mluvit v tomto věku o nebeské matce je také nedobrá věc. A nebo tahle: 
“Ježíšku maličký, přijď ke mně, 
zbožné dítko učiň ze mne, 
ať miluji jenom tebe 
a těším se na tvé nebe.” 
Verš za veršem nevhodné pro děti: Dětská zkušenost o Bohu odpovídá představě velikého mocného
pána celého světa. Co si má počít s představou Boha jako maličkého dítěte? - “Zbožné dítko” - zas
něco pro dítě nepochopitelného. Dítě si může představit, že už nebude krást kostky cukru, že už
nebude tahat kocoura za ocas, tedy jednotlivé zcela konkrétní věci, ale že má být “zbožným dítkem” -
to je pro ně nesrozumitelné. 
A dál třetí verš: “ať miluji jenom tebe...” - “a co maminka a tatínek a pes Baryk?” Jak má tomuhle
dítě rozumět? - O tom , že mluvení o nebi je dítěti zcela nesrozumitelné jsme si už uvedli příklad. Ani
verš “a těším se na tvé nebe” nemá v dětské modlitbě co pohledávat, nechceme-li, aby si dítě vštípilo
pro celý život, že modlitba je odříkávání něčeho nesrozumitelného, ale že to nevadí, že se tomu stejně
rozumět nemusí. 
Ranní modlitba ať je zcela krátká a neformální. Vždy v ní však musí být (a to ve stejném pořadí, aby v
dítěti vznikl návyk), poděkování za noc a radostné přijetí dne jako daru. U starších i předsevzetí a
prosby. Nemodlí se všichni společně - jak kdo vstává, modlí se hned po probuzení. 
Večerní modlitba může být zato delší, společná. Ale nikdy tak dlouhá, aby byla nad vytrvalost dětí - a
ta velká nebývá. 
A co stolní modlitba? Pokud se nejí společně u rodinného stolu, stačí kratičká myšlenka. Ale nedělní -
sváteční společný oběd má být víc než jen nasycení hladu. Je to kus rodinné liturgie. Čistý ubrus,
kytka na stole, chvilka ztišení a tatínkova slova, že všechno dobré máme od Boha, i toto jídlo je Boží



dar a my ten dar chceme s radostí přijmout; - to vytváří ze společného stolování něco víc než
tankování pohonných hmot: - malou agapé - hostinu lásky. 
Správná modlitba je setkání s Bohem. Jak naučíme své děti modlit, tak jim toto setkání ztížíme nebo
usnadníme.

Přímluvy

Víme to dobře, že náš život je příležitostí k osobnímu zdokonalení, k sebevýchově na krásného
člověka, - křesťana, ba vlastně už nebešťana. Ale víme také dobře, jak nám to jde nesnadno. Prosme
proto o pomoc a sílu:

Abychom zápasili s vlastními chybami - a druhé lidi nechali na pokoji.
Abychom druhým nezazlívali, že jdou životem svou vlastní cestou.
Abychom své chyby hlídali a odstraňovali, aby nás ve stáří neovládly  neopanovaly.
Abychom bližními farizejsky nepohrdali.
Abychom naše děti učili nejen mluvit s lidmi, ale i mluvit s Bohem.
Abychom naše děti neučili bezduchému brebentění naučených modliteb.
Aby náš nedělní oběd začínal modlitbou a byl radostným společenstvím.
Abychom se všichni dožili moudrého a pokojného stáří.

Bože, tvá láska nás oslovuje a my ti smíme odpovídat v modlitbě i v životě svým jednáním. Dej nám k
tomu sílu, světlo a radost, abychom uměli žít podle evangelia Ježíše Krista, našeho Pána.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Listopadové dny nás vedou na hřbitovy, ke hrobům těch, kteří nás předešli na věčnost. Budí v nás vždy
znovu otázku: kdy umřu i já? Co je za smrtí? 
I my se teď rozpomeňme: jak já myslím na věčnost? Přemýšlím o tom někdy? Dovedl bych vysvětlit,
v čem spočívá křesťanská naděje na věčnost?

Uvedení do čtení 
Mdr 11, 22 - 12, 2 
Teď si budeme číst z Knihy Moudrosti. Je to vůbec nejmladší kniha Starého zákona - vznikla v 1. st.
před Kristem. Nejen dobově, ale i obsahem je už na samém prahu Nového zákona. Poslechněme si, jak
krásnou představu o Bohu měl už starozákonní člověk. 
2 Sol 1, 11 - 2, 2 
Svatý Pavel nám dnes ukazuje, kde je správný střed mezi dvěma extrémy: mezi lidmi, kteří myslí jen
na tento život a mezi blouznivci, kteří myslí jen na konec světa. 
Lk 19, 1- 10 
V evangeliu uslyšíme, jak se vyplácí být zvědavý na Pána Ježíše. Očekáváme my slova evangelia také
se zvědavostí? 
 

KŘESŤANSKÝ SMYSL STÁŘÍ A SMRTI

Ústřední myšlenkou vyprávění o Zacheovi i listu svatého Pavla je setkání s Pánem Ježíšem. -Soluňští
křesťané byli zmateni nějakými poplety a čekali každým dnem konec světa. Přestali normálně
pracovat a žít, jen čekali a báli se soudu a smrti. 
Strach ze smrti, z konce, je věc ošklivá a lidé jím trpí dodnes. Na lince důvěry volala starší paní, že už
nemůže dál. Už osmkrát napsala svou závěť. Ale nejde jí vlastně o závěť, jde jí o smrt. Nemůže snést
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myšlenku, že tu vše kolem bude dál a ona tu za chvíli nebude. A že to nebytí může nastat kdykoli. A
strach z té chvíle jí sedí v týle. Je jí, jakoby stále čekala návštěvu někoho, kdo ji o všechno připraví. 
Většina lidí si takové starosti nedělá. Jednoduše na své stáří a na svou smrt odmítají myslet: Ty
ošklivé věci se vždy týkají jen ostatních, mně ne. Kdekdo by se rád dožil stáří, to ano, ale nikdo
nechce být starý. Přesto však stárneme a umíráme, a víme o tom. 
Kdo není věřící, ten se těm úzkostným pocitům brání asi ještě hůř, než člověk věřící. Nevěra, to je
život bez osobní budoucnosti, bez vyhlídek do budoucna. K umění křesťanského života patří i umění
stárnout a umění umírat. 
Křesťan ví, že věřící člověk je víc než živočich. Proto snadněji chápe, že i když tělesné síly slábnou,
jsou tu ještě síly duševní, o něž se může opírat. Nenaříká proto nad tím, co už nemůže, ale těší se z
toho, co ještě může. 
Starší člověk musí častěji odpočívat. Je tedy konečně čas poslechnout si trochu pěkné hudby, potěšit
se pohledem na hezká kvítka, přečíst si pěknou knihu, zamyslet se, zavzpomínat. 
Křesťan ví, že i když už nemůže moc pracovat, je přece stále důležitou složkou rodiny. Vždyť k
úplnosti lidské pospolitosti patří nejen děti a dospělí, ale i staří. Svědčí o tom, že kde vyrůstají děti
bez dědečka, bez babičky, je to na nich poznat většinou po celý život. Schází jim generační návaznost
na minulost, schází jim umění vzpomínání, fantazie pohádek, umění vyprávění. 
A starým lidem, kteří žijí bez vnoučat, schází zase vděční posluchači. 
Je dobře si tohle připomínat, abychom se nebáli stáří: Má své důležité místo v lidském společenství,
má i svou osobitou krásu a radost. 
Myslíš si teď možná: ano, tak by to bylo všechno hezké, ale ty nemoce, ta bezmoc! Zde platí už
jednou řečená zásada, že stárnoucí křesťan nenaříká nad tím, co už nemůže, ale těší se z toho, co ještě
může. 
Zeptejte se těch, kteří už ztrácejí zrak, jak si nově uvědomují, jaký dar je sluch. Zeptejte se těch, kdo
už nemohou chodit, co vše se dá vidět z křesla u okna. 
A bolesti, bezmoc, to už je vlastně část umírání. Člověk umírá a Boží dítě se začíná rodit. A zrození,
porod, to je vždycky bolestná věc. Ale vydrží se to, každá maminka to potvrdí. Dá se to vydržet, vždyť
je to brána do nového života a vstupné do něj. 
A tak moudrý křesťan přijímá bezmoc stárnutí a odumírání jako bolesti svého znovuzrození, jako svůj
očistec a daň za chyby a hříchy svého mládí a celého života, jako podíl na Ježíšově křížové cestě a
Kalvárii. Když básník napsal, že “radost z bolesti se rodí”, snad měl na mysli právě tuto křesťanskou
představu. 
Ale přes všechny meditace, strach ze smrti zůstává. Je především v osamělosti umírajícího: ve smrti
je každý sám. Věřící člověk překonává tu osamělost vyhlížením přicházejícího Ježíše Krista. Když
mladá Terezička ležela ne smrtelné posteli, strašila ji spolusestra: “Počkej, jde si pro tebe smrt!” Ale
Terezička se nedala: “Kdepak, pro mne se jde Pán Ježíš!” 
Hrůza smrti je také v nejistotě umírajícího: Co bude dál? Nevěřící, jak známe ze zkušenosti, se
neubrání mučivého probírání dvou možností: Buď opravdu není po smrti nic, tedy nicota, zánik -
ošklivé představy. Nebo přece jen je Bůh, kterého odmítal, ze kterého si dělal posměch, zazlíval
druhým, když v něj věřili? Přece jen soud? - Také ošklivá představa. Pro věřícího tato hrůza neplatí:
Neodmítl Ježíšovu nabídku lásky. Vrací se sice kajícně, jako hříšník, jako marnotratný syn, ale právě
proto s důvěrou, že ho přivítá otevřená náruč Otcova. 
Křesťan může důvěřovat, že i smrt, to poslední, co se mu v životě přihodí, bude dobré. Bude to setkání
s Bohem, který je láska. Bude to setkání s Bohem, který je Bohem živých, ne mrtvých. 
Cesta životem s Ježíšem Kristem, ve víře v něj, to je život navěky. Smrt navěky, to je cesta životem
bez Krista, bez víry. Život bez víry stačí právě tak na to, aby člověka přivedl do hrobu. Život ve víře v
Krista vede k plnému bytí v Bohu, k věčnému patření na Boha tváří v tvář. To je konečný smysl



existence. 
Vpravdě evangelium, vpravdě radostnou zvěst jsem vám dnes směl hlásat. Buď za to Stvořiteli chvála
a dík navěky. 
 

DOBROTIVÝ BŮH A ZLO

Jak se na to může dívat? 
Svatopisec tvrdí v knize Moudrosti, jak jsme před chvílí slyšeli, že Bůh si neoškliví nic z toho, co
udělal. 
Ale na světě je přemnoho věcí, které si ošklivím já, člověk. Svět je plný nespravedlností, katastrof,
ukrutností, utrpení. 
Je-li Bůh stvořitelem všeho, kde se všechno to zlo na světě vzalo, když on stvořil věci dobré, které se
mu neoškliví? 
Je-li Bůh všemohoucí, proč tomu zlu nezabrání, proč je trpí? 
Je-li Bůh láska sama, jak mohl nadto stvořit i peklo a prodloužit tak lidskou bídu do nekonečna? 
Je-li Bůh nejvýš spravedlivý, jek může hrozit věčným trestem každému, kdo na chviličku sklouzne,
spáchá jediný těžký hřích? 
Je to pořád klubko otázek, a pořádně zamotané, co se rodí v mysli člověka asi už od té doby, co začal
myslet jako člověk: 
Proč je to tak? Proč dobrotivý Bůh nezabrání zlu na světě? Buď proto, že zlu zabránit nemůže, - ale je
pak ještě všemohoucí? Nebo zlu zabránit může, ale nechce, - ale je pak ještě dobrý? Nebo může a
chce, - proč je tedy ještě tolik špatného na světě, proč už dávno nezmizelo?

Člověk ospravedlňuje Boha - cesta filozofa 
Pomiňme nejstarší, mytologické pokusy o odpověď: dualistickou představu zlého božstva, které
pracuje proti dobrému Bohu a zastavme se u pokusu věřících filozofů, kteří se pokoušeli rozumem
ospravedlnit Boha proti všem výtkám. Jejich theodicea ukázala jedno důležité: Že Bůh není
stvořitelem zla, že není stvořitelem pekla. Dobrý Bůh stvořil dobrý svět a dobře, i člověka. Zlo je jen
nedostatek dobra, peklo je osamění člověka, který se od Boha odvrátil. 
Je to jako s autem. Když nejede, není to z vůle inženýra, který je projektoval. Ten chtěl, aby jezdilo. Je
to buď vada materiálu nebo vina šoféra, nebo zásah cizí osoby. 
Jsou totiž tři druhy zla na světě, říkají filozofové. Zaprvé zlo metafyzické - bída konečnosti, smrti. -
Ale což není nezbytnost smrti právě podnětem k hledání Boha a věčného života v Něm? 
Za druhé, je tu zlo fyzické, bolest. Ale copak není bolest nutná, aby upozornila na závady, nemoce, a
donutila člověka, aby se léčil, aby žil střídmě, nepil, předcházel chorobám? 
Za třetí je tu zlo mravní - lidská zloba, krutost, pomstychtivost, sadismus. Ale není to stejné, jako se
světlem a stínem? Kdybychom nepoznali nedostatek světla, stín, nevěděli bychom ani, co je to světlo.
Místo duhy různých barev a krás by tu byl jen jeden tón, oslepující oslnění. Byly by tu lidské
mechanismy všechny stejně fungující. 
A tak končí filozofové svou obranu dobrého Boha, Stvořitele, konstatováním: Jistě, Bůh mohl stvořit
svět úplně bez možnosti zla, bez bolesti. Ale byl by pak opravdu lepší, než je ten náš dnešní? Byl by
člověk bez svobodné vůle, člověk robot, ještě vůbec člověkem?

Člověk ospravedlňuje člověka - cesta psychologie 
Filozofové dokázali, že Bůh zlo nechtěl, nechce, nepůsobí. Ale to nic nemění na naší lidské situaci.
Svět je dál plný zla a život plný trápení. Když není vinen Bůh, je tedy vinen člověk - kdo jiný?



Dostojevský píše v Bratrech Karamazových o víc než zvířecí krutosti člověka vůči člověku. Říká:
“Myslím, že jestli ďábel neexistuje a člověk ho vymyslel, pak ho vymyslel podle svého vlastního
obrazu.” 
A tak jsme svědky druhé vlny v historii lidstva. Vlny, která tváří v tvář zlu, usiluje o ospravedlnění
člověka. 
Svědectví z dob před tisíciletími nám o tom zachovala starozákonní kniha o Jobovi: “Trápení je trest
za hřích”, říkají Jobovi přátelé. Ale všechna argumentace přátel ztroskotává a ztroskotává i všechno
úsilí Jobovo o rozumné vysvětlení. 
Kolik pokusů o psychologické vysvětlení zla bylo podniknuto od časů Jobových. Kde se bere v
člověku agresivita, násilnictví? Je to dědičné, je to dílo vnitřní sekrece, je to vina vnějšího prostředí?
Pokusy udělat z vraha nevinnou oběť prostředí ztroskotávají na osobní zkušenosti každého z nás: Já za
to přece mohu, jak se zachovám, to já se rozhoduji! Jsou vlivy, jsou pokušení, jsou nálady, ale všechny
překonatelné, ovládnuté. Jsem-li normální člověk, umím si poručit.

Bůh ospravedlňuje člověka 
Slavný rozhovor bratří Karamazových končí otázkou: “Kdybys ty mohl svět zachránit od vší bídy,
smrti, beznaděje, ale musel bys na to obětovat jedno malé dítě, utýrat se k smrti, udělal bys to?” - A
Aljoša odpovídá: “Ne. To bych nemohl udělat.” 
A zde dochází k  rozhodujícímu zvratu: Najednou si oba uvědomují, že právě to se už stalo. -Existuje
malé, nevinné dítě, které se zrodilo k tomu, aby svou nevinnou krví zachránilo člověka od smrti, od
zoufalství: Ježíš! 
Jaký je tedy výsledek celého toho gigantického pachtění lidstva po odpovědi na otázku, jak se dobrý
Bůh může dívat na zlo ve světě? 
Bůh nepotřebuje, aby ho člověk ospravedlňoval či omlouval. Bůh se na zlo ve světě nedívá z nebeské
tribuny nečinně, Bůh se ve svém Synu staví po bok člověka zápolícího s trápením a se smrtí. 
Kristus nepodává ani filozofické ni psychologické vysvětlení trápení. Kristus však podává pomocnou
ruku, staví se solidárně po bok člověka v jeho trápení, až po tu smrt. 
Uvěřit v Krista, následovat Krista, to znamená nést své životní kříže spolu s Ježíšem, spolu s ním
umřít a spolu s ním vstát z mrtvých. 
Ovšem, toto následování kříže neznamená vyhledávání trápení. Záliba v utrpení, to je duševní
choroba, žádná ctnost. 
Jako Kristus nevyhledával trápení, naopak lidem od něho pomáhal, kde mohl, tak i křesťan pomáhá,
kde může, aby trápení a zla bylo na světě méně. 
Má tedy trápení smysl? Samo o sobě nemá smysl žádný, je to zlo. Ale Kristus nám ukázal, jak dát
smysl našemu trápení, když už je nevyhnutelné, tím, že je připojíme k Ježíšově cestě křížové, a tak je
učiníme cestou k Bohu. 
Pojďme se společně přihlásit k Bohu, který přišel hledat a zachránit, co hyne. 
 

MAMI, JÁ NECHCI UMŘÍT!

Svátky zemřelých nás vedou ke hrobům na hřbitov a vyvolávají v nás, ale i v našich dětech otázky, na
které není snadné srozumitelně a správně odpovídat. 
Pětiletý chlapec se ptá na hřbitově: “Mami, kdo je tu pochovaný?” - Maminka odpovídá: “Zde leží
dítě. Vidíš, hrob je malý.” - “Ale mami, tys přece říkala, že když umře dítě, smí být u Pána Boha? Tak
kam přijde doopravdy? Do nebe nebo do země?” - Tazatel je důsledný, maminka hledá odpověď. Když
řekne: “Do země přijde tělo a do nebe duše,” -pak bude jistě další otázka znít: “A kdo je to: duše?”



Dětem nejde o detaily ani o filozofii, dětem jde o celou osobu: kde je to děťátko? A maminka vidí, že
nelze odpovědět jednou větou. Vždyť děťátko, osoba není v zemi, ani to není nějaký lidský duch --
strašidýlko bez těla. Ta osoba žije dál jako člověk  má i své tělo, jenomže jinačí. 
Tohle vše maminka dobře ví, ale jak to dětem povědět, aby v nich nevznikly zmatené představy, to
neví. 
Pojďme si proto poslechnout, jak vysvětlovala otázky života  smrti svým dětem katolická spisovatelka
Felicita Betzová. 
Píše: Měli jsme sousedku, paní hajnou. Byla švadlenou. Ušila nedávno šaty pro mne, teď se dala do
přešívání šatů pro babičku. Paní Hajná byla svobodná starší paní a děti měla ráda, proto chtěly děti
vždycky s sebou, když k ní maminka nebo babička šla. 
Najednou děti doma slyší, že paní Hajná musela náhle do nemocnice, tam ji operovali a brzo nato
zemřela. Děti ještě nevědí, co to je zemřít, co to je mrtvý, tak se o to ani zvlášť nezajímají. Ale pak
přijde pohřeb. Lidé jdou do domu, rozloučit se s mrtvou, děti to vidí, chtějí za paní Hajnou také.
Mamince se tam s dětmi nechce, ale pak svolí - jednou se musí se smrtí setkat, raději tedy teď, kdy
jim mohu pomoci udělat si správnou představu. 
Jdou tedy do bytu. Děti se polekají a křečovitě se drží maminčiny ruky. Když uvidí tu mrtvou v rakvi,
ta menší dcerka to nemůže vydržet a šeptá: “Mami, je tohle opravdu paní Hajná?” Maminka vyvede
děti ven  začne vysvětlovat: “To už vlastně paní Hajná není, to tu zůstaly jen její kosti a maso.” - “A
kde je teda paní Hajná?” - “Ta už je teď jistě u Pána Boha. Už je teď veselá a šťastná, protože u Pána
Boha je to moc krásné. Než zemřela, měla velké bolesti, ale teď ji už nic nebolí, už není smutná. A už
nikdy nebude tak sama, jak byla ve svém bytě. Teď už si nemusí na nic naříkat.” Obě děti toho zřejmě
měly plnou hlavu: “Ale mami, proč tu nechala své maso a kosti?” “Protože Pán Bůh ji dal místo
tohoto těla, které bylo už nemocné a bolavé, tělo lepší, podobné oslavenému tělu Pána Ježíše o
velikonočním ránu, po zmrtvýchvstání. Vzpomeňte si, jak jsem vám vyprávěla o křtu, že dostáváme
nový, Boží život, že jej přijímáním Těla Páně a dobrými skutky rozmnožujeme. Paní Hajná teď už žije
docela tím novým životem.” 
Celý pohřební obřad sledovaly děti velmi pozorně; při spouštění do hrobu se mě zas pevně chytili za
ruce. Cestou domů byly nezvykle mlčenlivé; až za chvíli řekla ta menší: “Mami, já nechci být takhle
mrtvá.” - Odpověděla jsem, že já také ne: “Být mrtvý, to je něco zlého. ani Pán Ježíš nechce, abychom
byli mrtví. chce nás mít kolem sebe u svého stolu v nebeském svátečním šatu, abychom s ním jedli,
skákali, smáli se a radovali. Proto nám už při křtu dal do srdce jiskru nového života. Pán Ježíš nás těší,
abychom nebyli smutní, když musíme zemřít: “To umře jen starý život. Vy budete žít dál, i když
zemřete. Protože ve mně věříte, vstanete z mrtvých jako já, a budete žít se mnou na věky.” 
A maminka vypravuje dál: Při večerní modlitbě přišel veliký zážitek dne znovu na řadu. Malá Jana,
hned jak jsme udělali kříž, začala: “Nebeský Otče, paní Hajná už má nový život.” - V průběhu
modlitby jsme se znovu ujistili, že i my už máme v sobě semeno nového života, že v nás roste a
poroste každým dobrým skutkem, že nás dobrý Bůh nenechá zahynout navěky. - A tak přes všechny
otřesné zážitky toho dne děti klidně usnuly. A vědomí o novém, Božím životě v srdci, to v nich
zůstalo trvale. 
Všimněte si, že maminka Betzová se nepokoušela dětem povědět o posledních věcech člověka
všechno. Vybrala kladné stránky, to nejdůležitější: existenci věčného života u Boha. Vynechala
zavržení, očistec. Proto také nemluvila o modlitbě za zemřelé. O tom se musí děti dovědět, až budou
větší. Nemluvila o nebi teologicky jako o stavu blaženosti, jako o vzdáleném “onom světě”, ale podle
biblických obrazů: o hostině s Pánem Ježíšem, o nebeském svátečním šatu. 
Jen si všimněte, že ani v Písmu svatém se nepodává žádná nauka o “posledních věcech”. Platí tam, co
řekl svatý Pavel: “Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh
připravil těm, kdo jej milují.” Bible si neláme hlavu, jak to bude “tam”, ale radí nám, jak to má být tu,



zde na světě, teď v našem životě. Jaká má být zde naše víra, naděje a láska, aby to bylo s námi dobré
po celou věčnost. 
Od čtvrtého roku začne dítě vnímat, že na světě není vše jen pěkné. Nemoc, smrt, strach, rozhněvaný
tatínek, plačící maminka, zlí lidé, smutné věci. 
Jak odpovědět dětem na smrt, jsme si pověděli. Už v dětství v nich začněme budovat i správný postoj
ke zlu. 
Po nějakém smutném zážitku maminka řekne: “Ještě dobře, že takové zlé věci nebudou pořád. Pán
Bůh to nechce. Slíbil, že jednou přijde sám, znovu, a dá vše na světě konečně do pořádku. Představ si,
jak to bude krásné, až Bůh bude bydlet s námi, až budeme tak s ním, jako ty jsi teď se mnou. To pak
už budou všichni lidé hodní - u Boha nemůže být nikdo zlý. Za to prosíme, když se k Bohu modlíme:
“Přijď království tvé.” Teď zatím ještě svět není tak daleko, není ještě docela stvořený. Je dosud
velkým staveništěm - a kde je staveniště, tam je i nepořádek, tam není vše hotové, ani pěkné. 
Ani lidé nejsou ještě hotoví, ještě je i v nich hodně zlého. Všichni musíme pomáhat, aby toho zlého v
nás a kolem nás bylo stále méně, aby Boží království přišlo dřív. Do té doby, než přijde, to vydržíme,
hlavně, že víme, že se to vše nakonec obrátí k dobrému. 
Milí přátelé, dostane-li dítě takový pohled na svět do své životní výbavy, pak jistě chápete, jaká
energie, jaká chuť k dobru se mu tím dává pro celý život. 
Pojďme dnes prosit, abychom to sami dobře pochopili a uměli povědět dál.

Přímluvy

Bůh zná naše srdce, zná naše myšlenky. Prosme ho, aby v nás probudil zájem o dobrý život:

Prosíme tě za celou naši farní rodinu: ať jsme naší mládeži svědky víry v život věčný.
Prosíme tě za naše děti: ať jim umíme srozumitelně povědět o své víře v život za tělesnou smrtí.
Prosíme tě za nás všechny: abychom nezapomněli, že stvoření světa  stvoření člověka není stále
ještě ukončeno, že svět i my teprve dozráváme pro boží království dobra.
Prosíme tě za staré a nemocné mezi námi: aby se nebáli smrti, a důvěřovali v Boží dobrotu.
Prosíme tě za naše zemřelé: ať jim svítí věčné světlo otcovské lásky Stvořitele.

Náš nebeský Otče, dej nám, aby se tvůj Syn Ježíš stal také naším přítelem, jako se stal přítelem
hříšníka Zachea, - Ježíš Kristus, který stále žije a všemu stvoření kraluje na věky věků.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvedení do bohoslužby 
Každou neděli se tu scházíme, smrt a zmrtvýchvstání Páně zvěstujeme, dokaváď nepřijde. Vyhlížíme
tu tedy také příchod našeho Pána ve slávě. Kdy to bude? A co bude potom? O tom jedná slovo Boží
posledních nedělí církevního roku, i ta dnešní. 
Máme být připraveni. Jsme však připraveni - třebas jen na dnešní setkání s Pánem? Litujme upřímně
všeho, co na nás lpí nedobrého.

Uvedení do čtení 
2 Mak 7,1 - 2. 9 - 14 
Teď si budeme číst vyprávění z doby velkého pronásledování židů ve druhém století před Kristem.



Římané opanovali jejich zemi a brali jim nejen jejich výrobky, jejich plodiny, jejich majetek, ale i
víru jim chtěli vzít: nutili je, aby se vzdali víry v Boha. 
2 Sol 2, 16 - 3, 5 
Jaký si člověk stanoví svůj životní cíl, tomu zpravidla odpovídá i jeho život. Svaatý Pavel mluví z
osobní zkušenosti, jak uvěření v Ježíše ovlivnilo celý jeho život. 
Lk 20, 27 - 38 
To, co dnes Pán Ježíš říká o věčném životě, zní nezvykle. A stojí to za přemýšlení. 
 

CO OČEKÁVÁŠ PO SMRTI?

Minulou neděli nás svatý Pavel vedl k úvaze, že stárnutí a umírání je cesta k setkání s naším Pánem
Ježíšem. Dnes chceme v těchto úvahách pokračovat a ptát se, co je za smrtí. 
Saduceové se v dnešním evangeliu také ptají, jak to bude při vzkříšení, ale poťouchle. Celá ta
představa je jim směšná, oni v život za smrtí nevěří. 
Zato list svatého Pavla dýchá plnou důvěrou v našeho Pána, ve zmrtvýchvstání s ním, v nebe. 
Co si tedy máme představit pod pojmy: posmrtný život, zmrtvýchvstání, nebe? 
Nedávno přišli televizní reportéři za belgickým kardinálem Suenensem a položili mu otázku: “Co
očekáváte po smrti vy?” 
Kardinál odpověděl: “Co čekám po smrti, to není jen otázka pro kněze a biskupy. To je otázka pro
každého člověka, protože podle toho, jak si na ni člověk odpoví, určuje a ovlivňuje způsob svého
života. 
Povím vám, jak to bylo se mnou. Jako každý mladý člověk, i já jsem stál před otázkou, co to znamená
věčnost, je-li bůh. 
A řekl jsem si, že existuje-li nekonečno (tak tomu říkali učitelé matematiky), existuje-li věčnost (tak
tomu říkal náš pan farář), pak se na té věčnosti chci podílet, a dobře podílet. A pochopil jsem, že
nejlepší cestou, jak dosáhnout dobré věčnosti pro sebe, je nepochybně pomáhat k dobré věčnosti
jiným. Proto jsem se rozhodl, že budu knězem. 
A byla tu také otázka lidského utrpení, která v mém rozhodování a uvažování hrála roli. Nemá-li být
lidské utrpení nesmyslné, absurdní, nemůže být koncem všeho, posledním slovem lidské existence.
Utrpení a umírání mají smysl jako porodní bolesti plnějšího života. Jistě rozumíte, v jakém smyslu to
říkám: Dítě žije už v lůně matky, ale je to život neúplný, má smysl jen jako růst pro život vyšší,
plnější. Bolestmi rození pak dítě do toho plnějšího života vstupuje. A já si představuju, že to tak je i
dál. I náš život zdena světě je neúplný, je to jen zrání a průprava k třetí formě existence, k plné
existenci v Bohu. My jsme se vlastně ještě plně nenarodili, ještě nemáme plné lidství, ještě jsme
embrya božího člověčenství. Ještě nás čekají porodní bolesti, tělesná smrt, jako porod do plného bytí
Božího.” 
Tak to řekl reportérovi kardinál Suenens. Všimli jste si, že nemluvil o žádném “onom světě”? On
dobře ví, že to je matoucí výraz. Že vlastně žádný “onen svět” neexistuje. Není za naším světem někde
ještě jiný, druhý, “onen” svět. Bůh stvořil jeden svět, jeden jediný a jednotný kosmos a vše, co je, do
něj patří. Podstatou toho jsoucna je Bůh, je jeho Počátkem, Moudrostí, Zákonem, Životem, Láskou i
Cílem a Koncem všeho. Z jeho lásky se vše rodí a vše, co v jeho lásce setrvá, to zas s jeho věčnou
Láskou nakonec splyne. 
Všechna líčení, všechno mluvení, co je za naší tělesnou smrtí, jsou jen podobenství, mluva obrazná.
Tam naše lidská zkušenost ještě nesahá. Ani bible nemluví jinak, než v lidských představách,
obrazech. 
Ale stačí to k pochopení. Ptá-li se mě někdo, má-li člověk budoucnost i za smrtí, mohu odpovědět:



Budoucností člověka je Bůh. Zeptá-li se někdo: Kde žijí naši zemřelí? - zní odpověď: v Boží lásce. To
není určení místa, to je popsání stavu. Ptá-li se někdo, co budem dělat v Bohu - nebo jak jsme zvyklí
říkat: v nebi -, mohu odpovědět se svatým Pavlem, že to bude taková aktivita, krása, radost, kterou si
ani nejsem schopen představit: “Co žádné lidské oko nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo, co si
člověk ani představit nedokáže, to Bůh připravil těm, kdo ho milují” (1 Kor 2, 9). 
Zábleskem, tušením nebe jsou asi okamžiky štěstí v našem životě, okamžiky poznání radosti, bezpečí.
Tušením nebe je asi i naše dychtění po kráse a harmonii, naše touha být, stále být, náš hluboký odpor
ke smrti, děs ze samoty. 
A jak je to s peklem? Kde peklo je, tak se už ani ptát nebudeme. Ani tu se nejedná o nějaké místo, ale
o stav, v jakém se člověk nalézá. Ani tu nemůže být odpověď jiná, než obrazná. 
V bibli najdeme zemité, s židovské apokalyptiky převzaté obrazy o věčném ohni, o věčném pláči a
skřípění zubů, najdeme tam i předkřesťanské obrazy rozhněvaného Jahve, Soudce, který se odvrací od
hříšníků a zatracuje je do hlubin pekla. 
Novozákonní, křesťanskou představu pekla hledejme především v Ježíšově učení o chování k
nepřátelům. Proč by se měl Bůh ke svým nepřátelům chovat jinak, než jak přikázal nám, abychom se k
svým nepřátelům chovali my? Káže-li nám: nemsti se, neodplácej zlým za zlé, pak to nepochybně i on
vždy a všude tak také dělá. Bůh nemá dvojí morálku, jednu navenek, jinou pro sebe. Myslím, že
podstatu pekla naznačuje Písmo svaté, když přikazuje činit dobro všem bez rozdílu. Dobrým to bude k
radosti, zlým se to stane žhavým uhlím na jejich hněvu (Řím 12, 20). 
Rozumíš? I když se člověk postaví proti Kristu, když se rozhodne být navždy Ježíšovým nepřítelem,
nic to nezmění na Ježíšově lásce k němu. Ježíšova láska je stálá jako žár slunce. Jenže zlého bude tato
Ježíšova láska navěky pálit, spalovat jako výheň. Jeho peklem bude žhavé uhlí výčitek svědomí, proč
Ježíšovu lásku odmítl, proč volit osamělost bez Boha. 
A naopak. Kdo za svého života o víru, naději a lásku usiluje, kdo ji hledá, kdo vytrvale zápolí s
nejistotou víry v Boha neviditelného, vzdáleného, ten za prahem věčnosti Boha uvidí, ten se s bohem
setká. Bůh bude v Ježíši Kristu navěky s ním, pro něj přítomen. Nebešťanům je Ježíš “vším ve všem”. 
To je odpověď ne otázku, co je nebe: Bůh s námi. My s Bohem. Trvale. Navěky. 
 

BUDEM ŽÍT VE SVÝCH POTOMCÍCH?

Dnešní slovo Boží nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade
otázku, jak je to po smrti. Donedávna se nám křesťanům vytýkalo, že máme víru v posmrtný život
jako opium, jako drogu, která nám pomáhá snadněji nést trampoty tohoto světa... Odtud byl jen krok k
obvinění, že jsme si náboženství, Boha a věčnost sami vymysleli ze strachu před nicotou; že je to
produkt strachu. 
A křesťané našli pohotově repliku: Kdo nechce věřit ve věčný život, dělá to také ze strachu. Špatně
žije a bojí se, že by byl volán k zodpovědnosti, že by byl trestán. 
Dnes je tento spor, zdá se překonán. Křesťané a nevěřící nediskutují o životě posmrtném, ale o životě
časném, pozemském. Křesťané sice dál věří ve věčný život, ale to, jak žijí, jak umírají, o čem mluví a
diskutují, to vše svědčí, že je to víra dosti mlhavá. 
Někteří lidé, kteří prožívají život ve stálém shonu, unavené, přepracované, uspokojuje představa, že
budou žít dál ve svých dětech. “Nepotřebuji jinou budoucnost”, říkal jeden. “Stačí mi vědomí, že se
budu ve svých dětech podílet na jejich životě, vývoji, objevech, radostech a starostech.” 
Jenže to je omyl. Kdo si myslí, že mu stačí jen pomyšlení na další existenci v dětech, ten zapomíná, že
taková představa trvá neoptat, pokud žije ten, kdo tu myšlenku má, pokud si to myslí. Smrt je však
uhasnutí každé činnosti, - tedy i myšlení. Takovým biologickým způsobem snad “žije” v dětech dál



kráva, z níž snědl biftek, nebo fazole, které měl k večeři, otec ne. 
Stejně tak není dostatečnou představou o nesmrtelnosti mínění některých lidí, že jedinec žije dál “v
lidstvu”, nebo že žije dál v díle, které za svého života vykonal. Zas tu platí: takové vědomí může mít
jen pokud žije, smrtí vědomí zaniká a dál by nebylo nic. 
Tak my, křesťané, oslavujeme svou představu zmrtvýchvstání tím, že ji posunujeme až kamsi do
nedohledna - na konec světa, jako biblická Marta. Když jí Ježíš řekl: “Tvůj bratr vstane”, odpověděla
bez velkého zájmu: ano, ano, já vím, že vstane, ale až při vzkříšení v poslední den.” 
Tato představa je příliš daleko, než aby nás nějak zvlášť nadchla, když se modlíme: “věřím v těla
vzkříšení.” 
Kristus však mluví o zmrtvýchvstání jinak, v čase přítomném: “Já jsem vzkříšení a život.” A svatý
Pavel tomu rozumí také tak - jako záležitost tohoto našeho života, - ne daleké budoucnosti. Když
mluví o křtu, říká: Ponořením v křestní vodě jsme s Kristem zemřeli a vynořili jsme se jako
znovuzrození - zmrtvýchvstalí k novému životu, který smrtí nekončí. 
Abychom tomu rozuměli, musíme pochopit jak svou smrt, tak zmrtvýchvstání. 
Nezažil jsi už něco jako smrt? Neprožil jsi stav, kdy v nic nedoufal, nic nečekal, nic a nikoho
nemiloval, byl jsi tupý a mrtvý? Ani ve zpovědi jsi neměl co říci, nic jsi necítil: byls mrtvý? 
A pak se to stalo: najednou do tebe vjel nový život, najednou si všechno viděl novýma očima,
najednou jsi slyšel: “Léta se přede mnou o tomto mluvilo - teď jsem teprve uslyšel, pochopil, co se tu
říká. ten slepý od narození z evangelia - to jsem byl já. Ten uzdravený hluchoněmý - to jsem také já.” 
A tak žijeme vlastně dvojím životem: Jeden - to je život ubohého, smutného, přikrčeného a nudného
člověka - spíš smrt, živoření; druhý - intenzivní, optimistický, plný víry a jistoty a radosti, který je už
životem zmrtvýchvstalého člověka. 
Kdo nezažije už zde na zemi radost tohoto zmrtvýchvstání a nepřemožitelného, plného života, jak
chce v něco takového doufat v daleké budoucnosti? 
Žijme tak, aby smrt byla jen přechodem k radosti trvalé, k lásce, která nevychladne. 
 

ŽALMY - MODLITBA KŘESŤANŮ

“Slyš, ó Bože, modlitbu mou, 
povšimni si mého nářku, popřej sluchu mé modlitbě!

Volám k tobě, protože mě slyšíš, 
Bože, naslouchej mému slovu!

Chraň mě jako zřítelnici oka, 
do stínu svých perutí mě ukryj!

Ať ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, 
až procitnu, budu se sytit pohledem na tebe.”   (Ze Žalmu 16)

Co jsou tohle za zvláštní zpěvy, co jsou to za krásné modlitby, co zpívá varhaník při nedělní
bohoslužbě po prvním čtení? Všichni známe odpověď: to jsou přece žalmy! To jsou modlitby, které se
modlíval lid izraelský, a také Pán Ježíš. 
ve starých časech byl žaltář oblíbenou modlitební knihou a zároveň i zpěvníkem i v našem národě.
Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., který v 15. století navštívil Čechy, píše ve své
kronice, že v Čechách si sedláci při orání na poli prozpěvují žalmy. 
V naší době byl u nás žaltář donedávna průměrnému katolíkovi neznám. To leda básníci se inspirovali



jeho poezií, hudebníci žalmy zhudebňovali. U nás známe Dvořákovy a Ebenovy Biblické písně, celý
svět zná černošské spirituály, které jsou parafrází žalmů. Kněží se žalmy modlí ve své denní modlitbě
breviáře. 
Až otcové koncilu přiblížili zase žalmy všemu lidu, když vložili do bohoslužby po prvním čtení zpěv
nebo modlitbu části některého ze 150 žalmů. 
Je tedy načase spřátelit se s modlitbou žalmů. 
Co jsou to žalmy? 
Básník řekl, že je to hlas lidského srdce, který odpovídá Bohu na jeho jednání. Řekl to krásně a
pravdivě. 
Jsou to modlitby, jsou to básně, jsou to písně - ovšem ne v té formě písní s pevnou veršovou formou,
jak jsme dnes zvyklí, je to spíš zpívané mluvení, báseň v próze. 
Proč jsou nám v dnešní době žalmy znovu blízké a srozumitelné, proč nás znovu živě oslovují,
vysvětluje známý biblista Klaus Westermann takto: 
“V žalmech se projevuje bezprostřednost hovoru s Bohem, a to je umění, které my sami namnoze
pramálo ovládáme. Neozývá se z nich zbožnost podřimující, ospalá, ale naopak, je tam plnost života,
střídá se tam žár a mráz. Je tu nářek bolavého člověka, je tu jásavá chvála boží dobroty, jsou tu tichá
slova důvěry i výkřiky zuřivé bezmoci, mluví tu člověk zbožně oddaný, ale křičí tu i srdce člověka
rebelujícího a bojujícího. 
Všechno stvoření, celá příroda, se tu svolává k boží chvále. A dnešní člověk, otupený rachotem
běžícího pásu, u kterého monotónně pracuje jako jedna páčka soustrojí, jako odlidštěný mechanismus,
ten tu slyší, že Bůh jej vidí, oslovuje, že počítá s ním a s jeho prací ve svém řádu stvoření. V Žalmech
poznáváme, že naše existence má svůj význam před Boží tváří. 
Celý žaltář je nesen dvěma základními tóny - chválou a nářkem. Odpovídá to dvěma základním
situacím člověka: Radostí za života a ohrožením smrtí. 
Celý žaltář je velký rozhovor mezi člověkem a Bohem, do něhož je vtažen každý, kdo se žalmy
modlí.” 
Jak tedy máme naslouchat, když se při bohoslužbě zpívá nebo modlí žalm? Ne jako nasloucháme
starobylé písni, zajímavé, ale nás se netýkající. Naopak - ztotožníme se s hlasem žalmisty, jako by to
bylo volání našeho vlastního srdce. Slova žalmu můžeme brát každý jako výraz vlastní osobní situace,
vkládat do něj své osobní bolesti a radosti. 
Kdysi jsem si takovou žalmovou modlitbu srdce zapsal. Bylo to v době, kdy jsem zažil veliký duševní
otřes, když jsem se cítil na dně sil i možností, ušlápnutý až na zem. 
Chci vám ji teď přečíst. Je podle žalmu 121. Pozorujte, jak se skličující osobní zážitek silou žalmu
stává odrazovým můstkem ke skoku do důvěry v Boží lásku: 
a nebudu věšet hlavu. Nebudu. 
Naopak. Pozvednu ji a budu vyhlížet tebe, Pane. 
Přes hory tě budu vyhlížet. 
Vždyť, kdo by mi jiný chtěl pomoci, kdo mi může pomoci? 
To můžeš jen ty, Pane! 
Ty jsi stvořil nebe a zemi - 
a také můj malý osud prochází tvou tvůrčí rukou. 
Pane, věřím, že ty dáš mému kroku jistotu, 
vždyť tys ta cesta, po které mohu  jít, 
abych se neminul cíle. 
A  teď si tu uvědomuji: vždyť ty mě chráníš i teď, 
i teď, když mám pocit, že jsi daleko ode mne: 
jsi těsně vedle mne, jsi nademnou, jsi kolem mne. 



Ty ani nespíš, nejsi člověk, aby ses unavil ochraňováním. 
Můj Pán mě chrání. 
Je jako stín, který se vznáší nad chodcem v žhavé poušti. 
tak je můj Pán nade mnou. 
Žádné zlo mě nemůže přepadnout, vždyť jsem chráněn, jsem stíněn. 
I v noci je můj Pán se mnou. I když se mi zdá, že jsem osamělý. 
Když na mne dolehne nejistota, 
když se přede mne postaví mé viny, 
když mne chtějí zamáčknout zlí nepřátelé, 
on je nade mnou, on je se mnou. 
A tak se přestanu bát. 
Hned se přestanu trápit, když si to připomenu. 
Pane můj, chraň mne, když začínám. Chraň mne, když pracuji. 
Chraň mne až do skončení. 
Chraň mé odchody i návraty, 
dnes - i na věky. 
Dnes - i na věky. 
Amen. 
 

DĚTI POSLUŠNÉ NEBO UKÁZNĚNÉ?

Povídala tuhle jedna babička: “Pane faráři, všechno je to hezké, jak to rodičům říkáte. Ale já už
čekám, kdy začnete mluvit o poslušnosti. Vychovat děti poslušné, to je nejdůležitější.” - A slyšela
odpověď: “Vychovávat děti poslušné je nutno, ale zůstat jen při tom, to by bylo málo. To by z nich
vyrostly buď pasívní buchty, nebo vzdorovití paličáci. Nechtějme mít děti jen poslušné, chtějme víc:
vychovat děti ukázněné. Takové, které dovedou jednat správně i tehdy, když jim není nic nařízeno
nebo zakázáno, když jsou z dohledu dospělých.” 
Ukázněnost - sebevláda. s tím se také musí začínat hned od narození. Jak? Tím, že stále stejným
opkováním vedeme dítě k k základním dobrým návikům. Co je to návyk? Když určitou věc děláš stále
stejně, naučíš se to tak, že už pak na to nemusíš ani myslet. Jde to samo. Návyk je například chůze.
Nemusíš na to myslet, kterou nohu teď zvednout a posunout doppředu. Jde to samo, i když přemýšlíš o
něčem jiném. Většina toho, co celý život děláme, jsou návyky. Jsou-li ty návyky dobré, je snadné být
dobrým, ale co sis navykl v dětství špatně, to musíš celý život hlídat: “Pozor, abych zas neudělal tuhle
chybu!” - A jak na to přestaneš myslet, špatný návik zafunguje a chybu uděláš. 
Kromě náviků čistoty a hygieny má v raném dětství vzniknout návyk poslušnosti a návyk pořádnosti. 
Jenže tu je potíž. Aby vznikl návyk pořádnosti, musí každá věc mít své stálé místo, které respektují i
dospělí. Kde slyšíme každý den dohadování, kam kdo dal klíče, kde je ten kartáč, kdo nechat
šroubovák... - jak se má v takovém nepořádku  učit dítě pořádnosti? 
Aby u dítěte vznikaly návyky - třeba aby se samo obulo, obléklo, - musíme zavést a zachovávat přesný
postup, stále stejně a všichni kdo je mají na starosti. Co dítě dokáže už samo, za to je pochválíme a
necháme je, aby to vždy samo dělalo. A chraň se při tom spěchu: kdo chce po dítěti moc nového
najednou a honem honem, nedokáže nic. 
Zlozvyky vznikají stejně jako dobré návyky: opakováním něčeho špatného. Když jsme tak nepozorní,
že zlozvyku dáme čas, aby se vytvořil, neodstraníme jej pak ani hubováním ani bitím ani vysmíváním,
ale trpělivým pěstováním opačného, dobrého návyku. 
Rozumný pořádek, důsledně zachovávaný - vypadá to jednoduše. Jenže kolik trpělivosti a pevné vůle



musí mít rodiče, aby dokázali důsledně zachovávat rozumný pořádek, když se dítě dožduje výjimky. 
Máte asi všichni své zkušenosti s dětmi a televizorem. Rozumný pořádek je jasný: Lékaři se
sho                                                                                        dují, že děti pod šest let u televizoru nic
neztratili; že televizor není elektrická babička; a když už to bez dívání nejde                             - k vůli
starším, pak průměrně 15 minut za celý den. Děti od 6 do 10 let tak tři čtvrtě hodiny a čtrnáctiletým
by
měla                                                                                                                                                                                                     
normálně stačit hodina denně. 
Jenže děti mají jiný názor: “Tati, já bych vydržel sedět u televizoru od rána do večera. To se vlastně
učíme a vzděláváme:” 
Zde se nevystačí se zákazem, je třeba trpělivého vysvětlování, že se nejedná o nepřejícnost: “Jíš rád
šlehačku?” - “Ano”, Zní odpověď. - “Dobrá - a teď si představ, že bys celý den neměl nic jiného k
jídlu, než jen a jen tu šlehačku. To by nešlo, pravda, bylo by ti z ní špatně. Musí jí být jen trochu, aby
sis pochutnal. S televizí je to také tak. Je to dobrá věc, ale kazí také zdrraví, když je jí moc. Děti, které
sedí dlouho u televizoru, nedovedou ve škole sledovat vyučování, stávají se z nich samotáři a cvalíci
od samého sezení. Musí se to dělat jako v restauraci. Tam dostaneš jídelní lístek plný různých jídel. Z
těch si každý vybere nač má chuť a peníze. Nejí ta jídla všechna, jedno za druhým. Také v televizi je
třeba si podobně vybírat z celodennícho programu.” 
Je to dobré výchovné cvičení, když děti samy zachovávají dohodnutý čas u televize. A ještě lepší je,
když se někdo dospělý dívá spolu a pak o tom s dětmi hovoří, a tak jim pomůže vytvořit si o programu
správné mínění. 
Když se rodiče ptají kněze nebo učitele na své děti, nejčastějí slyší odpověď: “Hloupý není, ale líný.
Je roztržitý, nedovede dávat pozor, neumí se ovládnout.” Už ve věku předškolním se o tom začne
rozhodovat, jestli i vy budete slýchat stejné odpovědi, podle toho, zda povedete nebo nepovedete dítě
k sebevládě a sebezáporu. 
Zlé je, kdyý rodiče dovolí, aby si dítě vzalo, co chce, bez dovolení, bez poprosení. O všechno požádat,
poprosit, to není jen věc zdvořilosti, ale cvičení vůle. 
Také není třeba vždy o přetržení spěchat se splněním každého přání dítěte - ihned, jak je projeví. Lépe
je někdy říci: “Ano, dostaneš, ale chvilku počkej, až toto dodělám.”

Přímluvy

V Bohu je plnost života, anismrt nás nemůžew vytrhnout z jeho ruky. Prosme ho:

Dej nám úctu k životu, abychom jej nepoškozovali.
Ať všichni lidé pochopí, že náš svět nemůže existovat bez svornosti, vzájemné úcty a lásky.
Ať umíme vysvětlovat evangelium tvého Syna svým současníkům řečí jim srozumitelnou.
Ať nežijeme otupěle a lhostejně jako mrtví, ale ať prohledneme a dobře slyšíme radostné
poselství o věčném životě.

Pane, ty víš, že se smrti bojíme, a že hledáme radosti života často na špatných cestách. Přiveď nás ke
svému Synu, který je cesta - a pravda pro všechny, dej nám život s ním navěky.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ



Uvedení do bohoslužby 
Přišli jsme sem, do domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem. Bude k nám mluvit. Přijde mezi
nás. Proto se nejprve utišme  a upokojme, abychom jeho hlas nejen zaslechli, ale i pochopili.Volejme
k němu o pomoc.

Uvedení do čtení 
Mal 3,19-20a 
Dnes budeme naslouchat hlasu proroka Malachiáše. Den smrti ztotožňbuje Malachiáš s dnem
oaobního soudu nad člověkem a jeho životními činy: člověk bude stát před Bohem, který je 
samodobro a pravda. Všechna faleš, všechno zlé v našem životě bude křiklavě zřejmé tváří v tvář
věčnému Dobru. 
2 Sol 3,7-12 
Vždy se najdoou lidé, kteří by chtali žít pohodlně a nechat za sebe pracovat jiné. Svatý Pavel dnes
spřed takovým postojem varuje. 
Lk 21,5-19 
Zní to až neuvěřitelně, ale přece je doslova pravdivé přislíení Páně, že ten, kdo slouží dobru, má
zajištěnou existenci pevnější a trvalejší, než je trvání žulových kvádrů, z nichž  se stavějí katedrály. 
 

CHCE NÁS PÁN JEŽÍŠ STRAŠIT  ?

Všimli jste si, že na rybníku už byl led? 
Takový tennebezpečný: vypadá pevný, ale maminky varují děti NE - abys tam lezl, prolomil by 
se. Už se tam jeden kluk utopil! - Nedal si říct, nedbal varování. Říkall, že se strašení     nebojí. 
Když dnes posloucháme evangelium, tak by si někdo mohl říct, že nás Pán Ježíš straší. O       takových
ošklivých a zlých věcech mluví: Války, pohromy, katastrofy. 
Ale Pán Ježíš nás nechce strašit, chcás pouze varovat. 
Ty zlé věci, o kterých tenkrát mluvil, ty už se od té doby mnohokrát staly. A dějí se po světě    i dnes a
mouhou se stát i zde, nám. 
Nás Pán Ježíš varuje, abychom my, křesťané, věděli jak ´to na světě chodí. A abychom si          na
sebe    , dávali pozor a uvarovali se tak trápení. 
Pravda, jsou i takové neštěstí, že sebevětší opatrnost nepomůže. Nikdy nevím, když ráno vyjdu z
domu, jestli se večer vrátím živ a zdráv. 
Nikdy nevím, když začnu stavět svůj dům, jestli ho dostavím. 
Nikdy nevím, když se svěřím bližní u, jestli se v něm nezklamu. 
Samá nejistota je všude kolem nás. 
A při tom člověk moc pootřebuje, především právě pocit bezpečí, zajištěnosti, aby se  cítil na světě
dobře. 
Kdo ten pocit jistoty nemá, začne se jeho osobnost bortit,stane se dřív nebo později neurotikem. 
A tak hledáme jistoty, zajištění. 
Hospodářské v pojistkách proti živelním pohromám - ale to je mámo. V člověku příteli proti pocitu
osamělosti a opuštěnosti. V partě, proti pocitu slabosti. 
To vše jsou dobré věci, ale celkový pocit jistoty ani to vše člověku nedá: Pojišťovna vždy nezaplatí,
kamarád může zradit, parta mě může vyloučit. 
Proto už prastaré národy si vytvořily různé přírodní náboženství, které všechno mají to společné, že se
snaží zajistit si přízeň bohů tím, že jim člověk dává dary, přináší oběti, koná rituální pobožnosti. Ale
ani to nepomáhalo: člověk nikdy nevěděl, zda dal dost darů, obětoval dost zvířat, vykonal dost



pobožností a modliteb. 
Teprve Ježíš Kristus ukazuje člověku cestu z tohoto hrůzného kruhu nejistoty - v křesťanství. 
Oznamuje člověku, že si nemusí kupovat a vykupovat Boží přízeň: Bůh tě má v lásce už od tvého
narození. Ví o každém vlasu na tvé hlavě. Má nás rád, jako otec své dítě: Nemusíme se bát, jsme v
reuce Boží. 
Jsme v ruce Boží. Krásně to zní, ale co to znamená? Že nás, věřící, ochrání před havarií na silnici? Že
na zahrádce věřícího mráz nespálí květiny? Že pod pokřtěným neposedou se led neprolomí? 
Tak to není, to víme dobře. Být v ruce Boží neznamená, že nás Bůh uchrání PŘED neštěstím, ale
znamená, že nás Bůh uchrání  PŘI - VE všech neštěstích. Bůh nás chrání, jako chránil svého Syna: I
katastrofy Velkého Pátků vyšel živý! Bůh nás vede ke konečnému cíli, k věčnému životu. 
A proto je nám většinou zatěžko rozeznat pomocnou ruku Boží hned, abych tak řekl při činu. 
My svému štěstí často špatně rozumíme. Za štěstí pokládámezpravidla jen to, co zapadá do našich
momentálních plánů. A každé zkřížení našich plánů považujeme za neštěstí. 
Je třeba velikého zmoudření, aby člověk pochopil, jak i ztroskotání našich plánů může být dílem
láskyplné Boží péče o nás, dílo Boží ruky, Boží prozřetelnosti. 
Tuhle bolavou rozdílnost mezi plány lidskými i Božímni Pán Ježíš dobře znal: “MÉ myšlení není
myšlení vaše, mé cesty nejsou vašimi cestami.” 
Toto je třeba pochopit a dát se vést Božím varováním, Božím hlasem, jak je slýcháme o nedělích v
čtení slova Božího, jak k nám mluví, když si doma otevřeme stránky Písma svatého. 
Dát se vést hlasem Božím, dát si říct, - a pak nemusíme ztratit hlavu ani uprostřed největších trampot,
pak se přeneseme s důvěrou i přes největší nejistoty. 
Krásně vyjádřil už žalmista věřícího důvěru v Boha: 
“I kdybych měl jít údolím stínu smrti, 
nebudu se báti zlého, 
vždyť ty, Pane, se mnou jsi!” 
takovou důvěru v Boha pojďme teď prosit, abychom se o ni mohli opřít, až přijdou bolavé chvíle
života. 
 

JAK BLÍZKO JE BŮH ?

Jedním z nových vědních oborů, jejichž vznik si vynutil stále rychlejší a výbušnější rozvoj lidstva, je
futurologie. Je to věda o budoucnosti lidstva. 
Biblické texty, které si čteme o nedělích ke konci církevního roku, mluví také o budoucnosti člověka,
světa. Mluví o konci světa, o Božím soudu. Není to také jakási křesťanská futurologie? 
Jak čteme v Pavlových listech, někteří křesťané se tenkrát domnívali, že konec světa je otázkou jen
dnů a hodin, že už nastane. Z církevních dějin víme, že v dobách velkých zmatků a katastrof se lidé
znovu a znovu oddávali představě, že nastávají poslední dnové lidstva a že to bude doslova tak, jak o
tom četli v bibli. 
V našem století začali někteří teologové tato biblická místa vysvětlovat jako obraznou řeč, kterou
chce Písmo vyjádřit naléhavost výzvy svého poselství člověku. Nemáme však důvodu, abychom za
těmito byť barvitými obrazy přece jen neviděli skutečnost o setkání člověka s Bohem tváří v tvář, o
naplnění Božího království. 
Co si můžeme či máme pod těmito pojmy představit? 
Bude to jako závěrečný hvizd sudího na hřišti, který odpíská konec hry světa? Nebo je to se světem
jako se špatným účetním, který žije den ze dne se strachem za krkem, kdy přijde revizor? Jedná se tu
zřejmě o událoost, kdy lidsky čas se znovu setká s časem Božím, - proto řeč o druhém příchodu Krista



- Syna Božího. 
Co je to čas? Lidé už pochopili, že čas sám o sobě vlastně není. Čas existuje jen ve vzduchu, od nějaké
události k jiné události. Jan Werich - ten poznatek parodoval výrokem, že čas si lidé vymysleli, aby
věděli od kolika do kolika do kolika a co za to. Slyšíme, že čas je relativní, různý. Pět minut v čekárně
u zubaře je delších než dvě hodiny ve společnosti milované osoby. Po těžké operaci lékař neví, jak
dlouho trvala. Všechno soustředění bylo třeba na obtížný výkon. Čas pro chirurga stál, zatímco pro
pacienta, nebyl-li uspán, byla každá minuta k nepřečkání dlouhá. 
Tyto zkušenosti nás učí, že i člověkův čas běží různě, podle jeho angažovanosti. Jak je to s časem u
Boha? 
My si můžeme Boha, jistě právem, představit mimo čas, jako Pána času. ?Jako toho, který čas naa
počátku stvoření odstartoval a teď stojí, nepohnutě jako maják na břehu času a přihlíží, jak v tom času
plaveme. 
Ale stejným právem si můžeme udělat i jinou představu. Bůh vstoupil v člověku Ježíši do toku
lidského času, do lidských dějin a osudů. Bůh, řečeno obrazně, jede s námi na jedné lodi. Bůh není jen
soudcem na vyvýšené soudcovské stolici, jak si to představala židovská apokalypsika. Bůh v Ježíši
Kristut usdl vedle nás na lavici obžalovaných. V Ježíši Kristu se Bůh stal s námi slabým a
bezmocným. Jsou to úžasné představy, ale takový je náš Bůh, tak se nám představil v Ježíši Kristu. 
Život křesťanům proto už není jen tetelením v čekárně, není to už život v neustálém strachu
nepořádného účedního, kdy se zjeví revizor. 
Náš Bůh už přišel. Na otázku, jak blížko je Bůh, jak blízko je příchod Páně, slyšíme odpověď, že
emanuel - Bůh s námi, už teď je tu.Už můžeme žít s ním, s Ježíšem. 
Konec starého světa už začal. Nový věk Božího království už příchází, už je tu, řekl Pán Ježíš. Nemusí
nás děsit tikot vemírných uranových hodin: kde je láska, tam čas stojí. 
A Boží láska, ta je tu. Je tu i tvá láska? Jestliže ano, pak máš pro sebe už Boží soud za sebou. 
Vidíš, tkhle člověka osvobozuje živá víra v Boha. Osvobozuje od strachu, od nejistoty. Osvobozuje ke
konání dobra, osvobozuje, jak jsme dnes slyšeli od svatého Pavla, aby člověk mohl klidně pracovat a
pokojně pojídat chléb, který si vydělá. 
Živá víra oosvobozuje člověka, aby se klidně mohl zabývat svou přítomností. A budoucnost ponechat
s důvětou v ruce Boží. 
 

MLADÁ CÍRKEV SI ZPÍVÁ

Přátelé, kdyby tu byl dnes s námi někdo, komu je křesťanství neznámé, asi by jen stěží porozuměl, co
nám hlásá a k čemu nás vyzývá dnešní slovo Boží. 
Sotva by pochopil, že výzva Boží skrze starozákonního proroka se přes propasti věků obrací osobně a
přímo na každého z nás: “Hle, posílám před sebou posla, aby mně připravil cestu.” Dobře rozumíme,
že je to výzva, abychom každý tam, kde žijeme, byli Božím poslem,připravovali cestu Kristu a jeho
království lásky. 
V souvislosti této výzvy také chápeme i rozhorlená slova Pavlova: kdo nechce pracovat, ať nejí, - kdo
nechce usilovat o realisaci Božího království, jak by se chtěl na něm podílet? 
A s novou pozorností slyšíme v této souvislosti slova Ježíšova v evangeliu, jak se vede na světě
poslům evangelia: nemají to snadné. Lehcí mají vždy hlasatelé nenávisti než hlasatelé pokoje a
snášenlivosti, než propagátoři toho ušlechtilého, co se nazývá jedním slovem Boží království. Snadné
to není a nebude, ale zatímco tisícilewté katedráli nakonec propadnou zániku, nezůstane v nich kámen
na kameni, poslům Božího království se neztratí ani vlas z hlavy. Svou vytrvalostí v dobrém získají
svůj život na věky. Tak zní slavnostní ujištění Ježíše Krista těm, kteří byli jeho posly na světě. 



Vy všichni jste uslyšeli Kristům hlas a uvěřili mu. Vy všichni jste křesťané; všichni chcete
připravovat cestu království lásky do srdcí svých spoluobčanů. 
V tom jsme všichni zajedno. 
Méně jasné už nám bývá, jak toto poslání plnit, co může dnešní křesťan udělat, aby nevěřícím kolem
sebe zprostředkoval svou víru. 
Mnozí ze starších resignovaně usedli s pocitem, že se dne pro Boží království nedádělat nic. 
Patří k sympatickým rysům vašeho mládí, že jste takovému posimismu a naříkavosti nepropadli. 
Mám na psacím stole citát z duchovního deníku jednoho z vás mladých: 
“Zbraní nevěřícího je nenávist. 
Zbraní malověrného je naříkání. 
Zbraní věřícího je radost a naděje.” 
Nepropadli jste ani nenávisti, ani ufňukanému pesimismu, chcete svým životem, svými písněmi šířit
důvěru, optimismus, radost a naději. 
A za vaše písničky, které si chutě zpíváte, chci dnes vám, mladou křesťanskou generaci také pochválit.
Je to dobré konání, je to dobrý apoštolát. 
Starý mrzoutský ateistický filosof Nietsche volá svým současníkům v knížce Tak pravil Zarathustra:
“Lepší písničky byste si museli zpívat, abych uvěřil ve vašeho Vykupitele.” 
Možná, že se mu ty vaše písničky líbí. Jsou totiž lidské, jsou přirozené a vedou správnoou cestou,
kterou už starokřesťanský spisovatel, svatý Irenej, charakterisoval: 
“Prostřednictvím drobních jít k hlavním, 
prostřednictvím symbolů k pravdě, 
prostřednictvím věcí časných k věčným, 
prostřednictvím věcí tělesných k duchovním, 
prostřednictvím věci pozemských k nebeským.” 
Vaše písničky tvoří pro běžné myšlení schůdný žebříčej od země k nebi, jsou styčnými body
občanského a náboženského života, po nichž volá teolog YVELES Congar: 
“Největší překážkou, s kterou se lidé dneška střetávají na cestě k víře je nedostatek styčných bodů
mezi vírou v Boha a vyhlídkami jeho království na jedné straně a mezi člověkem s jeho pozemskými
realisacemi na druhé straně.” 
Optimismus a radostnost vašich náboženských songů, vašich písniček svědčí, že jste pochopili
požadavek papeže Pavla VI., který jako kardinál Montini volal na světovém kongresů laiků: 
“Základní postoj katolíků, kteří chtějí obracet svět, musí být především ten, že musí tento svět
milovat. Milovat nevěřící, milovat naše nepřátele, milovat ty, kteří se nám vysmívají. Milovat naši
dobu, naši civilisaci, naši techniku, naše umění, náš sport, náš svět.” 
Říkají vám “hřmotící generace” za to, že vaše kytary jsou hlasitější než citery minulých století. 
Ale ono je toho hřmotu potřebí, aby vaše protestní songy byly slyšeny. “Zastavte tento svět, já chci
vystoupit...” jistě znátetuhle americkou. Je potřebí toho hřmotu, aby svět přes všechny decibely, které
stále vyrábí, uslyšel vaše písničky o novém světě, který jdete vytvořit, o novém světě, v němž se už
nechcete nazájem nenávidět ani rvát, v němž by lidé žili s lidmi jako lidi, v němžby tygr s laní vodu
pil. 
Pojďme teď prosit společně našeho učitele a Pána, Ježíše Krista, při setkání ve svátosti lásky,
abychom to, o čem si zde chutě zpíváme, uměli mezi sebou stejně chutě uskutečňovat. 
A přihlasme se k němu a k jeho království pokoje a míru hlasitým vyznáním víry. 
 

MAMINKO, VYPRAVUJ !



Dnes bych ve vás, milé maminky a tatínkové, chtěl probudit ctižádost, abyste se naučili být tak
dobrými vypravěči svým dětem, jako byly naše babičky. 
Jak se ti malí překulí přes první fázi “pjoc” a proč, nastává doba vyprávění. “ Maminko, povídej
pohádku; tatí, vypravuj něco.” Pohádky pomáhají rozvíjet dětskou fantasii, představivost, pomáhají
vštěpovat dětem základy mravních zásad: dobro nakonec vítězí, nevyplácí se být neochotný,
nezdvořilý, zlý. A chvilka vyprávění je také nejdůležitější místo pro domácí katechzi dětí, pro domácí
“vyučování náboženství”. Znovu si připomeňme, že to nesmí být nic na způsob školy doma. Tak jako
nejsou doma zvláštní vyučování hodiny na čistotnost, chování u stolu a jiné zákádní lidské věci - a
přece se to děti doma pro celý život naučí - stejně tak i vedení k Bohu v rodině má být přirozenou
součástí domácího života. 
Děti se nemohou vyprávění nasytit. A tak maminka napřed vyčerpá zásobu pohádek, co zná, pak co
kde přečte, potom vypravuje různé události, o čem slyšelal nebo co sama zažila. A jednou vezme do
rukou náboženskou obrávskovou knížku: budeme si číst obrázky, bude co vypravovat. 
Brzy však zjistí, že to s biblickým vyprávěním není tak jednoduché, že se to také musí umět. Nelze je
přece říkat na způsob pohádek jen tak k utrácení dlouhé chvíle - to bychom dětem spíš škodili než
prospěli. Bible není pohádková knížka pro tříleté až šestileté děti, ale kniha Božího zjevení. Svět
biblických vyprávění je nám vzdálen časově tisíce let, zeměpisně  tisíce kilometrů, myšlenkově jsme
dnes také jinde, než ti dávní lidé. 
Pokusme si proto zapamatovat několik jednoduchých zásad, které nám biblické vyprávění usnadní. 
Za prvé - vyber si k vyprávění událost jednoduchou, aby ji děti stačily sledovat, aby mohly pochopit,
jak se to týká jich. 
Pamatuj, že evangelium ani Skutky apoštolské, tím méně vyprávění starozákonní, nejsou žádný
dějepis, žádná reportáž. Nejsou to fotograficky věrné historické popisy událostí, ale spíš malby,
obrazy, básnická líčení.  Nebudem se tedy ptát, jestli se to přesně tak stalo. Nebudem se ptát, co se
přesně stalo, ale ptejme se vždy: “Kdo je tento? Kdo je ten Ježíš, o němž se tu mluví?” 
Také k věku dětí je nutno přihlížet. Pro pravidelné rozvíjení náboženských vědomostvi 
Od 4 do 5 let seznámení s osobou Pána Ježíše: Kdo je Pán Ježíš? 
Od 5 do 6 let první vštěpování mravního řádu: Co nám Pán Ježíš pověděl? 
Od 6 do 7 let: Jak se můžeme dnes setkat s Pánem Ježíšem? To už je ze dne na den bližší a hlubší
příprava ke svátostem, k rozeznávánín hlasu Ježíšova hlasu Ježíšova v slovu evangelia. 
Nikdy si nevěř, že ten nebo onen příběh dobře znáš. Vždy si jej napřed sám přečti - a pak zavři oči a
proocházej jej znovu tak, že se jej snažíš vidět svou fantazií. To ti pomůže, abys jej uměl živě a
barvitě vypravovat. Ale pozor! Nesmíš si vymýšlet další detaily, fantazírovat. Děti to budou slyšet
ještě mnohokrát, ať to tedy odpovídá bibli! 
Pak se zeptej, co se tu o Pánu Ježíši dovídáme a jak se to týká našeho života, co je jádrem vyprávění. 
Potom si vyhledej dobrý “věšáček”. “Věšáček” říkáme tomu, nač vyprávění pověsíme, navážem, aby
se zájem dětí už předem probudil a upoutal. (Např. začneme napřed rozhovor o slepotě, chceme-li
vyprávět o uzdravení slepého. Děti objeví na oblooze měsíc, odtud přejdeme k vyprávění o stvoření). 
Vyprávěj v jednoduchých větách, ale zaujatě. Pozornost dětí ti sama poví, jestli dobře hovoříš. Děti
mají rády přímou řeč, dialog. Místo: “řekl, že...” použij proto vždy formy rozhovoru. 
Cos vyprávěl, musí u dětí dožít, děti na to musí odpovědět. Buď si na tu událost hrají a tak ji znovu
oživují, nebo se ji pokoušejí nakreslit, namalovat.

Jedno arabské přísloví říká, že dobrý vypravěč dokáže uši posluchače změnit v oči. Malováním děti
snadněji “uvidí” vyprávěnou událost. Také ve večerní modlitbě má zaznít odezva biblického
vyprávění. 
“Dobrá”, řekneš si teď možná, “tak už jsem slyšel, jak se mají dětem biblické příběhy vypravovat,



doma mám biblickou dějepravu, tam je plno obrázků. Děti si budou prohlížet, já budu vypravovat,
chuťě do toho!” 
Otevřeeš Prvouku nerbo Dějepravu a hned na kraji je obrázek: “Stvoření světa”. A jistě ti právem
přepadne pochybnost: “Když to budu vypravovat nebo číst podle bible, porozumějí tomu děti?” 
Je to vyprávění obrazné. A je opravdu nad chápavost předškolních dětí. To by si myslely, že se to vše
tak stalo doslova a do písmene.Ani přírodovědecké vysvětlení by předškolním dětem nepomohlo.
Biblické líčení o stvoření by děti měly poprvé slyšet, až budou v 6. - 7. třídě, a s náležitým
předběžným výkladem. 
Ale děti chtějí vědět už teď, odkud se vzalo vše kolem nich. A tu je třeba vyjít z  obraznosti dětí, z
jejich osobních zážitků.Už čtyřletým můžeme vypravovat, jak má Bůh lidi rád a proto se o ně stará.
Aksi takto: Pán Bůh si myslel: “Na světě to nesmí být nudné” - a proto dal vzniknout horám, loukám,
květinám, potokům. - “A také by lidé neměli mrznout” myslel si Pán Bůh, a stvořil teplé sluníčko. A
také stromy; ty v zemi ztuhly na uhlí, které nás zahřívá. - A Bůh si myslel: “Lidé budou mít také hlad”
- a nechal růst obilí a na stromech ovoce.  “A také sníh jim stvořím” - myslel si Pán Bůh - “aby se děti
mohly vozit na sáňkách a lyžovat”. A stvořil sníh a led. - “A především musí mít malé děti tatínka a
maminku, aby se neztratily a měl se o ně kdo starat.” - Tak Bůh vše promyslel a zařídil, aby to bylo na
světě hezké. 
Tohle odpovídá dětské chápavosti i věcné pravdě. Děti pochopí, že Bůh o nás stará a má nás rád. V
průběhu vyrůstání budeme pakmoci tento základ stále více prohlubovat, jak se rozvíjí rozum a
chápavost dětí. 
Teorii jsme si dnes odbyli, příští kapitolu mužeme věnovat konkrétním příkladům, jak odpovídat na
různé otázky dětí: jestli Pán Bůh stvořil také auto a most a rakety.

Přímluvy

Modleme se k Bohu, našemu Otci, k němuž po celý život putujeme:

Za ty, kteří mají ve světě moc a vliv: aby podporovali každé úsilí, které vede k dobru lidí.
Za všechny mladé lidi: aby neztratili radost ze života a chuť změnit svět k lepšímu.
Za rodiče a stařečky, kteří vyprávějí dětem o Pánu Bohu: aby pečlivě přemýšleli, jak to nejlíp
povědět.
Za nás všechny: abychom dávali přednost tomu, co je správné, ppřed tím, co je pohodlné.
Za lidi, co mají v životě trampoty: aby si uchovali pevnou důvěru v Boha.

Bože věčný, ty jsi Počátek a Konec všeho. Dej našemu životu správný směr - za tvým Synem, Ježíšem
Kristem, naším Pánem.

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  -  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA  KRÁLE

Uvedení do bohoslužby 
Svátek Krista Krále byl zaveden teprve nedávno, ale vžil se hned, sotva byl zaveden. Rádi slavíme
Krista jako krále, jako Krále králů. Rádi bychom zassedli s apoštoly po jeho pravici a trochu mu
radili: Pane, támhleti v tebe nechtějí věřit, támhleti se ti protiví, potrestej je. 
Jenže dnešní sváteční slovo Boží nám jej představuje jako Krále, který netrestá, nýbrž zachraňuje,
vykupuje, odpouští. 



My stojíme o to odpuštění pro sebe, tto ano. Ale stojííme o ně i pro jiné? Pro nnaše nepřátele?
Odpouštíme smi svým nepřátelůmm v duchu Ježíšově? Zkusme si pravdivě odpovědět a upřímě
litovat.

Uvedení do čtení 
2 Sam 5,1-3 
Význam krále Davida pro Izrael, jak si o tom budeme teď číst, je obrazem významu Ježíše Krista pro
celé lidstvo. 
Kol 1,12-20 
V listu svatého Pavla Kolosanům budeme teď poslouchat text starokřesťanské písně o Pánu Ježíši.
Nemá už rýmy, nemá už verše, ale horoucnost lásky ke Kristu - našemu Pánu, ta je na ní přes dálku
tisíciletí  a rozdělení jazyků stále patrná. 
3)Lk 23,35-43 
Evangelium nám představuje našeho Krále na zvláštním trůně: na Kříži, v největší bezmoci a
ponížení. Je to tak proto, abychom pochopili, že Kristovo království se neprosazuje silou, násilím, ale
láskou. 
 

KOSMICKÝ KRISTUS - JEŽÍŠ PRO DRUHÉ

Máme ještě před duchovním zraem jímavou podobu Krista - Krále milosrdné lásky k hříšníkům, jak
nám jej právě evangelium představilo. 
Neméně pozornosti zasluhuje i podoba Krista - Pána Vesmíru,jak nám jej líčí svatý Pavel ve svém
listě: 
Děkujememe Bohu Otci, 
že nás uvedl do království svého milovaného Syna. 
On - Ježíš 
je vzor, podle něhož bylo všechno stvořeno na nebi i na zemi. 
On je dřív, než všechno ostatní. 
Jen skrze něho všechno trvá dál. 
On je hlavou těla - to jest církve. 
V něm sídlí všechny dokonalosti v plné míře. 
On smíří s Otcem všechno tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi. 
On způsobí pokoj.

Máme tu dvojí, zcela rozdílné zpodobnění Pána Ježíše. V evangeliu trpící a obětující se láska - u
svatého Pavla Ježíš - tvůrčí slovo Boží - plný síly a aktivity. Obraz, přesahující rámec naší země,
dovedeme dobře vnímat snad až my, děti kosmického věku. Obraz Krista, Krále všeho času, cvelého
Kosmu, nejen naší země. Vykupitele nejen člověka pozemšťana, ale všeho tvorstva na nebi i na zemi. 
Nepadá tu otázka, která z těch dvou představ je blíž vlastní osobnosti Ježíšově? Odpověď teologie zní:
Obě představy jsou správné, ale obě jsou neúplné, jen částečné. Žádná nevystihuje Krista úplně. 
Nedávno zesnulá spisovatelka Ida Dorresová napsala v úvaze o osobnosti Kristově, že je jako hora,
která se tyčí nad krajinou. Má tisíce různých tváří, je na ni mnoho různých pohledů. Jinak ji vidí
lesník, který na jejích stráních pěstuje les, jinak pastýř z horské salaše. Jinak ji zná horozec, jinak
letec, jinak ji vidí automobilista ze silnice v podhůří. Jiná je v zimě, jiná v létě. Když tihle všichni
budou tu horu popisovat, každý ji zpodobní jinak. Každý pravdivě, ale každý jen ze svého pohledu,
neúplně. 



Podobně je to s Ježíšem Kristem. Už svatý Pavel věděl o “nevýstižném Kristovu bohatství” (Ef 3,8), o
šíři i délce, výšce a hloubce Kristovy láskyy, která přesahuje všechno poznání (Ef 3.18-19). 
V rodící se apoštolské církvi, v níž ještě pokračuje zjevení, tedy už v církvi Ježíšových pamětníků a
jejich žáků, nálézáme řadu různých pohledů na Pána Ježíše. 
Snad nejstarší je představa palestínských židokřesťaanů, že Ježíš je čekaný Pomazaný král z rodu
Davidova (Lk 1,3.33;2,11), který obnoví židovské království a zachrání Izrael z rukou okupantů ((Lk
1,71) 
Pod vlivem židovské apokalyptiky se objevuje představa Krista jako Soudce při nastávajícím konci
světa (Lk 21,27). 
Křesťanům z řeckého prostředí se Ježíš zjevil jako Kyrios -Král Králů (Zj 17,14), tedy i král římských
císařů, kteří se vyhlašovali za bohy. 
Okruh křesťanů z okolí Jana Evangelisty vidí v Kristu především původce Života,Světlo, Logos,
Božské tvůrčí slovo. 
Pod domem nového pronásledoování křesťanů za Domitiána stává se výmluvným obrazem Krista vzor
mučedníků: zabitý Beránek, obětovaný na hoře Sion, jehož nevinně prolitá krev zachraňuje svět (Zj
14,1-5). 
Tak bychom mohli sledovat různé představy o Pánu Ježíši celými dějinami křesťanstvé. Z presbyterií
apsid ranných basilik na nás shlíží Kristus Didaskalos - Učitel Moudrosti. - Tehdy totiž byly stálým
trápením církve bludy a hereze. V dobách stěhování národů, kdy na západě císařství prakticky zaniklo
a na východě bylo bezmocné a neměl je kdo chránit před hordami barbarů, vzniká podoba Krista
Vladaře, nebeského Pantokrata. 
V době, kdy Evropu týraly epidemie moru, objevuje křesťanství, inspirováno svatým Františkem,
Krista - Muže bolestí na kříži či na klíně bolestné Matky; - Krista - bezmocné Dítě v jeslích, který
spolu nese všechny bídy světa. 
Poslední monummentální přestavou Krista je obraz Božského srdce Ježíšova, který proti zbožštění
rozumu staví lásku jako nejvyšší znak božího obrazu v člověku. 
Jak vidí Pána Ježíše dnešní hledající a přemýšlivý člověk? Naše století zůstane asi v dějinách
charaakterisováno dvěma velkými jmény: Teilhard de Chardin a Charles de Faucault. 
Přírodovědec, antropolog Chardin rozvedl Pavlovu představu Krista Kosmického, jak jsmme slyšeli
dnes v epištole, v evolučníchpředstavách, běžných myšlení našeho století: Kristus je Alfa i Omega,
počátek a konec vývoje kosme, všeho jsoucna, všehho života. 
Druhou podobu Ježíšovu vyjádřil ve svých dopisech moderní poustevník a učitel meditace Charles de
Foucault výrazem: Ježíš Kristus je ten, kdo byl a stále je zcela pro druhé. Pro druhéhé žije, pro nás
žije, za nás za všechny se stále obětuje na všech oltářích světa.Věčně vvisí Ježíš na kříži: synovská
láska a poslušnost jej přibíjí na svislé břevno - vertikálu vesmírného kříže, zatímco láska k lidským
bratřím jej přibíjí na horizontálu zemskou. 
Kristus Kosmický a Ježíš, náš lidský bratr. To jsou dvě výrazné představy Ježíše Krista v naší době. 
Jaká je tvá předstaavva Pána Ježíše? Kdo si ji nevytvoří, ten dříve nebo později vírzu ztratí. Jen ten,
kdo si vytvoří zcela osobníživou představu Krista mezi nebem a zemí, Ježíše mezi námi, jen ten si v
naší době zachová živou víru. 
 

NE SUPERSTAR, ALE KRÁL VESMÍRU

Muzikál: Jezus Kristus superstar 
Před časem vzbudil ve světě senzaci muzikál: “Ježíš Kristus superstar.” Star, to je hvězda hereckého
nebo zpěváckého nebe. Tedy Ježíš s úsměvem úspěšného zpěváka módních písniček, který právě



dostal Zlatého slavíka a titul národního umělce k tomu. Ježíš na vrcholu popularity a slávy, hvězda
první velikosti. 
Ti mladí muzikanti to zřejmě mysleli upřímně, takhle lidsky Ježíše viděli, a takhle ho chtěli oslavit. 
Jenomže tohle není podoba Pána Ježíše jak ho líčí evangelium. Pravda, často se tam mluví o situacích,
kdy se mohl kývnutím prstu stát populárním idolem lidu, králem, mesiášem. Třeba když nasytil
zástupy, a davy se za ním hrnbuly kam se jen hnul; kdy mu provolávali slávu na ulicích a chtěli ho
provolat králem králů - mesiášem. 
Jenže Pán Ježíš se nezachoval jako populární zpěvák nebo politik, který si staví svou kariéru na
ppřízni davů. Odmítl tituly, utíkal před takovou popularitou, stáhl se do ústraní. 
Bylo to od něj moudré? Vždyyť přece kdo chce mezi lidmi prosadit ať už své povolání nebo své
myšlenky, ten musí usilovat o popularitu, postupovat osvědčeným způsobem, který na lidi platí.

Oč Pánu Ježíši šlo 
Ježíš se mohl snadno stát oblíbeným politikem, vůdcem národa, superhvězdou v očích svých
současníků. Ale jemu o tohle všechno vůbec nešlo. On nehledal slávu pro sebe, on hlásal slávu
Otcovu. On nechtěl chvilkový úspěch u jedné generace jednoho národa, on chtěl oslovit všechny
generace ve všech dobách. A tak po celý život tituly nesiáše i krále odmítal. 
Až teprve na konci života, když stál před soudem, který ho za několik hodin pošle na smrt, tentokrát se
prohlašuje za krále. Ale i teď zdůrazňuje, že jeho království není z tohoto světa, jen pro tuto generaci,
jen pro tuto politickou siruaci. Že jeho království je nadčasové, nad všechny hranice zemí a států.

Kosmický Kristus 
Tento způsob kralování Kristova pojmenoval po dvou tisících let jeden teolog (Teilhard de Chardin):
“Kosmnický Kristus.” 
Tomuto pojmenování všichni porozuměli, rázem se ujalo. My jsme totiž první generace lidstva,, která
se na sebe mohla podívat shora, která uviděla naši zemi jako malou hvězdičku z kosmického prostoru.
Proto bychom měli být schopni, lépe než kdy dřív lidé před námi, pochopit tyto nadlidské, nadčasové,
nadstátní a nadpolitické rozměry kralování Ježíše Krista. 
Je to tak dobře, protože pokušení udělat z Kristova království mocenskou říši v tomto světě, bylo v
dějinách křesťanství převeliké. Přes Kristovo odmítání mečů a vojsk, se znovu a znovu prosazovaly
snahy šířit Boží království válkami a meči. Vzpomeňme na křížové výpravy, na kruté náboženské
války, na snahu vládnout ve jménu Kristově tvrdou rukou a diktátorskou panovačností. A nepomohlo
ani poučení, které mohl a může každý vyčíst z dějin, že Boží Prozřetelnost nechávala vždycky válčící
církev prohrát, násilníky padnout.

Král celého vesmíru i lidského srdce 
Pojďme tedy dnes slavit Krista, krále vesmíru! 
Krále Božské tvořivé síly, která je v jádru energií vesmírných hvězd. Která vyznačuje harmonii sil,
držících v rovnováze nebeská tělesa, která je v zárodku a kvasu prvního života a vede jeho vývojovou
linii až k vrcholnému květu života, jímž je člověkova schopnost milovat. 
Pojďme tedy dnes slavit Krista, Krále lidských srdcí! 
Ježíšovo dobývání lidských srdcí je pozvolné, jemné a nenápadné. Ale kdo na této cestě dojde až k
vrcholu, ko konečnému uvěření v Krista, ten pochopí, že získal to nejcennější, co lze vůbec v lidském
životě získat, víc než tituly, víc než metály, víc než světské panování.

Jak vypadají děti Kristova Království? 
Připomeňme si jednoho za mnohé. Myslím teď na pracovníka ČSAV, atomového fyzika Jiřího



Mrázka. Jeho poznávání kosmických paprsků Ježíšovy lásky mezi výboji atomových silokřivek, jeho
cesta k uvěření v Krista, Krále vesmíru, byl dlouhý a tuhý proces poznávání a učení. 
Ale když se stal věřícím křesťanem, změnilo to celou jeho osobnost, celý způsob života. Kdekdo ho
měl rád jako člověka neochvějné laskavosti, vždy plného optimismu, odborné poctivosti a lidské
spolehlivosti. Možná si na něj pamatujete z populárních pořadů v televizi, dyž vysvětloval taaje
moderní astrofyziky, nebo z pořadů, kdy komentoval první přistání lidí na měsíci. 
Pak přišla nemnoc, umírání a smrt. V 55 letech umíral narakovinu v pražské nemocnici. A i tu se
projevilo,  co pro člověka znamená, když uvěří v Krista, vítěze nad smrtí. 
Poslechněme si o tom svědectví jeho přítele kněze. Za jedné návštěvy mu nemocný vědec řekl: 
“Když jsem na to přišel, že mám rakovinu, to víš, samozřejmě jsem se zhrozil. To si musí každý
člověk tvrdě prodělat, ten proces přeměny životních cílů. Já už to vím a vzal jsem to na vědomí,že
končí program mé vědecké ppráce v ústavě, laboratořích. A že začne brzo pro mě jiný způsob
poznávání, v Boží laboratoři. Už na to začínám být zvědavý, už se učím na to těšit.” 
Kněz si všiml potu ns jrho řrlr s ptá se: “To je reakce po lécích?” A Dr. Mrázek říká: “ne, to je od
bolestí, které občas zaryjítrochu víc.Já jsem si nevzal morfium. Ono to sice po morfii nebolí,ale
člověk je ospalý a není schopen myslet. Já už těch hodin života a času k myšlení mám pomálu. A tak
si jich snažím považovat. A ostatně, nést trochu bolesti, copak to nebyl zpysob Pána Ježíše, jak
pomáhal lidem, co tu mohu dělat i na posteli. Trochu té bolesti obětuji za světnaší vědy.” 
A pak se znovu vracíme k hovoru o fyzice, kosmu a biologii. Jak tam ve všem svítí a jiskří tvůrčí Boží
láska, paprsky kosmického Krista. A já, kněz, si uvědomuji jak díky příteli fyzikovi hlouběji chápu
svou kněžskou službu: Když při mši svaté držím v ruce chléb hhostie, není to jen kousek nekvašeného
chleba, ale celé dějiny vesmíru, od prvního výbuchu stvoření jsou v něm obsaženy.A když vyslovují
slova proměňování: “Toto je moje tělo”, slyším jak znějí celým vesmírem, jak pronikají každý atom
hmoty a pozdvihují všechno, proměňují všechno do nové existenční roviny, podle slov Zjevení: “Hle,
činím všechno nové.” Pochopil jsem, že eucharistie má svůj kosmický rozměr, protože Ježíše Kristus
je vlastní život světa.” 
Tolik z vyprávění o životě a smrti jednoho člověka, který pochopil, jak Kristus Král vládne životem i
smrtí.Pojďme tedy i my dnes s radostí vyyznat svou víru v Krista Krále. 
 

S DAVIDEM ZA KRISTEM

Tahle situace Izraelitů, o které jsme si četliv 1. čtení, tanám, dnešním posluchačům, připadá známá, 
docela přítomná. Jsou tu dvě izraelská území - kmen Juda na jihu a ostatní kmeny na severu. A
stojípřed rozhodnutím jako my zůstat v jednom státě, nebo utvořit státy dva. Jejich řeč se od sebe
lišila - asi jako naše čeština a slovensština. Víru v jewdnoho Boha měli společnou. Jen hospodářsky
byli odlišní. Jižní - Judská země byla neúrodná, kamenitá, zatímco sever byl úrodný, bohatší. 
A teď uvažují: 
Spojit se? “Nebude pak jeden doplácet na druhého, - ptal se lid. Ale kupodivu, ti dávní Izraelští před
třemi tisíciletími, seneptali lidových pivních mudrlantů, ale ptali se moudrých,zkušených, starších
lidu. 
A přední mužové izraelští řekli: Máme jednoho Boha, jsme jeden lid Boží (= Izrael), a nepřátel je
kolem nás ze všech stran mnoho. Proto držme pohromadě. My buďme jedno stádce a David ať je
naším pastýřem ve jménu Hospodina.” 
Takhle uvažovali lidé před třemi tisíciletími. Dovedemy dnes uvažovat stejně moudře? 
A pojďme pozorovat dál, čemu nás učí dnešní slovo Boží. 
Dva krále staaví před naše oči. Kdesi na začátku dějin spásy stojí král David - a na konci nejen



církevního roku, ale i na konci všech dějin stojí Král Kristus. Tomu jdeme vstříc, ať chceme nebo
nechceme. 
Ti dva králové, David z knihyk Samuel a Kristus z evaangelia, jsou na první pohled zcela rozdílní
králové. 
Je tu Kristus Král. Visí na kříži, nad hlavou to má posměšně napsané: INRI = Jesuss Nazaretus Rex
Indeorum - Ježíš Nazaretský král židovský. Visí mezi dvěma zločinci. Všichni se mu posmívají: “Tys
dopadl, ty králi. Jiným jsi pomáhal, teď sobě pomoci nemůžeš.” A Ježíš si opravdu nepomáhá, trpí a
umírá. To je jeden kkrál. 
A druhý král, David. V dnešním čtení je právě zvolen, pomazán, korunován. To je jiný král. Už se
proslavil jako váleečník, silák. - “Byl oblíbený u všech lidu” píše se o něm (1 Sam 18,5). Je populární,
je energický, je rozhodnutý, je slavná. 
Ježíš a David. Dva králové na první pohled docela odlišní 
Kdyby  tohle teď bylo předmětem národního plebiscitu, pro kterého krále byste hlasovali? 
Možná si teď myslíš: “Co je to za zbytečnou otázku? Samozřejmě je mým králem je Kristus! Vždyť
jsem křesťan!” 
Ale počkej. Já se tě ptám po tvém základním postoji, komu svým smýšlením a chováním stojíš blíž?
Kristu nebo Davidovi? 
Dělá ti dobře, když jsi populární, oblíbený? 
Dělá ti dobře, když máš úspěch, peníze? 
Dokážeš se obětovat pro druhé až do konce? 
Jistě, jsou takooví lidé. Maxmilián Kolbe bnyl za takové sebeobětování prohlášen za svatého.
Neznamená to, že hrdinské sebeobětování po vzoru Ježíšově je něco mimořádného? 
Ale jsem si jist, že většina lidí by musela poctivě přiznat, že je jim bližší mentalita krále Davida.
Snášet neúspěch, posměch a pohrdání, to nám nedělá dobře. Bližší košile než kabát. Děláá nám  dobře,
když se můžeme mezi lidmi dát slyšet, když náš názor platí v práci, doma u manželky, u dětí. 
David zde - Kristus tam. Kdo je váš král? Jak hlasuješ? Já,  osobně - samozřejmě, chtěl bych být vždy
s Pánem Ježíšem, ale zároveň cítím, že můj základní životní pocit je ten davidovský. 
Ještě štěstí, že tohle hlasování mezi Davidem a Kristem nikdy nebylo, ani teď není. Neklade se nám
otázka, zda za Davidem nebo za Kristem. Jsme voláni, abychom s Davidem šli za Kristem. Už u
Davida byla jeho obliba moci a panování, jeho touha po uznání a po popularitě, jen jednou částí jeho
povahy. Druhá část je jeho veliká důvěra v Boha, jeho velkorysost k lidem, i k nepřátelům. V králi
Davidovi jsou už zárodky toho, co dorostlo do plnosti v králi Kristu. 
David a Kristus. Dva králové, dva modely života, které se naštěstí nevylučují, ale doplňují. Král David
byl na začátku cesty ke Kristu, cesty, po které máme jít i my. Kdo se o to pokouší, jde životem
sprvným směrem. 
Oblíbeným námětem středověkého malířství byl “Kořen Jesse”: dole leží Jesse, otec Davidův, nad ním
je David a z něj vyrůstá množství větví generací. Až nahoře se vznáší Kristus, toho všeho vývoje. 
To je tedy cesta od Davida ke Kristu. Po té chce Boží prozřetelnost vést i nás. Po cestě za Ježíšem,
který raději sloužil, než panoval. 
Pojďme svým vyznáním víry odevzdat svůj hlas pro Krále Krista. 
 

STVOŘIL BŮH AUTO ?

Kristus je Král všeho všeho stvoření, hlásá nám dnešní svátek. Ale jak je to s tím stvořením všeho:
“Stvořil Bůh také auto?” zeptá se tě syn. Co mu na to odpovíš? 
V minulé kapitolce jsme si ukazovali různá úskalí, na která můžeme narazit, když vypravujeme dětem



o Bohu. Zakončili jsme varováním, že o Bohu Stvořiteli nelze dětem vypravovat tak, jak je to na
začátku Bible. Nerozumějí ani obraznému biblickému vyprávění, ani přírodovědeckému vysvětlení.
Že je třeba začít dětsky, z pohledu dítěte. 
Jednomu tatínkovi se zdálo, že tohle vše je moc zbytečného mudrování: “Naše babičky se nikde
neškolily a přece to dětem dobře pověděly: Pán Bůh stvořil zkrátka všechno a hotovo.” Jenže ono to
opravdu tak jednoduché není. Velké procento synů, synů právě těchto babiček, víru ztratilo. Při
dospívání nabyli dojem, že víra je věc nerozumná. Pojďme se proto přece jen učit, jak to dětem říkat
správně a rozumně tak, aby v dospívání nemusely odmítat jako pohádky to, co jim v dětství
vypravujeme. 
Jak je to tedy? Stvořil Pán Bůh všechno, nebo nestvořil? Vysvětlíme si to příkladem. 
Rodina jede v neděli po mši na výlet. Tatínek vychutnává řízení auta, pětiletý syn pomáhá motoru
vrčet, maminka se vyžívá krásou podzimní krajiny. “Toníčku, podívej se na to krásné údolí pod námi.
To vše stvoříl Pán Bůh.” Toník na chvíli přestane být motorem a zeptá se: “A tohle auto stvořil také?”
- Maminka znejistí: “Ne - tohle auto Pán Bůh nestvořil:” - Teď jedou na vysoký most, který přenáší
silnici přes údolí. A Toník chce vědět: “A tenhle most takě Pán Bůh nestvořil?” - “Také ne.” - “A tuhle
silnici?” - “Také ne.” -  Malý chvilku dumá a pak říká: “Mami, ten milý Bůh vlastně nic pořádného
neudělal.” 
Maminčina náboženská lekce nevyšla. Proč? Zaprvé, pro malé děti krása krajiny neznamená nic, tu
nevnímají. Na ně působí to, co se hýbá, co dělá hluk, auto, stroj, letadlo. Za druhé proto, že maminka
neuměla správně odpovědět. Na otázku po původu silnic měla odpovědět, že ta je společným dílem
Pána Boha a lidí. Bůh stvořil skály, kamení, asfalt, železo, hory a doly. Pak stvořil lidi a řekl: “Teď je
řada na vás. Dal jsem vám chytrou hlavu a šikovné ruce. Teď ukažte vy, co dokážete. Stavějte své
silnice a mosty a auta.” - A lidé začali přemýšlet, nač Bůh stvořil kamení, nač železo, nač gumu, co
tím zamýšlel. Poznávají, že Pán Bůh vymyslel lidem tolik věcí, které si mohou udělat. Že ještě moc a
moc let mají lidé co dělat, aby porozuměli, jaké Boží dary jsou pro ně připraveny, jaké stroje a krásné
věci si mohou podle jeho plánů udělat. “Ty možná také objevíš nový stroj, motor nebo loď.” 
Jestiže to dětem vysvětlujeme takto, nemůže v nich vzniknout představa, že technika a pokrok jsou
vždy proti Bohu, proti Boží vůli, že se Bůh hněvá na lidské vynálezy a závidí je lidem. Závist bohů -
to je škaredá, pohanská představa. 
Všechna technika světa, to je přece součást Božího tvůrčího plánu. Vždyť hned na začátku bible stojí,
že Bůh stvořil člověka a řekl: “Jděte a podmaňte si zemi.” Věda a technika je dobrá věc, - ovšem
pokud se nezneužívá ke zlému. Zde mohou už malé děti snadno pochopit i ti, že Boží stvoření světa
není ještě skončeno, - že dobrý Bůh tvoří stále dál a lidé mu mají pomáhat. 
Proto je dobré při večerní modlitbě poděkovat s dětmi nejen za jídlo, ale i za auto, za televizor, za
techniku. Jedna věřící židovská maminka říkala dětem: “Když otočíte vypínačem, nezapomeňte
přitom vždy poděkovat Boha za jeho krásný dar - elektrický proud, který nám točí pračkou, vaří jídlo,
hraje v rádiu a startuje auto, abychom v něm mohli jezdit.” 
V technice poznají děti Boží velikost spíš, než v květince nebo brouku. 
Za vyprávěním o stvoření světa následuje v dějepravě vyprávění o stvoření člověka a o ráji. Z toho, co
jsme si tu řekli, pochopíme, že i vyprávění o ráji je pro předškolní děti zcela nevhodné. Toto hluboké,
obrazné a symbolické vyprávění nemůže dítě chápat jinak, než zcela polopaticky: jako historickou
událost, která se přesně tak stala. Vznikne v něm představa, že celý svět mohl být dodnes rájem, kdyby
dva lidé nebyli jedli ze zapovězeného stromu. Celkem malicherná příčina a světová katastrofa jako
následek, jak si to má dítě srovnat s představou hodného Boha? Tyto zmatené představy z dětství
straší některé lidi až do dospělosti, ba po celý život. Dítě není schopno pochopit, že toto vyprávění je
symbolem - obrazem pokušení člověka proti Boží vůli, která je v každém člověku a vždy znovu jej
pokouší, aby zhřešil, zklamal. 



Toto temné tajemství zla, nepochopitelné i dospělým, není nic pro malé děti. 
A ještě jedno upozornění. Jako jsme si řekli, žer nelze jen tak bez dalšího vysvětlení tvrdit, že Bůh
stvořil všechno, stejně opatrní musíme být při otázce zda je Bůh všemohoucí, zda mlže všechno, co
chce. I když víme, že Bůh všemohoucí je, taková odpověď vyvolá v dítěti představu mocného
kouzelníka a začne si vymýšlet ty nejnemožňější věci: “Může Bůh nechat tuto sklenici lítat ve
vzduchu? Proč to někdy neudělá?” Může Bůh z téhle šišky nechat vyrůst velký strom? Může Bůh, aby
to auto, co stojí na ulici, tam teď nestálo?” - “Že nemůže? Aha, tak to tedy nemůže všechno!” 
Proto je třeba říci, žer Bůh opravdu nemůže všechno. Nemůže dělat to co odporuje jeho dobrotě, lásce.
Jelikož je dobrý, nemůže všechno. Nemůže být zlý. 
Nemůže lhát, dělat hlouposti, darebnosti, klukoviny. 
Jeho moc je sice bez hranic. Ale jeho dobrota omezuje jeho moc. Bůh nemůže dělat to, co by nebylo
moudré, co by nebylo dobré. 
Příklad pomůže, aby dítě porozumělo. Zeptám se: “Může se náš tatínek sám zabít? - Samozřejmě,
uměl by to udělat. Ale on nás má rád a ví, že ho máme také rádi, a že by nám bylo smutno, tak proto to
nemůže udělat. Nemůže se zabít, protože nás má rád.” 
Bůh může všechno, co chce ale on chce jen to, co je dobré. 
Při večerní modlitbě vyzní tento rozhovor v prosbu, abychom i my chtěli vždy jen to co je dobré. Jako
Bůh Otec, jako Syn Boží, Kristus, Král všeho stvoření

Přímluvy

Pojďme společně prosit Krista Krále, kterého Otec učinil Pánem nade vším stvořením:

Za ty, kteří vedou a představují dnešní Kristovu  církev, - aby hlásali Boží království věrohodně.
Za ty věřící křesťanských církvích,  křesťanství usilují o sjednocení, aby nezmalomyslněli a
vytrvali.
Za ty, co nám vládnou: aby vládli spravedlivě a nedali ubližovat slabým a chudým.
Za ty lidi utlačované a trpící, kteří čekají na osvobození, aby našli svou radost.
Za nás, zde přítomné, abychom jako správní křesťané drželi pospolu a měli se rádi.
Za náš český národ, aby si zachoval víru svatého krále Václava.

------  Nakonec se na chvíli ztišme a prosme každý ve svém srdci v tichosti za své osobní starosti a
potřeby ----

o toto vše tě prosíme, Kriste, náš Králi slávy.

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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Cestou do Emauz  - svátky svatých (8. prosince - 25. března)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.

Promluvy ke svátkům svatých jsou zatím zrekonstruhovány z různých pracovních souborů, protože část definitivní verse (podle které
vyšlo tištené vydání) se autorovi pravděpodobně vymazala. Mohou se tu tedy vyskytnout určité drobné odchylky oproti tištěnému
vydání.

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

8. PROSINCE P.MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO
HŘÍCHU 

CO JE TO NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE ?

Dnešní svátek se v církvi slaví od dávných časů - ve východní církvi máme o něm doklady už z
devátého století. V Západní církvi papež Pius IX. vyhlásil neposkvrněné početí Panny Marie dokonce
za článek víry. A přece jsou kolem toho pojmu stálé zmatky. Lidé si ten výraz vykládají různým,
zpravidla nesprávným způsobem. 
Často to lidé chápou jako Mariino panenské početí syna Ježíše,- že Maria jej počala z Ducha svatého.
Tak to není. Toto tajemství víry má svůj svátek 25.března, kdy slavíme svátek Zvěstování Páně. 
Následkem tohoto špatného výkladu, že neposkvrněným početím Panny Marie se míní panenské - tedy
neposkvrněné početí dítěte - je mínění, že normální, manželské zplození dítěte je poskvrněné, tedy
hříšné početí. A to je představa ošklivá a nekřesťanská. 
Oč se tedy jedná u tohoto adventního svátku? Prostě a srozumitelně to vyjadřuje evangelium dnešního
svátku, které jsme si právě četli. 
Anděl nazývá Marii milosti plnou. Z domýšlení tohoto prohlášení vzešel podnět k vyjádření dnešního
svátku. Pojem "plnost" znamená úplnost od samého začátku, od početí. 
Představme si tento biblický výraz jako časový pojem. Maria byla Bohem vyvolena od samého početí
až do smrti. Byla vykoupena dřív, než její Syn vykoupil lidstvo na kříži, dřív, než ona sama se o to
mohla svým životem přičinit. 
Pro ujasnění si to srovnejme s jiným omilostněním, jinou podobou spasení. Myslím tu na spasení
zločince, ukřižovaného spolu s Ježíšem. Víme o tom člověku jen to, že byl popraven a že sám doznal,
že si popravu zaslouží.Víme, že tento zločinec byl první svatořečený v Novém zákoně: "Ještě dnes
budeš se mnou v ráji, - řekl mu Ježíš. 
Osudy těchto dvou, Marie a neznámého zločince, zviditelňují nejkrajnější meze milosrdné ruky Boží -
spásy v poslední chvíli života a spásy v prvním okamžiku života. Když se podíváte do kalendáře na
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jméno dnešního svátku nenajdete tam už:"Neposkvrněné početí Panny Marie", které připouští různé
výklady, ale: "Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu." 
I pro nás je někde, v některé chvíli našeho života, hodina pravdy, nabídka nového způsobu života,
obrácení, kdy budeme schopni s Marií říkat i v našich situacích: "Staň se mi podle tvého slova." 
Chvalme dnes Boha za to, že omilostnil Marii od samého početí. Chvalme Boha za to, že stále a s
vytrvalou trpělivostí nabízí omilostnění, vykoupení, záchranu celému našemu světu. 
 

MARIÁNSKÁ ÚCTA PO KONCILU

Dnes slavíme svátek počátku Nového zákona, svátek počátku nového vykoupeného lidstva. 
Slavíme Mariino vyvolení. Radujme se, že Bůh učinil veliké věci na jednom z nás, na naší sestře
Marii. Že si ji vybral za matku pro svého Syna. 
Dnešním svátkem vyznáváme, že pro toto vyvolení Bůh ochránil Marii od prvních okamžiku jejího
života od hříchu, viny. Že ji od prvního okamžiku cele zahrnul svou láskou. Že chtěl udělat nový
počátek lidstva, vykoupeného lidstva. 
Dnes si radostně připomínáme, že Maria je člověk, který stojí od začátku v plném světle Božím. Že je
velkým člověkem, protože Bůh ji obdařil velikostí. Že je milostiplná, protože Bůh ji miluje. 
Všechna krása, kterou na ní obdivujeme, to není její, lidská krása, to je krása Boží, Bohem darovaná a
způsobená. Maria je člověk jako my, není to bohyně, ale je to člověk Bohem omilostněný,
obdarovaný. 
Na co shlédne Bůh - to je veliké. Co si Bůh zamiluje, to je milostiplné, láskyhodné. Děkujeme Bohu,
že shlédl na naši lidskou sestru Marii, že ji tak obdaroval, že jeho milosrdenství trvá a je hodno chvály
od věků do věků. 
To je radost dnešního svátku: Že Bůh je velký ve své štědré lásce k člověku, že člověk Maria Boží dar
přijala a uchovala ve svém srdci. 
"Cokoli vám řekne můj syn Ježíš, udělejte to, poslechněte ho." Tak nám to říká její hlas od svatby v
Káně. Takový návod nám dává Maria i dnes. 
V tom je tedy ovoce úcty mariánské, že pochopíme a plníme její výzvu: "Cokoli vám můj Syn říká,
poslechněte ho." 
Amen. 
 

SKRZE MARII K JEŽÍŠOVI

Matka Pána Ježíše Maria má dnes svátek a pozvala nás, abychom jej s ní oslavili. Pozvala mnohé, ba
všechny lidi, ale mnozí to nějak neuslyšeli, nepochopili a tak nepřišli. My tu jsme, abychom se s ní
radovali, abychom jí zazpívali, jako když vinšujem svým dobrým přátelům. Zpíváme jí krásnou píseň,
pro ni zvlášť složenou. A je slyšet z vašeho zpěvu, že do něj vkládáte srdce, že zpíváte Matce Boží
rádi a s láskou. 
Maria je dobrá hostitelka, - ať my jsme dobří hosté. Dobrá hostitelka nabízí, co má nejlepšího. Maria
též: svého Syna - Ježíše Krista. Představuje se nám ve svém Slovu, nabízí se nám jako pokrm ve svém
Těle - chlebu života. Maminky mají rády, když se jejich děti hostům líbí. Oblíbil sis jejího Syna?
Těšil ses na chvíli setkání, až bude Kristus mezi námi? 
Pod pojmem: "Kristus mezi námi" si zpravidla představujeme jen jeho přítomnost v eucharistii - ve
svatostánku, ale koncil nám připomněl, že způsobů zpřítomnění Krista mezi námi je víc. 
Když nasloucháme předčítání evangelia, je stejně tak mezi námi, jako po proměňování ve svaté hostii.



Je v těchto formách přítomnosti nějaký rozdíl? Pro Něj ne. On je stále týž. Pro nás ano. Ve svém slovu
- v evangeliu - on mluví a já mám naslouchat. V eucharistii on naslouchá a já mám k němu mluvit. 
Umíš dobře naslouchat slovu Božímu? Neposloucháš je jako vyprávění starých událostí, které se
sběhly kdysi dávno? Kdyby evangelium bylo jen to, asi by nestálo v dnešním uspěchaném světě
nikomu za pozornost, co se stalo tak dávno v kterési okrajové provincii římské říše, mezi tamnějším
polokočovným lidem. Jenže Kristus mluví v evangeliu dnes, k nám, dnešním lidem, k tobě osobně
mluví: Tys marnotratný syn, On je otec, který tě vyhlíží, kdy se vrátíš ze svých toulek.Tys ztracená
ovečka a On pastýř, který tě neúnavně hledá a vede do svého království. I sem si tě dnes On přivedl.
Tys ten raněný na silnici z Jeruzaléma do Jericha a On se sklání k tvým bolestem jako milosrdný
Samaritán. Tys ten, kterého zve On - Král králů - k své hostině. Člověče, o tebe se jedná v
evangeliu.Kristus, kterého přijmeš za chvíli u stolu Páně, není kdosi, kdo žil kdysi dávno. Přijímáš
Krista, který žije teď a teď tě má rád. Neskončilo dosud Kristovo Zjevení, neskončila Kristova láska k
člověku! 
Přijímáš jej tak? Nasloucháš mu jako před tebou stojícímu? Mluvíš k němu jako k Bohu v nekonečnu,
nebo jako k tomu, který je zde u tebe, s tebou? 
Panna Maria nás sem pozvala, abychom s ní oslavili její svátek. Představuje nám a nabízí nám co má
nejdražšího: svého Syna. Plní naši prosbu, jak k ní často voláme v modlitbě Pod ochranu tvou ... a
Ježíše svého milovaného Syna nám ukaž". Za chvíli bude její Syn uprostřed nás na oltáři, jako pokrm
pro nás při hostině. Naslouchals právě jeho slovu. Teď jej přivítej ve svatém přijímání a raduj se s
Marií: Kristus je mezi námi! 
  

1. LEDNA: SLAVNOST MATKY BOŽÍ – PANNY MARIE – NOVÝ
ROK 

 
Další kázání k této slavnosti jsou v nedělním cyklu C

  
DVĚ JMÉNA – PROGRAM PLNÝ NADĚJE

Je zvykem dávat jednotlivým rokům různá jména jako program, který ta jména zosobňují. Měli jsme
rok Bedřicha smetany, jiný rok byl jmenovaný J.A.Komenskému a jeho dílu. Podobně si počíná i
Církev, když na př. jednotlivé roky duchovní obnovy zasvěcuje různým svatým. 
Na počátek každého roku však klade dvě jména, vždy stejná: Jména Ježíš a Maria, jako program plný
naděje. 
Ještě donedávna zněl liturgický název prvního dne v roce „Jména Ježíš“. I dnešní evangelium končí
zmínkou o tom, že „mu dali jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, prve než byl počat v mateřském lůně.“ 
Hebrejské jméno Ježíš se překládá jako „Jahve pomáhá“, „Jahve zachraňuje“. Už v tomto jméně je
vyjádřeno to nejdůležitější, co Ježíš pro svět udělá: Zachrání, osvobodí jej. A stvrzuje to i
novozákonní zjevení anděla Josefovi: Dáš mu jméno Ježíš, neboť on osvobodí svůj lid. 
Jak Ježíš pomáhal, jak zachraňoval, o tom nám svědčí stránky Nového Zákona. Je to radostná zpráva o
tom, jak do svého srdce přijal celníky, hříšníky, malomocné, chromé, malé děti i plačící maminky. 
A tak stojí jméno Ježíš jako příslib i na začátku tohoto našeho nového roku. I s námi půjde ten,
kterého můžeme nazývat svým Pomocníkem, Zachráncem, Ochráncem. 



Druhé jméno, které před nás Církev klade jako program naděje, je jméno Maria se překládá několika
způsoby. Hebrejská Mirjam znamená „od Boha milovaná“, „Vyvolená“, nebo „Omilostněná.“ 
Všimli jste si, co je na dnešním čtení nápadné? Zatímco pastýři překypující aktivitou, pospíchají,
hledají, nalézají, klanějí se, chválí Boha a běží radostnou zvěst povědět dál – Maria zůstává tichá,
nepromluví ani slova. Písmo o ní jen říká, že „to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovalo o
tom.“ 
Podobná tichost Mariina je nápadná už při zvěstování. Kratičkým slovem Fiat, Ano, odpovídá na
nejzávažnější otázku lidských dějin. 
Proto se mi jeví upovídanost „Marie“ – v různých teď tak módních „mariánských zjeveních“ – tak
nevěrohodná. Tahle upovídaná osoba není totožná s Marií našich evangelií. 
Izaiášův výrok: „Neboj se, vždyť já jsem si tě vyvolil, já jsem si tě zavolal jménem, ty patříš mně“ –
tohle oslovení vztahuje Církev nejen na Marii. To patří i každému z nás, Mariiným sourozencům v
člověčenství. 
Začínáme nový rok ve jménu Marie a věříme, že Maria půjde s námi cestou života jako naše sestra,
jako přímluvkyně. mlčenlivá i činorodá, věrná a spolehlivá. 
Když dokážeme vstoupit do nového roku ve jménu Ježíše a Marie, nemusíme se děsit budoucích dní:
Na nic z toho, co přijde, nebudeme sami, v žádné situaci nezůstáváme bez pomoci. Je tu mocný
Zachránce, který se vlídně ujímá každého, kdo se na něj s vírou obrátí. Máme i mateřskou
Přímluvkyni. 
Povšimněme si v dnešním evangeliu ještě jedné podrobnosti. Pastýři neběželi do Betléma každý
zvlášť, ale všichni společně. Společně: to usnadňuje orientaci, hledání i nalézání i předávání dál. I
naše víra se rozvíjí lépe ve společenství a roste, když ji společně, jako společenství Církve hlásáme
dál. 
Pojďme tedy a společně teď vyznejme svou víru v našeho Pána, předložme mu své prosby a svěřme se
do jeho ochrany. 
  

6. LEDNA –SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

SVĚTLO K OSVÍCENÍ NÁRODŮ

V jedné rakouské vesnici poblíž moravských hranic se o svátku Zjevení Páně stala před večerní mší
zvláštní věc. Najednou se tam nahrnulo na dvacet mládenců, černých jako eben. Posadili se
pohromadě do předních lavic – zrovna před betlém. 
Domácí se po nich koukali užasle – a nevlídně. A šuškali si: „To jsou z té ubytovny pro uprchlíky, co
ji zřídila Charita. Takových sem bude přicházet stále víc. Hlad je žene z domu. U nás mládež nechce
zůstávat na vesnici, nechce dělat na poli, nechce dělat v lese. Tak zde chtějí usadit uprchlíky, aby
venkov nezůstal liduprázdný, až my staří umřeme. 
No dobrá – špitali rozčileně druzí – ale to má být naše obec za chvíli černošská? A kdoví, jestli to jsou
vůbec křesťané! A rozvalují se na našich místech v lavicích – tam přece sedávám vždycky já!“ 
Černoši se zatím zvědavě rozhlíželi po kostele. A právě, když kněz s ministranty přišel do kostela a
varhany zmlkly, aby mohl pozdravit farnost, – tu jeden ten černoch vyskočil z lavice – vzal do rukou z
betléma černého krále a radostně volal: „Hí is kaming from Efrika!“ – Zde je návštěvník z Afriky! 
A dvacet černých návštěvníků kostela zářilo radostí ale ti domácí hleděli zaraženě: Neměli bychom
být k těmhle kdovíodkud přivandrovalým lidem přece jen zdrženlivější? Držet si je dál od těla? Copak
nemáme už dost nepříjemností s cikány? 



Pan farář ten večer odložil připravované slavnostní kázání stranou. 
A začal vypravovat, že přesně tak se cítili už první křesťané – židé, když se církev začala obracet i k
pohanům. Když nežidy začala křtít a přijímat do církve. Copak Pán Ježíš neřekl, že byl poslán ke
ztraceným ovcím národa vyvoleného? Copak on není Mesiáš jen pro vyvolený – rozuměj židovský –
národ? Copak Ježíš je snad spasitelem celého světa? To snad ne – říkali si a potřásali hlavami. 
Vyprávění dnešního evangelia, jak přišli do Betléma pohanští mudrci z ciziny, je odpovědí na
pochybnosti tehdejších křesťanů. Je odpovědí i na pochybnosti naše. I do našich měst a vesnic se bude
nezadržitelně hrnout stále víc Vietnamců, černých Afričanů, hnědých Asiatů. 
Máme výhody, že si můžeme rozvážit, jak je přijmeme, dřív než sem přijdou. Dokážeme se k nim
nechovat nepřátelsky? Nepřátelství budí zas jen nepřátelství, odpor budí odpor. Nebo jim dokážeme
ukazovat hvězdu mudrců a vést je za ní k Pánu Ježíši? Projeví se skrze nás dobrota Boží ke všem
lidem? 
„Vy jste světlo světa“ – řekl o nás s důvěrou náš Pán. Ať nás setkání s Pánem Ježíšem o dnešním
svátku jeho Zjevení učiní citlivějšími pro potřeby dnešní doby, dnešního lidstva. 
  

18. LEDNA: PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

Začátek týdne modliteb za jednotu 
 

DUCHOVNÍ EKUMENISMUS

Začal světový týden modliteb za sjednocení křesťanů ve víře. Světová válka dotlačila křesťany
různých vyznání blíž k sobě. Z kostelů, z teologických fakult, se přenesl dialog mezi církvemi do cel
kriminálů, do protileteckých bunkrů, kde se vedle sebe krčili a usilovali o přežití katolík s
protestantem. Mnohé rozdíly se tam ukázaly jako plané slovíčkaření, mnoho společného tam objevili:
Jeden je Bůh a Otec nás všech, jeden je náš Pán Ježíš Kristus, jedno slovo Boží v Písmu svatém, jeden
je křest, jeden stejný Otčenáš, jedno stejné Krédo, vyznání víry. Jedno je povolání k životu v lásce:
abychom dělali druhému, co chceme, aby druzí dělali nám. 
Přešla válka a lidé se zas rozešli, na neštěstí církve a na neštěstí celého světa. 
Vždyť celý svět je také rozdělen, hrozivě rozdělen trhlinami mezi východem a západem, mezi jihem a
severem. Kdo tu má zprostředkovat, kdo má dávat příklad svornosti, tolerance, mírumilovnosti, když
ne křesťanství? Ale jak má svět jeho výzvy brát vážně, když ne křesťanství? Ale jak má svět jeho
výzvy brát vážně, když křesťané sami je neberou vážně, nedovedou se usmířit, snést, sjednotit mezi
sebou? Jak může kázat o jednotě, kdo sám není jednotný! Naše křesťanská nesvornost má drtivou
spoluvinu na rozdělení světa, nejsme schopni ho účinně bránit před válkami. 
Ale naší nesvorností je ohrožen nejen svět, ale i samo křesťanství. Výsledek misijního úsilí v mnoha
rozvojových zemích je nulový, doslova nulový, protože tam proti sobě stojí misionáři různých církví:
anglikáni, presbyteriáni, luteráni, adventisté, katolíci. Hlásají jednoho Krista, ale navzájem se k sobě
chovají nepřátelsky. „Napřed se domluvte mezi sebou“ - říkají Afričané a Indové a Japonci. A mají
pravdu. A výsledek kněžské pastorace v tradičně křesťanských zemích? Také nulový, aspoň co do
růstu početního. Za posledních sto let, od roku 1880 do roku 1980 vzrostl podíl křesťanů na
obyvatelstvu světa o 0,1, tj. o jednu desetinu procenta! 
V době koncilu vzplanula nová vlna sjednocovacího, – tenkrát se vžilo slovo „ekumenického“ – úsilí.
Mluvilo se tenkrát o sjednocení křesťanských církví s takovým optimismem, jakoby už byla ruka v



rukávě. Ale k nějakému velkému činu, k formální jednotě, zase nedošlo. Kterýsi unavený harcovník
jednoty si posteskl: „Ono to není jako když se namlouvají dva mladí v romantickém mládí. Tohle je
taková dřina, jako dávat dohromady dva staré rozvedené manžele.“ 
Máme tedy už zkušenost, že vyjednáváním tam nahoře, diskusemi teologů a kardinálů se asi
křesťanstvo nesjednotí. 
Je to zřejmě na nás, obyčejných lidech dole. Ale co my můžeme pro jednotu katolíků a evangelíků a
pravoslavných, co můžeme pro to udělat? Máme snad jít přemlouvat sousedy a známé, co jsou
evangelíci, aby v zájmu jednoty církve přestoupili do naší, katolické? Máme obracet evangelíky na
katolíky? Suchá mluva statistik k tomu říká, že ročně vstupuje do katolické církve asi 20 – 30.000
nekatolíků, ale ročně také 20 – 30.000 z církve vystupuje, takže nula od nuly pojde. 
Co tedy můžeme dělat? 
My všichni, každý z nás máme možnost, a velikou. Už na koncilu se o ní začalo mluvit a byla také
vtělena do koncilního dekretu „O ekumenismu“. Je to cesta k jednotě zdola, via facti: Když nelze dojít
sjednocení rozumem, půjde to srdcem. 
V tom koncilním dokumentu se nám radí: „Za duši všeho ekumenického snažení nutno považovat
obrácení srdce a svatosti osobního života ve spojení s modlitbou. Toto lze právem nazývat duchovním
ekumenismem.“ (Odst. 78). Tohle je ten návod na jednotu. 
Zdá se ti to být jaksi jen zbožně-teoretické povídání? Žádný skutek, rozhodný krok? To by ses mýlil.
Abychom v tom omylu nezůstali, dekret hned vysvětluje, co míní tím obrácením srdce;je to naše
upřímná pokora a bratrská dobrota. Máme už konečně zanechat roztrpčení nad dějinnými křivdami, co
nám způsobili evangelíci od Husitů počínaje, máme se vzdát předsudků vůči nim a nedůvěry k nim. A
máme už konečně začít s bratrským chováním vůči křesťanům jinověrcům. Už svatý Augustin napsal:
„Ať chceme, nebo nechcem, jsou našimi bratřími. Tenkrát by přestali teprv být našimi bratřími, kdyby
se přestali modlit Otče náš! 
To je veliká věc, tenhle duchovní ekumenismus, co se nám tu v oficielním koncilním dekretu
doporučuje, přikazuje. To je vlastně opravdu sjednocení v praxi, srdcem, láskou. Když mám někoho
rád, to jsem s ním už jedno, to je už jednota v denním životě. Máme přijmout křesťany jiné víry jako
bratry, s láskou. Obávám se, že to je víc, než jsme momentálně schopni uskutečnit. My se těch
jinověrců přece jen ještě bojíme. My jim tak docela nedůvěřujeme, že oni to s námi myslí stejně
poctivě jako my s nimi. Dá nám to práci, než přijmeme opravdu za své mínění prostou větu, že všichni
jsme žáky jednoho Pána – Ježíše; že všichni jsme dětmi jednoho Otce v nebesích. 
Bez tohoto vnitřního sjednocení srdcí, i kdyby představitelé církví podepsali dokument o sjednocení
už dnes, bylo by to vyhlášení, co není. A v praxi by to bylo k ničemu. Papír nás nesjednotí! 
A naopak: Když se takto dokážeme sjednotit duchem, srdcem, bude už úřední dokument jen
vyhlášením toho, co už stejně je, co už existuje. 
Kde je vzájemná láska, ta jednota už je! 
Pokusme se na tuhle větu tak honem nezapomenout a zpytovat si podle ní své svědomí, své jednání a
smýšlení. 
A s touto myšlenkou pojďme předstoupit před našeho Pána Ježíše. 
  

25. LEDNA: SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA 

Svátky svatých slaví církev zpravidla v den jejich narození pro nebe, v den jejich smrti. Ale zná i
vyjímky z tohoto pravidla a jednou z nich je dnešní svátek Obrácení svatého Pavla. Slavíme tu onu



tajemnou události na jeho cestě do Damašku. To už měl mladý židovský fanatik Šavel za sebou účast
na lovu na křesťany v Jeruzalémě. Jak ten lov probíhal a co s ulovenými křesťany dělali, to víme z
vyprávění ve Skutcích apoštolů o osudu mladého křesťana Štěpána při jeho popravě měl farizej Šavel
jakýsi úřední dohled. A teď se s policejní patrolou žene do Damašku, protože do Jeruzaléma došla
zpráva, že i tam jsou tihle nenávidění zrádci židovské pravověrnosti. Vždyť oni popraveného Krista
považovali za Mesiáše, za vůdce židovského národa! Jakýpak vůdce národa, když nechtěl bojovat,
nechtěl židovskému národu dobýt vládu nad Římskou říši, vládu nad všemi říšemi, nad celým světem. 
Museli toho pacifistu Ježíše zabít, aby svými myšlenkami o napravování světa po dobrém nenakazil
celý národ. Ty jeho směšné nápady: 
Království lásky, království pokoje, – raději po dobrém než po zlém, – co s takovými nápady snílka
Ježíše. Je třeba zlikvidovat i jeho vyznavače, a honem dřív, než nakazí další lidi. 
A v tomto spěchu – už snad v dohledu damašských bran, se to najednou se Šavlem stalo. Zazáří
oslňující světlo. Šavel padá z koně: „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ – Šavel jde zatknout a dovést k
popravě damašské křesťany, ale Ježíš se s nimi ztotožňuje. Bude to tak platit po všechny časy:
Kdokoliv pronásleduje křesťany, pronásleduje v nich Ježíše. 
„Pane, co mám dělat?“ – ptá se farizej, a tahle otázka ho povede dál celým životem. Od té chvíle chce
Šavel Pavel dělat jen to, k čemu jej vede Ježíš. Chtěl, vášnivě chtěl vyhubit křesťany do 
posledního. Od této chvíle bude chtít Krista hlásat, stále všude. 
Náhle jako blesk je Pavlovo obrácení. To se nám líbí. Dosáhnout něčeho hned, okamžitě pokaždé,
když se do něčeho pustíme. 
Svátek Pavlova obrácení z nepřítele na vyznavače Krista stojí na konci týdne, v němž křesťané všech
vyznání touží po obrácení ke svorné jednotě, když se konají ekumenická shromáždění, modlíme se za
jednotu. 
Proč to Pán Ježíš neudělá s námi jako se Šavlem? Nevíme. Nikdo nemáme právo prohlašovat, že
známe záměry Boží prozřetelnosti – to by byla hloupá pýcha. 
Ale něco je tu přece jen zřejmé, tak zřejmé, že to bije do očí. 
Tenhle Šavel byl člověk, kterému o něco šlo. A nezůstal jen při mudrování, debatách, láteření, –
nasadil všechny síly, všechen čas na dosažení toho, co považoval za správné. 
Boží otcovská ruka jen natočila jeho úsilí správným směrem, osvětlila mu správnou cestu. 
Proč to tak nejde s námi? My nanejvýš jen debatujeme, jen se rozčilujeme nad tím, co je na světě
špatného, nad tím, jak je církev nejednotná a rozháraná - ale sedíme přitom na zadku a neděláme nic.
Pavlova první otázka, ještě než vstal ze země, zněla: „Pane, co chceš, abych činil?“ 
Pavel je muž činu. Ježíše už pronásledovat nebude, co má tedy dělat? – „Budeš zvěstovat mé jméno
mezi pohany“ – slyší odpověď. 
A Pavel to dělá. Slovem, písmem, osobním úsilím, po celý život. 
A to je poslání dnešního svátku Obrácení svatého Pavla. Máme se od Pavla naučit dělat to také tak,
jako on. I my se dnes ptejme při setkání ve svatém přijímání Pána Ježíše: Pane, co mám činit? Kde a
komu mám jít ukazovat cestu? Komu mám jít pomoci? 
  

2. ÚNORA - UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – HROMNICE 

PŘIJMI SVĚTLO A BUĎ SVĚTLEM

Dnešní svátek je jakýmsi dozvukem vánoc. Svíčky se z vánočního stromku přestěhovaly do našich
rukou. Vánoční preface ještě jednou hlaholí, že v tajemství vtěleného Slova zazářilo našemu



duchovnímu zraku nové světlo Boží jasnosti. Rozpomeňme se tedy ještě jednou na tu noc, která se
proměnila v jasný den, když v náručí svaté Matky zazářilo dítko - Světlo k osvícení národů. 
Křestní liturgie má pěkný symbolický úkon. Maminka sama rozžíhá křestní svíci svého dítěte od
velikonoční svíce - paškálu. Má si při tom úkonu uvědomit, že má svítit a hřát světlem svého příkladu
svému dítěti, aby z něj vyrůstal dobrý člen velké rodiny Božích dětí. 
Dnes jste si rozžíhali svíčky jeden od druhého a ta první dostala světlo od paškálu z oltáře. V tom
úkonu předávání světla je zahrnuto celé poselství tohoto svátku: přijměte světlo a buďte světlem
jiným! 
A jistě jste si všimli: když se od jedné svíčky rozžala druhá, plamen té první se nezmenšil, neoslabil
se tím, že své světlo předal. Naopak - v okamžiku předání se plamen zvětšil. Jedna svíce může zapálit
mnoho jiných svící, aniž tím ztratí svou sílu. Stejně tak je to u nás, lidí. Když se snažíme být svící a
vnášet světlo do temných koutů světa kolem sebe, jiným prospějeme a sami nic neztratíme, ba mnoho
získáme. 
A nebuď malomyslný, že tvé světlo není nejlepší, že nemáš kvalitu nějakého superkřesťana. Už staletí
před příchodem Ježíšovým to věděl a pěkně pověděl autor Knihy Přísloví: 
- "Ty se možná považuješ za zcela bezvýznamného, ale v očích Božích jsi důležitý a můžeš být
Světlem Páně. 
- I když tvé světlo je jen slabé, může jím Bůh ve své moudrosti osvítit jiné, dokonce i takové, kteří tě
převyšují schopnostmi a nadáním. Pak je dobro, co oni tebou povzbuzeni vykonají, i tvou zásluhou. 
- Neschovávej své světlo pod kbelec, ale hleď je přinést tam, kde je ho zapotřebí." 
Bratří - z rukou Matky církve jsme dnes přijali do svých rukou Mariinu svíci. Kéž nás tento svátek
naplní novou radostnou chutí: chtějme být světlem lidem kolem nás. 
 

VZORNÁ MATKA

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice, je svátkem rodin. Otec a matka s dítětem jdou společně
do chrámu, přestavují se Bohu. Syn je nazván světlem světa. 
Dnes přicházíte do chrámu i vy. 
Planoucí svíce velikonoční značí Krista. 
Planoucí svíce v našich rukou značí, že my máme být světlem lidem kolem sebe. To je mluva
symboliky dnešního svátku. 
Přesto, že je to svátek celých rodin, muži, - jako už Josef v Písmu svatém - jsou jaksi v pozadí: v
popředí je žena se svým mateřstvím. 
Teď by tedy byla vhodná příležitost zapět ódu na vás, sestry, zdatné ženy - vzorné matky: 
Na vzorné matky první kategorie, 
které jste svým dětem nejen maminkou, ale i důvěrnicí a kamarádkou v jedné osobě, 
které najdete vždy to správné slovo v pravou chvíli, 
které nemáte žádné nálady ani slabůstky, 
které máte po ruce vysvětlení dětem pro všechno a ve vhodném tónu, 
které nikdy nepřipálíte či nepřesolíte oběd, 
které ... udělejme už raději za tou ódou tři tečky. 
On by takový chvalozpěv šel stejně do prázdna. My tu mezi sebou takové čítankové sorty maminek
sotva máme.Nejspíš tu máme maminky 
běžné, normální. Takové ty, 
co jim semtam přetečou nervy, 
co se jim semtam zvedne ruka k mámovskému pohlavku místo pedagogických výkladů lajdající



dcerce, 
ty, co jim semtam přeteče mlíko, 
co nedokážou vždy zachovat vlídnou tvář k hubatému synátorovi v pubertě, 
takové ty ženy obyčejné, semtam nedůsledné, ale mající moc rády své děti i manžele. 
Jsou to však opravdu tak docela obyčejné maminky? 
Poslechněte si, jak to napsala knězi jedna taková obyčejná maminka, "chovatelka" jednoho fousatého
chlapa a dvou malých chlapečků: 
"Milý pane faráři, měl byste se za mne modlit, abych aspoň trochu zvládla: 
- umění dělat jako jednoruká: druhou ruku potřebuju k chytání nejmladšího synka, který právě zvládl
umění rejdění po zadečku a pořád se chystá odněkud nebo někam spadnout. 
- A pak bych také potřebovala, abych uměla koukat aspoň třema očima naráz, abych mohla jedno
zavřít nad neplechami kluka nejstaršího, druhým mohla kontrolovat, na co se to kouká syn starší v
televizi a třetím mohla koukat na práci. 
- A také, abych uměla být hluchá k randálu, co dělají ti dva a někdy i všichni tři moji kluci. Ale přitom
abych zaslechla každý vzdech a ston z bolesti nebo strachu. 
- Dále potřebuji abych neztratila sebejistotu, když začnu objevovat své vlastní chyby na svých
děckách. 
- A ještě, abych byla chytrá jako doktor teologie a uměla zodpovědět všechny dotazy svých dětí. Jako
třeba tuhle, když jsem právě cedila vodu z brambor: Mami, může Pán Bůh chtít, aby se samo zasklilo
to okno v pokoji? Mami, a proč to nechce, když to může? 
- A také, abych byla geniem logikem a přesně rozeznala, kdy je čokoláda dárkem, kdy odměnou a kdy
pedagogy zakázaným podplácením mých ratolestí. 
- A také potřebuji ... škoda, mám těch zcela nutných přání ještě celou řadu, ale papír stačí už jen k
srdečnému pozdravu a k ujištění: 
Otče, být mámou je přes to všechno moc krásné a ujišťuji vás, že jsem v hloubi své upachtěné dušičky
moc šťastná a denně za to Bohu děkuji." 
A tak, milí bratří muži a bratří kluci, pomodlete se dnes i vy ze srdce za ženy mezi námi, za naše
maminky, babičky, sestry, - a přejme sobě i jim, aby při všech starostech a denních trampotách
neztratily humor a radost z toho, že jsou dárkyněmi života, lásky a krásy. A umiňme si, že se budeme
snažit, abychom jim tu radost svými malichernostmi nekazili. 
 

ŽENA KÁŽE ŽENÁM

Milé sestry, dnešní kázání je určeno především vám, ale snad i my, muži, budeme naslouchat s
užitkem. Je to kázání poněkud zvláštní, protože dnes vám nebudu kázat já, ale vaše sestra - žena. Tak
si její kázání chutě poslechněme. 
Mariánské svátky, to je pro nás, ženy, příležitost k uvažování, jak a v čem nám naše sestra Marie
může být vzorem. Je toho tolik, že se jí žádná nemůžem vyrovnat: 
Stojí před námi ve svém panenství, které cele zasvětila 
Bohu. Já jsem ji v tom zasvěcení Bohu následovala tak, že jsem vstoupila do kláštera. 
Ala Maria stojí před námi i jako matka s dítětem v náručí. V tom je vzorem většině dívek, které se
jako ona provdají, mají své Josefy, mají jako ona děti, rodinu. 
Maria byla také vdova, po většinu života zůstala sama, bez muže a bez dětí, a v tom je zase vzorem
jiným ženám. 
Žádná z nás nemůžeme Marii následovat ve všem, ale každá ji můžeme a máme následovat v něčem,
po svém. 



V Marii Bůh poctil všechny ženy, ať následují její ženství kterýmkoliv způsobem. 
Svět starého Orientu, židovský svět Starého Zákona, byl svět mužů. Žena tam neměla žádný hlas a
práv měla pramálo. Ve všem za ni rozhodovali muži: otec, manžel, příbuzní. A přece se Boží posel
neptá Mariiných rodičů. Neptá se jejího Josefa, ptá se osobně jí, jestli je ochotna vzít na sebe velikou
oběť, stát se matkou Mesiáše. 
Maria se otevřela Duchu svatému. Otevřela se mu v takové míře, že se až stala prorokyní: Vyhlašuje,
že její Syn svrhne mocné a pyšné z trůnů - a povýší ponížené a utlačené. Že je to proroctví pravdivé, to
jsme zažili nedávno. Nemluví jen o svržení jedněch mocipánů a nahrazení mocipány jinými. Chce
přehodnocení postojů, chce polidštit svět. Půjde o království boží místo kralování násilí všude, kde
lidé přijmou jejího Syna a jeho učení. 
Když Maria představuje svého Syna světu, neobrací se k tehdejším mocným - k velekněžím, k
vladařům. V chrámě je zástupce mužů, celkem společensky bezvýznamný - ale čestný a spravedliví
kněz. Je tam i zástupkyně nás, žen, moudrá a zbožná stařenka Anna. 
Těm ukazuje Maria Syna jako ho ukazuje o dnešním svátku nám. Každý se k ní může obrátit o pomoc
a o přímluvu u Syna. Mariánské sochy a obrazy, ozdobené květinami jsou svědectvím, že my, ženy o
své sestře Marii víme. Že se pod její ochranu utíkáme, že v její přímluvu u Syna důvěřujeme. 
I dnes jí pojďme předložit své starosti o naše rodiny, o naše děti, o naše přátele. I dnes se společně
svěřme do její ochrany 
Pod ochranu tvou se utíkáme..... 
  

19. BŘEZNA - SVATÝ JOSEF

PŘÍKLAD MUŽE JOSEFA

Byl to tuším Louis Evely, který napsal, že mnozí světci zakusili víc příkoří od svých životopisců, než
za života od svých pronásledovatelů. 
Svatému Josefovi ubližují jeho ctitelé nadmíru. O jeho stáří, podobě, vzhledu, se zprávy nezachovaly a
zřejmě nikdy se nenajdou. Máme tu tedy volné pole pro svou představivost: můžeme si ho
představovat, jak chceme. 
Čím to tedy je, že jeho nejvěrnější ctitelé mu napořád dávají podobu nejméně sympatickou. - Že z něj
dělají vetchého starce místo mužné hlavy rodiny. 
Tato ničím nepodložená představa se tak vplížila do všeobecného povědomí, že vyvolalo bouři nevole,
když se před časem našel malíř, který Josefa namaloval jako mladého jinocha, mužného a krásného,
patřičný protějšek šestnáctileté dívky Marie a patřičný důkaz jejího dobrého vkusu. 
Kardinál Suenens nejednou mluvil o tom, že představa Josefa jako dohasínajícího starce je falešná. Že
máme plné právo vidět Josefa a Marii jako mladé, milující se snoubence a manžele. 
Kdyby si Maria byla vybrala muže z vypočítavosti, z rozumu, nebyli by spolu dokázali přestát
všechny zkoušky, které prodělali. Jen proto, že Josef měl Marii moc rád, dokázal jí dál důvěřovat,
když vše mluvilo proti ní. Jen z hluboké lásky může vyrůst tak velká důvěra. 
A nebyl to jediný otřes v Josefově manželství, ta počáteční nejistota o dítěti, jehož nebyl otcem.
Hrnuly se na něj katastrofy a nejistoty jedna za druhou. Kolik pronásledování útěk do ciziny, vraždy
všude kolem, k tomu stálá hrozba finanční nezajištěnosti. Tento muž Josef zažil vše, co známe i my v
dnešních dobách. 
Proto může být svatý Josef právem patronem i dnešních mužů. Byl ze stejného masa a krve. Jeho život
odpovídal našemu životu. Jeho zkoušky byly stejné, jako jsou naše zkoušky. 



Nic by nám nebyl platný svatý patron s pozlacenou řízou, s tváří nad svět povýšeného anděla a
studenýma nohama starce nad hrobem. 
Josef byl muž, který žil z víry. Celá jeho rodina žila z víry. 
Josef věřil Marii. Jak ji musel mít rád, jak na ni musel být hrdý, že jí tolik věřil! 
Marie věřila Josefovi. Jak jej musela mít ráda, jak mu musela důvěřovat, že mu bez rozpaků svěřila
svou čistotu, svého syna. Jak se museli mít rádi, že přes všechny ty stálé oběti a trampoty tvořili
šťastnou rodinu! 
Maria i Josef věřili svému synu Ježíšovi. Nerozuměli mu vždy, to se rodičům stává, že nerozumí vždy
svým dětem - ale i když mu nerozuměli, věřili mu, že to myslí dobře, že to dobře dopadne. 
A Ježíš věřil rodičům: "Byl jim poddán," říká o tom prostě Písmo. 
Každá dobrá rodina se musí stejně tak opírat o důvěru. I když jeden druhému vždy docela nerozumí,
musí si přesto důvěřovat. 
Žádný člověk není ztracen, dokud má někoho, kdo mu důvěřuje, kdo ho má rád. 
Žena zůstává tak dlouho mladá, dokud ji její muž má rád. Muž tak dlouho zůstane mužným, dokud má
něžnost a důvěru své ženy. A děti si tak dlouho zachovávají slunný svět a elán mládí, dokud jejich
rodiče pevně věří, že dokážou i to, co ještě neumějí! 
Pojďme si tedy dnes vzít příklad z Mariina muže Josefa. 
 

SVÁTEK VŠECH CHLAPŮ

Povídal malý Jaroušek mamince ráno na svátek svatého Josefa: "Mami, dneska máme my chlapi
svátek! Co bude dobrého k obědu?" 
Maminka mu na to řekla: "Mně se zdá, že vy chlapi jste všichni stejní. Slavit svatého Josefa dobrým
obědem, připíjet, štamprlovat, to ano, ale vzít si ze svatého Josefa příklad, na to nemyslíte!" -
Jaroušek chvilku dumal, a pak řekl: "A mami, jak se to bere - ten příklad ze svatého Josefa?" 
Bratří, muži, tuhle otázku bychom si měli dnes položit všichni: v čem si můžeme brát ze svatého
Josefa příklad, jaké byly jeho mužné ctnosti. Dá se to říct krátce: 
Josef je muž činu. Je vzorem sebevlády. Je vzorem správného chování k ženě. 
Je pro něj charakteristické, že neřečňuje, ale jde a udělá, co je v dané situaci třeba udělat. Co se toho
pořád hrne na toho mladého ženáče. Jít na soupis do Betléma. Teď v zimě! Žena těhotná! Co si ti
ouřadi pořád vymýšlejí? - Josef jde a dělá, co je nutné udělat. Je to muž činu, ne tlachání. 
Sotva se uchytí v Betlémě, zas znovu. - Utíkej do Egypta! Josef se nerozčiluje: Copak si, Bože, myslíš,
že je to jen tak, výlet za humna? Zachová klid, sebevládu a dělá, co je třeba. 
Kdesi jsem četl, že naše doba je velká na slova, ale malá na činy. 
Jak my, muži bratří? Kolik toho namluvíme, kolik se narozčilujeme, než něco uděláme? 
A za třetí je Josef vzorem pěkného chování k ženě. Každý chlap od dvanácti roků výš to potvrdí, že to
není vždycky snadné, vyjít se ženskými. Josef uvěřil Marii hned při zasnoubení a tu důvěru nic
nezměnilo. Po celý život o ni pečoval s něžností, pozorností, šetrností. 
Přejme si všichni, bratří, abychom se stále snažili po vzoru Josefově být muži činu, vzorem sebevlády
a pěkného chování k ženě. Pojďme za to našeho Pána prosit. 
 

TATÍNEK JOSEF

Ze všech lidí kolem Ježíše zůstává Josef nejvíc v pozadí - právě ten, kterého Ježíš nazýval otcem, v
dětství jistě tatínkem. 



Žádný evangelista neuvádí nějakou řeč od Josefa. Josef mlčí a dělá, co je potřeba. 
Vesnický mládenec, tesař, chystá se ženit, je zasnouben. Ale než dojde ke svatbě, je snoubenka Marie
těhotná. Přesto si ji vezme za ženu. Dítě přijme za syna, otcovsky se o ně stará, vzorně pečuje o
manželku. 
Pohlížíte na mne, bratři muži, a možná si myslíte: "Teď na nás spustíš vodopád připomínek,
požadavků, co všechno musíme dělat po příkladu sv. Josefa. A my jsme dnes hotoví štvanci. Denně
máme víc povinností a úkolů, než stačíme zvládnout. Je to tak v práci - a když přijdem domů, je to
nanovo. A ty nám tu teď budeš připomínat, abychom byli pořádnější v práci, Doma laskavější k
manželce. Abychom zapracovali ve farnosti. Abychom.... Ale já nemám čas! Já nemám na nic čas! 
Ale já vám chci dnes cosi povědět právě k té vaší uhoněnosti, k vašemu věčnému nedostatku času. Ani
vaše rodina domácí, ani my, vaše rodina farní nechceme, abyste se uhonili k infarktu, abyste se uštvali
k předčasné smrti. 
Chci vám dnes naopak dát radu, která dokáže změnit váš život, když ji přijmete. 
Ta rada zní: Dělej to, co dělat můžeš, co dělat stačíš. Co dělat nemůžeš, co nestačíš, s tím se netrap.
Ani Bůh po tobě nežádá víc, než na co ti dal čas. A co nežádá Bůh, nemají právo žádat ani lidé. Ty měj
jen ochotu a dobrou vůli udělat, nač stačíš. 
Dělej chutě a v pohodě! 
Uvidíš, oč líp ti vše půjde. 
Uvidíš, jak dobrým se staneš pracantem, manželem, tatínkem. Jako Josef. Dejž to Bůh. 
  

25. BŘEZNA - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

MILÁ A MATEŘSKÁ

"Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou." 
Tento pozdrav venkovské dívce opakují miliony lidí dodnes. 
Jaké přednosti měla ta dívka? 
- Uměla zvolit správný odstín rtěnky a laku na nehty? 
- Uměla se nejvkusněji oblékat? 
- Měla ideální postavu - byla snad královnou krásy? 
Jistě byla krásná: každá dívka je krásná, pokud je mladá. 
Každá žena je krásná, pokud se usmívá. 
Ale její hlavní předností byla krása duševní. 
To biblické "Milostiplná" si můžeme trochu přiblížit dnešním dvojitým M: Milá a Mateřská. 
Co znamená slovo milá, netřeba vysvětlovat. 
Každý ví, o které ženě říkáme, že je milá: 
- nehyzdí ji panovačnost, paličatost, náladovost. 
- Voní z ní vlídná laskavost a dobrota srdce. 
Každý ví, o které ženě řekneme, že je mateřská: 
- je ochotna přijmout dítě, i když jí to přinese obtíže. 
- Je pečlivá o muže, o dítě. 
- Je dárkyní domova těm svým, své rodině. 
A z toho plynou otázky dnešního svátku do našeho svědomí: 
- Do svědomí našim ženám: 
Platí také o vás dvě M - milá a mateřská? 



Také před vámi se v úctě sklánějí andělé jako před Marií? 
- Je také vaší pýchou ne šatník, nábytek, 
ale dobře vychované děti, 
váš útulný domov? 
"Pán s tebou" pokračuje pozdravení Marii. 
To je nejen pozdravení, to je i příslib. Příslib boží pomoci a ochrany, s kterou Maria splnila, co od ní
bylo požadováno a co slíbila. 
Toto pozdravení "Pán s vámi" zní nám všem, kdykoliv se tu sejdeme, abychom slyšeli Boží
zvěstování. 
Je to tedy otázka do svědomí každému z nás: Jak já přijímám příslib a nabídku Boží pomoci -
naplňování denních hodin dobrem? 
Pojďme dnes vinšovat Panně Marii k jejímu mateřství. Pojďme se radovat z toho, že i my máme
Ježíše v srdci: 
že smíme žít svůj život jako křesťané, 
že Emanuel - Bůh - je i s námi. 
Povstaňme a pozdravme společně Marii modlitbou: Zdrávas, Maria... 
 

NEJSTATEČNĚJŠÍ SLOVO

Devět měsíců před svátkem Narození Páně si připomínáme rozhodující okamžik lidských dějin: Bůh
chce vstoupit do lidských osudů, chce dát lidstvu svého Syna, který by je vykoupil. 
Prostředníkem, nástrojem tohoto vstupu - mostem mezi nebem a zemí se má stát člověk - dívka
Marie. Ne znásilněna vůlí Všemohoucího, ale uctivě dotázána Božím poslem, zda je ochotna vzít na
sebe toto poslání. Na štěstí pro lidstvo, na štěstí pro všechno stvoření Maria řekne Fiat - Ano, vysloví
to nejstatečnější slovo lidských dějin. Maria se považuje za služebnici Páně a proto je ochotna stát se
matkou Božího Syna, stát se matkou Synem vykoupeného člověčenstva, po Evě druhou pramátí
člověčenstva. Kdykoliv se modlíme Anděl Páně, připomínáme si tyto radostné skutečnosti: 
- že člověk se podílí na osudech světa a lidstva, 
- že Bůh přichází na náš svět, vstupuje do lidských dějin, do lidských osudů, aby pomáhal,
zachraňoval, spasil. 
Takhle to platí stále. I dnes, i s námi: Bůh dělá člověka svým partnerem, když se člověk svobodně
rozhodne pro Boha. Ale Bůh nikoho nenutí, neporoučí. Boží oslovení je dialog, nabídka. Jeho poslem -
andělem - je hlas našeho svědomí. Naší odpovědí je rozhodnutí, jak jsme to četli v epištole! "Tady
jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli." (Hebr 10,5) 
Poslušnost Božího hlasu, svědomí, ta pak umožňuje Boží lásce, aby v našem životě působila divy. 
Poslušnost hlasu svědomí působí, že žijeme a jednáme jako křesťané. 
"Buď vůle tvá" - modlíme se denně. Ale uvažujeme kdy vůbec, jaké je vůle Boží s námi? 
Dnešní svátek ať je nám příležitostí k těmto úvahám, k vyřčení nejstatečnějšího slova našeho života:
"Bože, i v mém životě buď vůle tvá na prvním místě. 
 

ZVĚSTOVÁNÍ RADOSTI

Poslední řádky, které napsal několik týdnů před smrtí (1973) básník "Popelky nazaretské" Václav
Renč, byla meditace nad dnešním svátkem Zvěstování Páně. Pojďme se inspirovat myšlenkami z jeho
"Zvěstování radosti". 



"Od události dnešního svátku, andělského zvěstování Marii, uplynula už dvě tisíciletí. Je to mnoho? Je
proto křesťanství už zastaralé, vyžilé? Nebo je to v mírách Božího vesmíru naopak velmi málo, takže
jsme jako lidstvo teprve v začátcích, v tápavém dětství křesťanství? 
A jaké místo zaujímá toto Zvěstování Božího příchodu v mém, tvém, našem osobním životě? 
Lid Izraele vyhlížel příchod Mesiáše vytrvale po dlouhá staletí. A když přišel, oni ho neuznali,
nepřijali. Neodpovídal jejich představám do kterých zdegenerovala jejich víra. 
My, křesťané dnešních dob se tomuto starozákonnímu lidu podobáme mnohem víc, než si
uvědomujeme. Jsme také plni staletých návyků a zlozvyků, plni pochyb a únavy, plni skepse a pověr,
zrovna jako ti, mezi kterými žila dívka Maria. 
Zvěstování Boží nabídky nepřišlo tenkrát veřejně, za hlaholu trub, v branách chrámových. V skrytu, v
soukromí, jako osobní tajemství mezi Marií a Bohem, přichází nabídka, dotaz, zda je ochotna dát svůj
život k disposici při vykoupení lidstva. A Maria souhlasí s takovou radostí, že se o tu radost spěchá
podělit, předat ji dál. 
S námi, dnešními lidmi, i dnes jedná Bůh podobně jako s Marií. K nám přichází už Kristus. Ke
každém,u z nás přichází také osobně. Nepřijde jen až v hodinu smrti jako soudce, ale přichází stále,
uprostřed kypění a kolísání našeho života. Jen si to uvědomovat, jen ho přijímat do svého života - pak
s ním přichází veliká radost k nám, jako přišla při zvěstování k Marii. 
Zde, v kostele, je nám snadnější než venku - slovo Boží uslyšet. Při oltářní oběti je nám snadnější
prožívat boží přítomnost. 
Ať je i nám dnešní svátek zvěstováním veliké životní radosti, že Boží Syn přichází i k nám, že Pán je s
námi a my jsme a budeme navěky s ním. 
  

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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Cestou do Emauz  - svátky svatých (24.června - 25. srpna)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.

Promluvy ke svátkům svatých jsou zatím zrekonstruhovány z různých pracovních souborů, protože část definitivní verse (podle které
vyšlo tištené vydání) se autorovi pravděpodobně vymazala. Mohou se tu tedy vyskytnout určité drobné odchylky oproti tištěnému
vydání.

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 

24. ČERVNA - SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

JMÉNO ROZLIŠUJE LIDI

Jan znamená: Bůh je milostivý 
Na hřišti u dětské školičky se hemží kupa dětí. Některé pobíhají s míčem, jiné sedí v pískovišti a
stavějí hrady, všechny zaujaté samy sebou. Svět kolem pro ně neexistuje. 
Najednou se u hřiště zastaví muž a zavolá: Tomáši! A jedna hlavička se v tom chumlu otočí, jeden
chlapec vyskočí, jako střela upaluje a už drží muže kolem krku. 
Tomáši! Je to šest písmen, jedno slovo. Ale pro jednoho chlapce to není jen šest písmen, slovo. Je to
jeho jméno a on na to jméno slyší. Každý máme jméno. Když někdo zavolá naše jméno, znamená to,
že nás potřebuje, že se o nás zajímá, že o nás stojí. 
Vy máte, děti, také každý své jméno. Ty se jmenuješ ... Kde jste své jméno vlastně vzali? Víte to?
Když jste se narodili, to jste ještě jméno neměli. V porodnici vám na ruku přivázali cedulku s číslem.
Tys měl třeba číslo 51. Představ si, že by ti tohle zůstalo: "Jednapadesátko, pojď sem!" 
Jméno znamená poslání, úkol 
Jenže vaši rodiče nezůstali u čísla. Lámali si hlavu, jaké jméno bude pro vás, právě pro vás, dobré a
správné. Při křtu vám dali jméno, které vám vybrali. 
V misijních zemích, - četl jsem to tuhle v jedné knížce, - dávají rodiče při křtu dětem jména se
zvláštním významem, jako: Nový člověk, Bůh mě stvořil, Bůh je má radost, a podobné. 
Nám taková jména znějí podivně, ale mnohá naše jména mají vlastně podobný význam: Bohumil,
Bohdan, Bohuslav, Viktor, nebo Věra, Kristina, Renáta, a mnoho jiných. 
Jméno totiž není jen rozlišovací označení, na to by docela dobře stačila ta čísla z porodnice, - jméno
značí též poslání, úkol, to, co rodiče od dítěte očekávají, co si přejí, aby dokázalo. Proto je někdy
kolem jména pro dítě i mnoho dohadování. 
Jméno Jan znamená: Bůh je milostivý 
My jsme dnes v evangeliu také slyšeli o dohadování kolem jména. Otec Zachariáš trval proti všemu
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příbuzenstvu na jménu Jan. Proč je to tak udivovalo? Protože má zvláštní význam: Přeloženo z
hebrejštiny, znamená: Bůh je milostivý. 
Tatínek chtěl aby se jeho syn stal ve svém životě hlasatelem pravdy, že Pán Bůh je milostivý, že je
dobrý. 
Jméno Jan je tedy veliké a krásné jméno, a sluší se, abychom všem Janům, Jendům a Honzíkům k
jejich dnešnímu svátku pogratulovali. 
A co my ostatní? 
A co my ostatní, co se nejmenujeme Jan, Bohumil, Věra nebo Kristina? My, co máme jen jména
obyčejná - jako Jirka, Jarka, Marta? 
Jenže žádné jméno není obyčejné. Každé má svůj smysl a krásný význam. A všichni máme také své
poslání. Vždyť jsme byli pokřtěni ve jménu Kristově. - Jsme tedy všichni Kristiáni a Kristiny. Jsme
křesťané a to nás zavazuje, abychom splnili své křesťanské životní poslání. 
Jaké je to naše životní poslání? U každého jiné, ale vlastně u všech lidí stejné: 
Všechno, co děláme ve svém povolání, ve svém soukromém životě,, máme dělat tak hezky, tak
láskyplně, abychom tím hlásali světu Pána Ježíše. Vlastní laskavostí máme připravovat Ježíši cestu do
lidských srdcí. Máme svědčit o světle, které přišlo na tento svět. 
Dá se to vyjádřit mnoha způsoby, dá se to i dělat mnoha způsoby. Každý si musí pro sebe svůj způsob
najít, objevit. 
Ale v podstatě jde stále jen o to jedno: 
Abychom žili svůj život jako děti boží, v lásce a spravedlnosti. 
Pojďme prosit, abychom své životní poslání splnili. 
Povstaňme k společnému vyznání víry. 
 

NEJVĚTŠÍ MEZI NAROZENÝMI Z ŽENY

Žádná náboženská osobnost neovlivnila svou dobu tak, jako Jan Křtitel. Stvrzuje to nikdo menší, než
sám Pán Ježíš. Nazývá Jana největším mezi těmi, co se narodili z ženy. 
V osobě Jana Křtitele se uzavírá a vrcholí první řád spásy - Starý zákon. A zároveň je Jan prvním
svědkem, ukazatelem nového řádu spásy, Nového zákona. 
Východní církev ctí jako největší z lidí Ježíšova Předchůdce Jana a Ježíšovu matku Marii. Jejich víra
by podrobena největším zátěžím a oni při tom projevili nejhlubší pokoru. Maria měla porodit Božího
Syna. Jan Křtitel ho měl pokřtít, ohlásit, uvést. Oba své poslání splní a ustupují do pozadí. 
Že ty zkoušky byly zátěží až na okraj lidské únosnosti, svědčí úzkost Jana Křtitele ve vězení: "Jsi ty
opravdu ten, který má přijít? Jsi opravdu Mesiáš? Jsi Mesiáš, když mne, svého hlasatele, necháváš
hnít ve vězení?" 
Jako Mariino mateřství zůstává na věky tajemstvím, tak tajemným je i úděl Jana, předchůdce Pána
Ježíše. 
Kdosi moudrý nazval Jana předchůdcem naší nejistoty. Vždyť i my jsme stále v pokušení Janových
pochybností: Jestli jsi, Pane, opravdu Mesiáš, jestli náš svět je už vykoupený, proč to není v tom světě
vidět? Proč konečně nezatočíš s darebáky a farizeji? 
Vždyť ty darebné lidské plevy nejen nelítají v tvém větru, nejen 
nehoří v tvém ohni, ale často se nám zdá, že se jim vede líp 
než nám, tvým věrným. 
I my jsme stále pokoušeni Janovým náboženským radikalizmem, touhu po Bohu metajícím blesky na
naše nepřátele, na bezbožníky. Jenže Božímu myšlení je tato představa vzdálená. Syn nám Boha
nepředstavil jako zhoubce všech hříšníků, ale jako milujícího a milosrdného Otce. 



Bratří, v Bohu je vše přítomné. Stále ještě k nám Pán Ježíš přichází. Stále je ohlašovaný, ale dosud
nepoznaný. Stále je ještě skrytý ve slovu evangelia, skrytý v gestu lásky, skrytý ve znamení svátosti. 
Stále ještě máme čas učit se životu v lásce. 
Stále ještě máme čas přemáhat s Janem své nejistoty a pochybnosti, učit se plně důvěřovat Pánu
Ježíši. 
Pozdravme ho radostně, teď, při svátostném setkání. 
 

NEPOHODLNÝ SVATÝ

Jan Křtitel, jehož narozeniny dnes slavíme, nepatří mezi ty líbezné a něžné postavy světců, obklopené
růžičkami a liliemi, jak si v nich libovalo devatenácté století, a jak si v nich kdekdo libuje i dnes. 
Na tomto muži je všechno drsné a chlapské. Jeho řeč je lapidární, strohá, jeho požadavky jsou
radikální. Je si vědom toho, že byl poslán od Boha, že je prorok Boží. Je si vědom, že má splnit úkol
hlasatele, ohlašovatele přicházejícího Vykupitele. 
Jaký je tu rozdíl mezi koncem a začátkem jeho života! Jak podivuhodný, jak slibný byl čas jeho
narození! Jak si všichni udiveně říkali: "Co asi bude z tohoto dítěte? Vždyť ruka Páně je s ním! Jak ten
chlapec roste a jeho duch sílí!" 
Výmluvné je i jeho Jméno Jan, - to jest: Bůh je milostivý, dobrotivý. Ale nejednou v životě bylo asi
Janovy těžké, aby v tu dobrotivost Boží věřil. Jako dnes my, tak i on byl obklopen tolikerou zlobou,
tolika zlými lidmi. Jako my, tak i on se musel znovu a znovu učit důvěřovat v dobrotu Boží, když se
setkal s dobrým člověkem, když se setkal s Pánem Ježíšem. 
A vrchol Janova života? Je v poznání: On, Ježíš, musí růst, já se musím vytrácet. Ani své učedníky si
Jan neponechal - poslal je za Ježíšem, Božím Beránkem. Do smrti vytrvale hlásá pokání, napravení,
obrácení. Tohle janovské pokání nebylo nic snadného tenkrát a není to nic snadného ani dnes. Nejedná
se jen o změnu vnějších zvyklostí. Jedná se o změnu smýšlení a na základě toho o napravení celého
života. Jan tuhle kající nápravu smýšlení celý život hlásal - a sám ji na konci života ve vězení znovu
bolestně prodělával, když musel přijmout Mesiáše jaký byl - a opustit představu svou vlastní. 
Jeden kněz vypravoval: "Když jsem byl malý, patřilo u nás každý rok k oslavám narozenin měření na
futře dveří. Za účasti celé rodiny měřila maminka, o kolik oslavenec od minulých narozenin povyrostl.
A maminka vždy uměla přidat slova o jiném, důležitějším růstu. O růstu duševním, o růstu k lepšímu 
chování. Kéž by měli všichni tak moudrou matku" - končil kněz. 
Ano, to je jádro Janovského obrácení: Jde o stálé napravování života, jde o vnitřní, osobní růst, stále k
lepšímu. 
Obrácením se tedy nemyslí zvrat naráz, obratem, jednou provždy. Tak se dělá leda jen rozhodnutí k
nápravě. 
Ale realizace toho rozhodnutí, odvykání zlozvykům a navykání ctnostem, dobrým návykům, to trvá!
To trvá vlastně po celý život. 
Je to vlastně stálé uskutečňování Janova životního programu: Ježíš musí ve mně růst, já se musím
umenšovat, své sobectví potírat. 
To je naučení Janova dnešního svátku, 
to je příklad jeho života.

29. ČERVNA - SVATÉHO PETRA A PAVLA 



JEDNOTA V RŮZNOSTI

Svatý Petr a Pavel, to jsou dvě křídla jednoho orla. Jsou to dva sloupy, které nesou klenbu jedné
budovy - budovy církve. Právem o nich zpívá preface dnešního svátku: "Ač každý jiným způsobem,
přec oba stejně sloužili jedné církvi." 
Mešní liturgie nám tím chce připomenout, jak odlišné to byly osobnosti, každý byl přímo typickým
představitelem dvou směrů 
v církvi, a přece si po celý život zachovali vzájemnou úctu a svornou lásku. Takový příklad jednoty v
různosti je pro nás stejně potřebný, jako v dřívějších epochách církve. 
Petr zosobňuje autoritu a řídící centrum - papežství. - Pavel je vyznavačem individuality, osobní
svobody. 
Petr drží v ruce klíče, které střeží poklady tradice. - Pavel má v ruce meč, mačetu, kterou se
prosekávají nové cesty v džungli světa pohanského, hledají nové metody v šíření Božího království. 
Petr je zosobněním skály, v níž církev bezpečně kotví. - Pavel je nástroj vichřice Ducha Božího, která
popohání církev do čela času, lidských událostí a dějin, která ji pudí do výbojů na celém světě. 
Když se tito dva povahově tak různí lidé setkali, tenkrát se rozhodovalo o osudu mladé církve. Narazí
na sebe tyto dvě vyhraněné osobnosti, dojde k rozkolu? Rozdělí se Kristova církev na Petrovu
židokřesťanskou církev konservativců a na Pavlovu světovou katolickou církev progresivní? 
Pojďme dnes přes dálky věků nahlédnout, co se tenkrát dálo, když se setkal Petr s Pavlem. Skála s
Vichrem. Z Písma víme o čtverém setkání. 
O prvním setkání máme zachovalou zprávu od svatého Pavla - v jeho listu Galaťanům: "Za tři roky
potom - (rozuměj: po svém obrácení) - jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti
poznal Kéfu - Petra. Pobyl jsem u něj dva týdny." 
Proč šel Pavel za Petrem? Chtěl poznat na vlastní oči prvního z apoštolů, vyučeného samým Pánem
Ježíšem, chtěl právě od něj dosáhnout uznání za apoštola. 
Udělá to Petr? Bude on, prostý rybář, důvěřovat učenému profesoru a ještě k tomu cizinci? A nebude
žárlit na Pavlovy úspěchy? Nedá se strhnout demagogií ulice, všeobecnou náladou lidu, která si
vynucovala Pavlovo ukamenování? 
Všechna čest Petrovi. Při rozhodování se dal vést zdravým rozumem, láskou, Duchem svatým. Podal
Pavlovi ruku. 
A všechna čest Pavlovi. Když vzplanul spor o metodu a postup misijní práce mezi pohany, jde
podruhé za Petrem. Před apoštolským sněmem trpělivě vysvětluje své bohaté misijní zkušenosti a zase
dosáhne jednoty v názoru. Ba i když při třetím setkání v Antiochii musí Petrovi vytknout, že si nechal
vnutit vůli ulice, když s ním ztuha zápolí o dodržování usnesení koncilu, přece si zachovává úctu a
lásku k Petrovi a nazývá jej"Prvním z apoštolů" (Gal l,17) a " sloupem apoštolů" (Gal 2,9). 
Stejně tak pro Petra zůstal Pavel povždy "milovaný bratr" (2 Petr, 3,15). 
Mnohokrát stála církev ve svých dějinách před stěžejním rozhodováním jako tenkrát, a ne vždy byli ti,
kteří ji vedli, formátu Petra a Pavla. Kdyby byl papež Lev X. jednal jako svatý Petr a Martin Luter
jako svatý Pavel, bylo by místo k roztržce církve došlo k velké a užitečné reformě. 
Kdyby byl papež v 16. století přál sluchu zkušenostem misionářů, jako svatý Petr vyslechl zkušenosti
misionáře Pavla, byla by dnes asi Čína a celá Asie křesťanská, a misie po celém světě by se byly jinak
vyvíjely. 
To je veliké poučení,které dávají tito dva apoštolové i dnes nám, dnešní církvi. Nevadí v církvi
různost názorů, dokud je jednota v lásce. Až tam, kde vyhasne mezi lidmi úsměv, kde se lidé začnou
na sebe pro různost názorů mračit, tam zhasíná i křesťanství. 
Jaké bylo čtvrté, poslední setkání apoštolů, to všichni víme. Oba je přivedla stejná myšlenka do Říma.
Kde je křesťanům nejhůř, kde je jejich krutý nepřítel Nero, tam chtějí jít, tam chtějí svědčit o své víře



v Pána Ježíše, o své víře ve věčný život se Zmrtvýchvstalým, kterého oba viděli na vlastní oči živého. 
Jejich krev společně posvětila pohanský Řím na sídlo hlavy církve. Jejich svorná láska dala církvi i
pevnou oporu Petrovy skály, i věčné mládí Pavlova misijního elánu. 
 

PETRŮV KOHOUT

Kdybych se vás zeptal, podle čeho poznáte obrázek svatých Petra a Pavla, jistě byste mi bez rozpaků
odpověděli: Pavel drží v ruce knihu, protože je Učitelem národů. A má při sobě meč, protože tím byl
popraven pro víru. Znakem svatého Petra jsou klíče nejvyšší moci podle slov Pána Ježíše: "Tobě dám
klíče Božího království. Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi." 
Ale svatý Petr by mohl mít také jiný poznávací znak: kohouta. Myslím, že tento symbol by byl pro
naše dnešní křesťanství velmi výmluvný. 
O tom kohoutovi řekl Pán Ježíš Petrovi, že začne kokrhat, až Petr propadne malověrnosti a
ustrašenosti. A když Petr v té zlé noci, kdy Pána Ježíše zatkli, začal zapírat, že patří mezi jeho
vyznavače, kohout kokrhal. Třikrát musel kohout zakokrhat, než se Petrovi zadrhla řeč v krku, než se
přestal tlačit mezi nepřátele Pána Ježíše, než odešel a rozplakal se hanbou a lítostí nad svou zbabělostí
a malověrností. 
Nezdá se vám, že my bychom dnes tohoto kohouta také potřebovali, a zdatného? 
Že by ho potřebovali ti, kdo pod vlivem zákoníků a farizeů kolísají ve víře? 
Že bychom ho potřebovali i my, malověrní kněží, když připravujeme nedělní kázání, - abychom v něm
nenaříkali nad dnešním světem a zkaženou mládeží, ale uvědomili si, že stejně hříšný byl svět už za
časů Ježíšových, kdy nejen mládež, ale sami apoštolové se od Ježíše rozutekli. Jeden ho i zradil, jeden
ho zapřel a odřekl se ho. Jen jediný z dvanácti vytrval a neutekl. Aby si kněží uvědomili, že Pán Ježíš
neměl lepší posluchače než má dnešní kazatel. Že nejsou jiné doby než hříšné, stejně dnes jako dřív. 
Ano, my kněží, potřebujeme i dnes Petrova kohouta. A myslím, že i vy, dnešní křesťané, byste toho
kohouta potřebovali mít před očima. Abyste slyšeli jeho kokrhání, když na vás jde malomyslnost.
Když ztrácíte důvěru v Boží lásku. 
Jak je dobře, že nám evangelia zachovala portrét apoštolů neretušovaný, že tam nějaká zbožná cenzura
nevyškrtala, co není apoštolům ke cti, vyprávění o tom, že i oni znali pokušení malomyslnosti, měli
chvíle beznaděje, ochablosti, nedůvěry. 
Když se tedy něco podobného přihodí nám, můžeme nad příkladem svatého Petra důvěřovat, Že se z
toho dostaneme. Že nám to Bůh odpustí, jako odpustil Petrovi jeho zapření. Že odpustí Pavlovi, že ho
krvavě pronásledoval. 
Že jde tedy o to, abychom nepřeslechli kohoutí kokrhání ve zlých chvilkách života. Boží hlas nás volá
tisícerým způsobem, houževnatě, vytrvale, stále, abychom se vymanili ze špatných cest, oplakali své
zrady a zaslechli zase znovu otázku Ježíše: Petře, Pavle, Jiříku, Tomáši, Karle, ... máš mě rád? ... 
Marie, Jano, Aleno, Vlasto, máš mě ráda? ... 
Boží láska dodnes nepřestala dělat z kohoutího hlasu sítě lásky, kterými chytá a zachraňuje nejen
knížata apoštolská, ale i mne a tebe, i malé rybičky božího království. 
Proto bych rád dal svatému Petrovi jako znak do ruky kohouta. A myslím, že svatý Petr by rád
souhlasil, abychom měli stále před očima kohoutí poučení: 
Zhloupnout a udělat chybu je lidské. Dát si říct a napravit se je křesťanské. 
Pojďme se přihlásit k víře apoštolů apoštolským vyznáním víry. 
 

PRÁZDNINY JAKO MISIJNÍ ÚKOL



l) Velcí cestovatelé a misionáři 
Četl jsem kdesi, jak uznale se zkušení cestovatelé vyslovují o cestách svatého Petra a Pavla. Jak
rozsáhlé a namáhavé byly cesty, které oni podnikali po celém tehdy známém světě. - Bez dopravních
prostředků, bez silnic, bez ochrany proti záludnostem přírody a lidí. Jen si ty cesty prohlédněte na
mapě! 
Proč tolik cestovali? Aby poznali daleké kraje, přírodní krásy? To poznávali také, ale největším
magnetem, který je táhl stále dál, byli lidé, setkání s lidmi. Byli přesvědčeni, že mají co lidem
povědět: Něco tak krásného, že to změní celý jejich život k lepšímu. A kam přišli, tam na sobě
ukazovali, jak žijí a mluví křesťané. V jejich stopách zůstávala ohniska křesťanství, života v pospolité
vzájemné lásce. 
2)Vy se také chystáte na cesty 
Je dobře, abychom si to dnes připomněli. Vždyť my se také v tuto dobu chystáme na cesty - na
dovolenou, na prázdniny. Leckterou tvář tu teď pár neděl nebude vidět. 
Jaké bude to naše cestování? Co prožijeme, co tam po nás zůstane, jaký příklad zanecháme? Bude to
příklad křesťanů - misionářů? 
Vždy se na prázdniny těšíme, ale někdy je z nich místo radosti zklamání. Čekají nás všelijaké úskalí
na cestě - píchlá pneumatika, špatné počasí. Ale to největší úskalí si povezeme s sebou už z domu: Je
to vztah mezi sebou navzájem: Kdy si jeden druhému začne jít na nervy? 
Kolikrát jsem slyšel říkat o prázdninách rodiče: "Už se nemůžem dočkat, až zas začne škola - s těmi
dětmi po celý den - to není k vydržení!" A kolikrát jsem také slyšel, jak říkají děti: "Mne už ty
prázdniny ani nebaví. Naši pořád něco mají, pořád mi jen hubují!" 
3) Misionáři především svým dětem 
Takhle to o prázdninách často dopadá. Místo, aby prázdniny byly nádhernou příležitostí, kdy se rodiče
mohou víc věnovat dětem, být jim i jiným misionáři a učiteli pěkného křesťanského života, končívají
prázdniny rozladění a pocitem: "Rádi bychom se naším dětem věnovali, proč ne, ale to by musely
poslouchat, dát si říct po dobrém, nelhat a neprat se pořád. Vždyť je to docela snadná věc, dělat
dobrotu!" 
Tak si to myslí většina rodičů. Ale podívejte se se mnou na několik obrázků, které ostatně znáte stejně
dobře jako já. 
První: Jaruška se při hře pohašteří s menší sestřičkou a uhodí ji. Je z toho křik a zásah maminky. Ta
vlepí Jarce pořádný pohlavek a přidá mravní naučení: "Tu máš, aby sis pamatovala, že malé děti se
nemají bít." 
Druhý obrázek: "Čtrnáctiletý Jirka našel mezi tatínkovými věcmi časopis s obrázky slečen, které
chtěly zřejmě přivést k bankrotu továrny na textil. Tatínek to Jirkovi sebere a prohlásí diplomaticky-
výchovně: "To není nic pro tebe!" 
Obrázek třetí: "Hanka sedí ubrečená v kuchyni. Lhala mamince a teď tu musí za trest opisovat článek.
Najednou někdo zvoní. Maminka poručí Hance: "Běž otevřít, a kdyby to byla paní Nováková od vedle,
tak řekni, že nejsem doma!" 
A poslední obrázek: "V neděli ráno sedí rodina u snídaně a maminka vydává denní rozkazy: "Než
pojedeme na výlet, ty, tatínku umyješ auto, já připraví jídlo a vy, děcka, běžte zatím do kostela, aby se
pan farář nezlobil, že jste nebyly." 
Takových obrázků bychom si mohli vypravovat víc, ale už jistě chápete, proč to děti nemají lehké, aby
byly hodné. Co pomůže napomínání rodičů, kteří sami jednají jinak. Čin je vždycky víc, než slovo. 
Pohlavkem nikomu nevštípíš, že není správné někoho bít. Zbabělí tatínkové působí, že z něčeho
přirozeného se stane zakázané ovoce, které se proto začne cenit a shánět. Maminka darmo trestá
dcerku pro lež, když ji sama učí lhát. Co pomůže poslat děti do kostela s tak malicherným
zdůvodněním, a ještě k tomu, když rodiče sami do kostela nejdou. 



Takoví rodiče ztrácejí u dětí autoritu. A nenahradí ji stálým poučováním. Naopak, kde se vedou stále
nekonečné mravoučné výklady, kde rodiče mluví moc, tam děti oněmí. A maminka si pak naříká: "Já
nevím, co to s naší holkou je. Ať do ní mluvím jak mluvím, ona mi neodpoví, jen čučí a mlčí. Je
paličatá!" 
Ztracená autorita se nenahradí ani stálým poučováním, ani stálým poroučením. Prosím Vás:
Nekomandujte pořád děti. Popřejte jim, hlavně teď o prázdninách, co nejvíc svobody. Nezakazujte jim
kdejakou radost. Poroučejte jim co nejméně, ale když jednou poručíte, pak na rozkazu trvejte. 
Správná poslušnost, to není drezura, ta je u zvířat, to není dril, ten je na vojně, to není bázeň a strach.
Správná je poslušnost z lásky. Ta jediná je poslušnost křesťanská a křesťanů hodná. 
A co povím na prázdniny vám, děti? Jistě se vám líbilo, když jsem vybízel rodiče, aby vám přáli co
nejvíc svobody, aby vám moc neporoučeli. Jenže to záleží také na vás, jestli to tak budou moci dělat.
Nemusí se poroučet tomu, kdo si umí poručit sám. Tomu mohou rodiče dopřát svobodu, kdo je má
opravdu rád a dává si pozor, aby je špatným chováním netrápil. Toho nemusí rodiče pořád hlídat, kdo
se umí hlídat sám. 
Zkuste to tak letos o prázdninách. A když to dokážete, to pak budete nejen správné děti, ale i správní
křesťané, učedníci Pána Ježíše. 
Přeji vám tedy všem: Pěkné prázdniny, pěknou dovolenou v duchu svatých apoštolů Petra a Pavla.

5. ČERVENCE - SVATÍ CYRIL A METODĚJ

POSLAL JE PŘED SEBOU

Cyril a Metoděj. Tato dvě jména zosobňují první generaci slovanských kněží v našem národě. Za nimi
posílal a posílá Pán stále další generace svých učedníků, kněží. 
Před chvílí jsme si četli, s jak dojemnou starostlivostí rozesílal Pán Ježíš první kněze. Jako starostlivý
otec jim dává rady, jak si mají počínat, co mají dělat a co dělat nemají: "Netahejte se se zbytečnými
zavazadly, budou o vás pečovat ti, kterým sloužíme. Neztrácejte čas planým povídáním." 
A co dělat mají? - Mají přinášet pokoj, mají hlásat Boží království - království lásky. 
Pokusíme si představit, co by asi řekl Pán Ježíš na cestu do pastorace dnešním mladým kněžím. 
- "Nepřicházej k lidem jako jemnost PÁN, důstojný PÁN, velebný PÁN, milost PÁN. Posílám tě jako
bratra mezi bratry. 
- Nebuď před lidmi jako úředník, církevní funkcionář, právník. Posílám tě, abys lidem sloužil,
pomáhal, ne tvrdě panoval a práskal bičem paragrafů. 
- Neztrácej většinu drahocenného času ve funkci pohřebního zřízence. Pohřby přenech svému
asistentovi - laikovi. K živým tě posílám, k těm především. 
- Nebuď před lidmi jako podivný, pošmurný, staromládenecký podivín. Buď duchovním otcem a
přinášej svým dětem radost z víry, z naděje a z lásky. 
- Nejsi jen sociální pracovník, který pečuje jen o chudé, postižené. K tomu vychovej a rozešli po
farnosti laiky, aby měli podíl na službě mému království a na radosti, kterou ta služba přináší. - Ty
buď všem otcem a bratrem, přítelem a vychovatelem ke Kristu. 
- Nepřicházej k lidem jako dokonalý, neomylný a vševědoucí. I jako můj kněz budeš podrobený všem
slabostem." 
Tyto myšlenky jsou vybrané z koncilní konstituce o církvi, kde se kněžím říká, že mezi lidmi má kněz
být jako bratr mezi bratry, jako služebník všech. Že z kněze má vonět srdečná dobrota, upřímnost a
zdvořilost. 



A co říká dnešní náměstek Kristův, papež Jan Pavel II. ? - "Lidé mají právo hledat v nás, kněžích,
pravdu Kristovu a učení jeho církve. Mají právo vidět, jak láska Kristova se v naší osobě stala jeho
tělem. Čekají, že se v knězi setkají s Kristem." - Tak to řekl papež při setkání s kněžími ve Spojených
státech. 
Takové je tedy poslání nás, dnešních kněžích, k vám, dnešním lidem: 
Kněz má být ve společnosti učitelem sloužící lásky ve jménu Kristově. 
Jsou to požadavky na nás, kněze, krásné a ne zrovna snadné. A co očekává Pán Ježíš od vás, laiků? 
Máte své kněze přijímat přátelsky, aby se necítili jako ovce mezi vlky. Nemáte je zdržovat v práci
planým povídáním a vybavováním o věcech nedůležitých. Máte přijímat jejich poselství pokoje, dát se
vést ke křesťanskému životu. Máte zajišťovat jejich existenční potřeby, aby se mohli plně svému
poslání. 
Máte být živými kvasinkami v těstě lidské společnosti. Máte zviditelňovat Krista všude, kam přijdete.
Vždyť osud křesťanství se nerozhoduje v kostelích, ale venku, tam, kde se vytváří veřejné mínění. 
Jaké rady na cestu do pastorace dávali svým kněžským žákům a jejich farníkům svatí Cyril a Metoděj,
to nevíme. Ale víme, že to byly rady dobré, podle díla, které v celém Slovanstvu zanechali. 
Svátek apoštolů Cyrila a Metoděje je tedy povzbuzením pro nás, kněze, jejich následovníky, abychom
smysl svého poslání mezi vámi znovu promýšleli. 
A pro vás, český lid, ať je povzbuzením, abyste promýšleli, jak svým kněžím pomáhat, jak s nimi
spolupracovat, jak se nechat vést k radosti křesťanského života.. 
 

KNĚŽÍ PODLE VZORU VELEKNĚZE

My, čeští křesťané, se můžeme honosit, že Cyril a Metoděj, naši národní apoštolové, měli už roku 863
smýšlení koncilu z roku 1963. 
Kázali a konali bohoslužbu řečí lidu. Měli smýšlení Ježíšova evangelia. Přišli v chudobě a pokoře, ne
panovat, ale sloužit. 
Výsledek jejich misijního působení byl podle toho.Poslechněte 
si výčet zemí, které vděčí těmto bratřím za křest, za otevření vzdělanosti: Kromě nás, Moravanů a
Čechů, jsou to ještě Slováci, Uhři, Slovinci, Chorvati, Srbové, Bulhaři, Rusové, Ukrajinci, Litevci a
Poláci. - Dvanáct slovanských národů! 
Jakými prostředky dosáhli takových misijních úspěchů? - Brali vážně rady Pána Ježíše, které dával na
cestu svým učedníkům, jak jsme si to četli v dnešním evangeliu. 
Jděte jako ovce mezi vlky - říká Pán Ježíš a oni to brali vážně. My máme spíš chuť jednat jako vlci
mezi ovcemi - 
váhavé postrkovat kousanci, zavádět disciplinu, práskat bičem paragrafů. Jenže tak se vychovávají z
lidí vlci - a my máme úkol opačný. 
"Neberte si měšce peněz, ani zavazející zavadla! Kde církev zbohatne začne se starat o svůj majetek a
přestane hlásat Krista. 
Začne se spoléhat na peníze, banky. Začne se paktovat s mocnými 
a bohatými. Začne diplomatizovat a politikařit. Začne Kristu nasazovat královský plášť a korunu. - Už
jednou mu to nasazovali, - aby ho zesměšnili. - A tak to platí stále. 
Jděte do světa shromažďovat mé ovce! - říká Pán. Bůh má totiž všude lidi svého ducha. Není tedy
vlastně naším úkolem děti tvořit - to si dělá Bůh sám. My je máme shromažďovat do společnosti jeho
církve. My jim máme jen pomáhat, aby si uvědomili, že jejich duše je svou přirozeností křesťanská.
Máme se postarat, aby hodní lidé o sobě navzájem věděli, aby se mohli navzájem povzbuzovat. Všude
jsou hodní lidé - a je škoda, když o nich nevíme, když oni nevědí o sobě na vzájem. 



Shromažďujte všechny v jednu církev obecnou, katolickou! 
Co to znamená, církev obecná - katolická? Vyjádřil to jeden misionář: "Církev nebude katolická, to
jest pro všechny, dokud Indové nebudou mít svou teologii, Afričané svou liturgii, Číňané své církevní
právo, každý podle své kultury a tradice." 
Když k nám přišli svatí Cyril a Metoděj, nechtěli udělat ze Slovanů Řeky ani latiníky. Chtěli z nich
udělat křesťany. To byla bolest katolických misií a proto tak velké úsilí mělo tak malý výsledek.
Hořký komentář k tomu říká: "Mudrci přivezli svaté Rodině zlato, kadidlo a myrhu. Katoličtí
misionáři by jen 
měli strkat jí do rukou latinský slovník, Kodex římského práva a Summu svatého Tomáše," 
Naši svatí věrozvěsti byli opravdovými katolickými křesťany podle Pána Ježíše. Učme se být jimi po
jejich vzoru i my. 
 

POCHVALA NAŠICH VĚROZVĚSTŮ

Málokterý světec naplnil ve svém životě tak věrně slova Pána Ježíše, jako naši apoštolové svatý Cyril
a Metoděj. 
"Jděte do celého světa" zní příkaz Spasitelův. A oni jej plní. Z rodné Soluně odcházejí do Cařihradu a
odtud podnikají apoštolskou cestu mezi Araby. Pronikají až do Bagdadu, aby hledali slávu Nejsvětější
Trojice. Ochotně jdou hlásat víru na Krym a roku 863 se ujímají misijního díla mezi Slovany.
Přicházejí na Moravu, křížem krážem procházejí území Slovanů, vydávají se do Pananonie ke
Kocelovi, putují do Benátek a odtud na papežovo pozvání do Říma. Právem píše jejich žák svatý
Kliment Ochridský: "Jako orli přeletovali na všechny strany, od východu na západ a od severu na jih." 
A všude kázali evangelium. "Jako pramen, zavlažující celý svět, napájeli žíznivé Božím slovem", píše
týž Kliment, a staroslovanská bohoslužba je chválí: "Slovem i srdcem hlásali národům Krista, Božího
Syna, vtělenou moudrost i sílu slova:" A Cyril sám v předzpěvu ke slovanskému překladu evangelia
volá: "Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte slovo, které přišlo od Boha. To slovo krmí lidské duše, sílí
srdce i rozum, to slovo vede k poznání Boha". 
Slovem i písmem, celou dovedností svého mimořádného ducha usilovali, aby celé národy nejen se
daly pokřtít a uvěřily, ale v pevné víře a ve správném poznání aby hledaly spásu. Životopisec popisuje
výsledek: "Týmiž ústy, jimiž dříve vzdávali ďábelské oběti u studánek a na všech místech uráželi
Boha, jejich děti konají rozumné a neposkvrněné bohoslužby za veškeren Svět a na každém místě se v
novém lidu oslavuje Boží jméno." I sám Cyril umíraje, mohl se modlit: "Odevzdávám Ti ty, které jsi
mi svěřil, jakožto tvé, neboť konají skutky Tobě milé." 
Dodnes musíme obdivovat, jak mladý hoch Konstantin se dovedl odvrátit od her a zábav bohatého
prostředí a celým srdcem se začíst do theologických spisů svatého Řehoře Naziánského. 
Jak jinoch Cyril uprostřed rozmařilého života na císařském dvoře dovedl čistě žít, odmítnout nabízené
pocty, úřady, výhodný sňatek a zachovat si vznešený ideál. 
Jak ohnivý filosof dovedl vést disputace s učenci i nevzdělanými, Araby, židy, pohany i nepřáteli z
vlastních řad a přitom zachovávat mírnost a lásku. 
Dodnes obdivujeme jak v neuvěřitelně krátkém čase se dovedli naučit nové řeči a mluvit ke všem v
jejich rodném jazyce. Jak dovedli číst a vykládat Písmo nejen řecky, slovansky, ale i židovsky,
arabsky, syrsky ano i v gótštině a latině. 
Žasneme i dnes, když si uvědomujeme, jak tělesně slabý Cyril s podlomeným zdravím vykonal
obrovské cesty a stačil při nich nejen denně kázat, ale psát celou řadu spisů, přeložit a sestavit právní
řád světský i církevní a zvláště v dokonalém překladu Písma svatého vykonat dílo, které by stačilo na
celoživotní program celých skupin učenců. 



Shrnu celé dílo věrozvěsta slovy Cyrilova žáka: "za krátký život 42 roků stal se s anděly andělem, s
apoštoly apoštolem a 
s proroky prorokem, se všemi svatými účastníkem slávy Boží." 
Bratří, kéž i po naší smrti zbude z našeho života něco, co si zaslouží pochvaly dobrého učedníka
Ježíšova. 
(Podle J. Kunického)

15. SRPNA - NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

KŘESŤANÉ PODLE MAGNIFIKAT

"Lidé, podívejte se sem, na mne! Ze mne si berte příklad - jak být vzorní lidé, vzorní křesťané!" 
Kdybych tohle říkal vážně, asi byste se obrátili a šli domů: "Nějaký blázen se omylem dostal na
kazatelnu." - řekli byste si - a měli byste pravdu. My kněží, my kazatelé a učitelé duchovního života
vám sebe dávat za vzor nemůžeme. Jsme chatrní a hříšní, tak jako vy. Jakým právem tedy vůbec
kážeme? - Kážeme proto, že nehlásáme sebe, ale Krista, že ukazujeme na vzory vydařeného
člověčenství, na křesťanské osobnosti. Na světce církve. A mezi nimi na prvním místě je Maria. 
Jádrem dnešního evangelia je Mariina píseň Magnifikat. Pojďme si na této písni ukázat, jakou podobu
má zralé, vydařené, krásné křesťanství Mariino, jakou podobu má mít i křesťanství naše.

l) Magnifikat nám dosvědčuje, jak se Maria raduje z Boha. 
"Velebí má duše Hospodina, můj duch jásá v Bohu." Plno radosti je v té písni, plno radosti je v celé
Mariině osobnosti. 
A zdroj té radosti? Mariina neochvějná víra. 
Maria uvěřila v Boha Milosrdného, v Boha Otce, a ta víra plnila její život radostí. I nám, křesťanům je
víra v Boha Otce zdrojem důvěry, radostné inspirace, živého elánu.

2) Magnifikat nám svědčí, jak Maria - prostá venkovská dívka - 
ve víře v Boží slova si cenila sebe sama. "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Od této chvíle mě
budou blahoslavit všechna pokolení - " volá radostně. 
A my? co se nás natrápí různé mindráky! Jak umíme propadnout depresím, malomyslnosti, když se na
obzoru objeví třeba jen náznak nemoci. Ale všude tam, kde působí víra v Boha, probouzí se nová
naděje, nová důvěra. 
V ambulanci jedné americké nemocnice je nápis: 
"Bože, modlil jsem se k tobě o sílu, abych měl úspěch v práci, 
ale tys mi dal slabost, abych se učil být pokorný. 
Prosil jsem tě o zdraví, abych mohl vykonat veliké věci, 
ale tys mi dal nemoc, abych dokázal ještě víc. 
Prosil jsem tě o bohatství, abych byl šťastný, 
ale tys mi dal tuto chudobu, abych se mohl stát moudrý. 
Prosil jsem tě o úspěch v povolání, aby si mne lidé vážili, 
ale tys mi dal tuto bezmoc, abych se učil vážit si věcí obyčejných. 
Nedal jsi mi nic z toho, oč jsem tě prosil, ale dal jsi mi víc: 
poznání, co má v životě tu pravou cenu. 
Učinil jsi mne touto nemocí moudřejším a bohatším. 



Dík ti za to, Pane.! 
Bratří, zde také mluví víra, jako v Mariině Magnifikat, že i my jsme Bohem vyvolení, Bohem
milovaní, Bohem obdarovaní.

3) Magnifikat nám svědčí, že Maria je člověk, který hledí 
s důvěrou do budoucna: Bůh mocné sesazuje z trůnu, ponížené povyšuje, ujímá se svých
služebníků,navěky je jeho milosrdenství" - tak si radostně prozpěvuje. 
Takový mariánský důvěřivý pohled do budoucna má i náš svatý Otec, papež Jan Pavel II. Vydal
encykliku o Duchu svatém. A píše tam, že po prvním tisíciletí křesťanství, které se vyznačovalo
šířením víry v Boha Otce, po druhém tisíciletí, které bylo ve znamení roztržek Kristovy církve,
přichází třetí tisíciletí, éra obnovení jednoty v Duchu svatém. Náznaky této svatodušní doby už
můžeme kolem sebe pozorovat, říká svatý Otec. Objevují se obnovná svatodušní hnutí, ožívají v církvi
charizmatické dary, na všechny strany roste ekumenická touha po jednotě. 
Svatý Otec v encyklice vyhlíží, jak bude svět vypadat při přechodu do třetího tisíciletí. Říká, že dnešní
svět je na rozcestí. Na jedné straně se objevují hrozná znamení smrti: devastace přírody, otrávené
vody, zjalovění půdy, zamoření světa atomovou radiací To je jedna možná cesta lidstva do 3. tisíciletí.
Ale je tu i druhá možnost pro lidstvo: realizace evangelia - rozvinutí civilizace lásky. Duch svatý, to je
Duch lásky, který lidstvo může vysvobodit z otroctví hmoty, hrubého materialismu a násilí. Svatý
Otec věří ve druhou alternativu. Věří, že třetí tisíciletí bude svatodušní dobou civilizace lásky a zve
všechny lidi dobré vůle, aby pro ni v sobě a kolem sebe už teď připravovali cestu. 
Začít konečně s budováním civilizace lásky! Není to krásná myšlenka? - Říká se nám tu: 
- Přestaň si stýskat, že je na světě smutno. Začni se s Marií radovat z Boží dobroty! 
- Přestaň se trápit svými mindráky. Začni se s Marií radovat z Božího vyvolení a obdarování životem. 
- Přestaň naříkat, že svět je zlý. Začni budovat civilizaci lásky a hleď s důvěrou do budoucna. 
Pojďme se přihlásit společným vyznáním víry k tomuto křesťanskému životnímu programu. 
 

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ, CO JSEMVYMYSLEL

Před 16. stoletími napsal Řehoř Nyssenský verše, které nám dodnes zobrazují krásu Panny Marie: 
"Jemně krásná. Žije v ústraní. 
Plachostí i něhou podobá se lani. 
Nenápadná. Skromně chová se. 
Vděčně přijímá vše, co den jí přinese. 
Starosti o příští chvíle nestlačují témě. 
Je volná. Lehce jen dotýká se země. 
Bohatství duše z očí se jí dívá. 
Bohu vděk a lásku bytostí svou zpívá." 
I přes dálku staletí a neobratnost překladu jsou tyto verše 
dodnes svědectvím o něžné lásce křesťanů prvních století k Panně 
Marii, o tom jak líbeznou si ji představovali. 
A když už jsem načal téma o Marii očima básníka, - i český básník naší generace jí před svátkem
Nanebevzetí vkládá do úst slova: 
"Proti přitažlivosti zemské do výše volíš pád." 
A do třetice si k dnešní sváteční meditaci zpřítomněme verše francouzského básníka Mišela Kvoa
(Michel Quoist), které citlivě přeložil Václav Renč. Je to nejlíbeznější kázání k svátku Nanebevzetí
Panny Marie, co znám: 



"To nejkrásnější, co jsem vymyslel, praví Ježíš, je má Matka. 
Chyběla mi maminka, a tak jsem si ji stvořil. 
Stvořil jsem si matku dřív, než ona utvořila mne. Bylo to tak jistější. 
Nyní jsem opravdu člověk, jako všichni lidé. 
Nemám vám co závidět, neboť i já mám maminku. Skutečnou. 
To mi chybělo. 
Má Matka se jmenuje Maria. 
Její duše je čistá a plná milosti. 
V jejím těle sídlí takový jas, že na zemi jsem se na ni nemohl vynadívat, doposlouchat se jí,
doobdivovat. 
Krásná je má Matka. 
Tak krásná, že i když jsem opustil nádheru nebes, u ní jsem se cítil dobře, u ní jsem byl doma. 
Vím, - vždyť jsem Boží Syn, - Co je to být nesen anděly, 
ale maminčině náručí se to nevyrovná, věřte mi. 
Od chvíle, co jsem znovu vystoupil k Otci, chyběla mi. 
A já jsem chyběl jí. 
Proto přišla za mnou. S celou svou duší. S celým svým tělem. 
Nemohl jsem jinak. Muselo to tak být. Bylo to tak správné. 
Prsty, které se dotýkaly Syna Boží, nemohly znehybnět. 
Oči, které hleděly na Syna Božího, nemohly oslepnout. 
Rty, které mne líbaly, nemohly se rozpadnout. 
A mimo to, udělal jsem to i pro vás, lidi, své bratry. 
Abyste měli také maminku v nebesích. Skutečnou. 
S tělem i duší. Mou maminku. 
Ona je se mnou od okamžiku své smrti. 
Využívejte toho tedy, lidští bratří! 
V nebesích máte Matku, která vás sleduje svýma očima. 
V nebesích máte matku, který vás miluje zplna srdce. 
Mělo by vás napadnout, že já své mamince nemohu nic odmítnout. 
Je to má maminka. S tělem i s duší. 
Jeden s druhým jsme navěky spolu. Matka a Syn. 
Navěky: Matka a Syn." 
Sestry, bratří, pokusme se zachovat si některý z těch obrazů, některou z těch myšlenek v mysli. Jestli
ano, neputovali jsme sem dnes nadarmo. Jestli ano, náš život zbohatne vědomím něžné lásky naší
nebeské matky Marie. Náš život se tímto vědomím stane radostnějším, bezpečnějším, lidštějším. 
 

O PRAVÉ ÚCTĚ K PANNĚ MARII

Ve schránce na dotazy jsem jednou našel lístek: "Co bude s mariánskou úctou v ekumenickém věku
církve? Nezpůsobí snaha vyjít vstříc nekatolickým křesťanům potlačení naší katolické úcty k Panně
Marii?" 
Dnes je mariánský svátek, příležitost k odpovědi a ta zní: Ekumenické, sjednocovací snahy křesťanů
mariánské úctě neuškodí, ale naopak, troufám si tvrdit, že jí prospějí. Proč? Naučí nás katolíky
energičtěji odmítat falešnou úctu mariánskou a nekatolické křesťany vyučí pravé úctě mariánské. 
l. Co míníme pod falešnou úctou mariánskou? 
a) Především lásku k Matce Boží bez lásky k Bohu Otci. 



Copak je něco takového možné? Je to k nevíře, ale děje se to. Každý kostel zná návštěvníky, kteří,
když vstoupí do kostela, svatostánku si ani nevšimnou, ale u obrazu nebo sochy Panny Marie
zůstanou. Zbožnost těchto lidí pomíjí Písmo svaté, protože mu nerozumějí. Pomíjejí Boha, ten se jim
zdá být daleko. Upínají se cele na Marii. Taková mariánská úcta je pro Matku Boží urážlivá a
pohoršuje nejen nekatolíky, ale i katolíky. 
b) Falešnou úctou mariánskou míníme dále ten způsob zbožnosti a modliteb, jakoby u Panny Marie a
jejím prostřednictvím - protekcí - bylo možno dosáhnout to, co bychom přímo u Boha Otce nedosáhli.
Jakoby láska Panny Marie byla větší, než láska Boha Otce. 
c) K falešné úctě mariánské patří i přehnaný způsob mluvení o Panně Marii, jako by byla víc než
člověk. Přehánění pravé úcty mariánské dělá z tiché a pokorné dívky jakousi konkurentku Ježíše
Krista, prostředníka mezi Otcem a lidmi. 
2. Jaká je pravá úcta mariánská, které se mají všichni křesťané - my katolíci i ostatní - učit? 
Je vyjádřena v Magnifikat - Mariině chvalozpěvu z dnešního evangelia: 
Maria velebí Hospodina - děkuje mu za to, že jí učinil tak veliké věci. Budou ji blahoslavit všechna
pokolení. Ne pro veliké činy její - ona je jen pokorná služebnice, ale pro veliké činy Boží, které skrze
ni učinil. 
Pravá úcta mariánská chválí v Marii a skrze ni Boha. Skrze Marii a s ní přichází k Ježíšovi. 
Pravému ctiteli je Maria obrazem církve: 
- Maria zrodila Božího Syna, 
církev rodí neustále nová pokolení božích dětí. 
- Maria kdysi darovala Synovi lidské tělo 
Syn jí nyní dává při nanebevzetí tělo oslavené. 
Tato událost se netýká jen Marie - stala se pro nás všecky: Maria byla první z velkého společenství
svatých, kteří přišli do nebe. 
- Maria je jejich reprezentantkou a obrazem nás, dosud putujících. Dosud jsme na cestě, ale skrze
Marii známe už způsob své budoucí existence za branou smrti, známe své nanebevzetí. 
Koncilní teolog Henri de Lubac o úctě mariánské napsal: "Mysterium Mariino a církve patří
dohromady, je to vlastně jediné mysterium. Jedno se dá vykládat druhým, ba lze říci, že jedno bez
druhého - církev bez Marie - se nedá vůbec pochopit." 
A tak se nebojme o úctu mariánskou v pokoncilní ekumenické církvi. Starejme se spíš, aby naše
osobní úcta k Marii byla živá, hluboká a pravá. 
Církev Kristova se bude vždy radovat z Marie, pokorné služebnice Boží, skrze niž Bůh pokořil mocné
a pyšné 
protože bude stále znovu poznávat, že jako působil Bůh v Marii, tak působí stejně i v církvi. 
Boží moc a slitování se vždy znovu projevuje v chudé a pronásledované církvi, která je sice chudá,
bezmocná, pronásledovaná, ale nakonec je to ona, kdo zpívá Magnifikat, píseň na oslavu vítězství
dobra nad zlem. 
Rozradujme se dnes nad touto radostnou zvěstí, a obracejme se s Marií k Ježíšovi s novou láskou a
důvěrou. 
 

VŠECHNA KÁSNÁ JSI, MARIA

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, to je krásný svátek. Naši předkové přinášeli o tomto svátku do
kostela polní květiny a léčivé byliny a skládali z nich věnec - obětní dar. V mnoha zemích se to tak
dělá dodnes. 
Proč květiny, proč léčivé byliny? 



Květinami si připomínali duševní krásu Matky Boží: "Všechna krásná jsi, Maria". Léčivé byliny
připomínaly pomoc a přímluvu u Syna Ježíše za nás všechny. Kdysi volala: "Synu, nemají vína!" Teď
volá: "Nemají síly, nemají radosti". Tak za nás jistě prosí i dnes, jako prosila za chudé svatebčany v
Káně. 
A jako za starých časů se o svátku Nanebevzetí Panny Marie scházívali v kostele bylináři a bylinářky,
kteří jako Maria pomáhají lidem léčivou silou bylin, kterou do nich vložil Bůh, tak jsme tu dnes my. 
Vy starší jistě vzpomínáte, že roku 1950 tehdejší papež Pius XII. dnešní svátek povýšil. Vyhlásil
Nanebevzetí Panny Marie za článek katolické víry. 
Proč to udělal zrovna toho roku 1950 ? Snadno pochopíme, když si připomeneme, že to byla doba po
hrozné válce, ve které miliony životů byly nesmyslně ničeny. Kdy lidé běsnili proti lidem a
vyvražďovali je, jako by lidský život neměl vůbec žádnou cenu. Jako by smrt byla nejvyšším pánem
lidstva. 
Tu papež, který toto vše spoluprožíval, vyhlásil za článek víry: Maria, naše lidská sestra, žije - přežila
svou smrt, je u Syna v nebi! 
A stejně tak se děje i každému, kdo žije mariánsky, to znamená, kdo pomůže druhému, když může. A
když nemůže pomoci, aspoň neublíží. 
Ať je tedy i nám, jako starým moudrým zahrádkářům a bylinářům, krása květin připomínkou krásy
Mariiny a pobídkou k pomoci, kde můžeme. 
Přijde podzim a květiny venku zvadnou, ale krása dobrého činu nezvadne navěky. 
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Cestou do Emauz  - svátky svatých (28. září - 2. listopadu a posvěcení kostela)
 - promluvy k nedělím církevního roku (a ke svátkům svatých)
 Napsal: Ladislav Simajchl - autor souhlasí s dalším šířením.
 Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné formě, uveďte, prosím (pokud je
to možné a vhodné), citaci a odkaz na naši stanu www.fatym.com.

Promluvy ke svátkům svatých jsou zatím zrekonstruhovány z různých pracovních souborů, protože část definitivní verse (podle které
vyšlo tištené vydání) se autorovi pravděpodobně vymazala. Mohou se tu tedy vyskytnout určité drobné odchylky oproti tištěnému
vydání.

Jdi na obsah dílu:

Nedělní cyklus A 
Nedělní cyklus B 
Nedělní cyklus C 
Svátky svatých

další knihy (většinou volně šiřitelné)
 
 
 
 
28. ZÁŘÍ - SVATÉHO VÁCLAVA

JAK SE K NÁM DOSTALO KŘESŤANSTVÍ

Svátek svatého Václava je příležitostí k ohlédnutí, jak se k nám křesťanství dostalo a co našemu
národu dalo. 
První setkání s křesťanstvím na území našeho státu sahá daleko zpět před dobu Václavovu. 
Už v druhém století po narození Krista se na jih Moravy a Slovenska dostali Římané a s římskými
vojáky i křesťané. 
Zachovala se o tom pozoruhodná zpráva u dějepisce Eusebia. V létě roku 174 táhlo římské vojsko pod
vedením císaře Marka Aurelia proti Kvádům, kteří tehdá naše země obývali spolu s Markomany. Bylo
léto a veliké horko. Legie se dostaly do obklíčení, nemohly ani dopředu ani dozadu a sužovala je
veliká žízeň. Eusebius píše: "Císař nevěděl, co počít. Tehdy křesťanští vojáci Mitylénské legie, jak
stáli v šiku proti nepříteli, podle našeho křesťanského zvyku poklekli na kolena a s velkou silou víry
přednášeli své modlitby hlasitě Bohu. Nepřátelé při pohledu na ně zůstali zaražení. Tu se začalo
blýskat, hřmít a přehojně pršet. Blesky zahnaly nepřátele a zásluhou těch, kdo se modlili, zachránilo
se vojsko i koně, jižjiž žízní hynoucí." Tato událost je zobrazena i na vítězném sloupu Marka Aurelia,
který dodnes stojí v Římě. 
To je tedy zpráva z konce 2. křesťanského století. 
Kromě křesťanských vojáků šířili křesťanství po Římské říši i kupci. 
Tito křesťané horlivě hlásali křesťanskou víru všude, kam přišli - i po území naší vlasti. Svědčí o tom
jiný pozoruhodný doklad - ze 4. století. Jáhen Paulinus napsal životopis svého biskupa, svatého
Ambrože z Milána, a tam mimo jiné píše: 
"V tom čase Frigitilda, královna Markomanů, když uslyšela od křesťanů, kteří k ní přišli z Italie, zvěst
o biskupu Ambrožovi, poslala dary milánské církvi a žádala, aby jí Ambrož napsal, jak má věřit v
Krista. Ambrož pro ni sestavil skvělý list na způsob katechismu. Nato se Frigitilda vypravila do
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Milána a velmi litovala, že svatého učitele Ambrože již nezastihla na živu." 
Tato zpráva svědčí, že křesťanství proniklo ve 4. stol. až na knížecí dvůr našich předchůdců v této
zemi - Markomanů. (Svatý Ambrož zemřel r. 397). 
Páté a šesté století nám konkrétní zprávy nezanechalo. Víme, že je to doba, kdy Římané byli
vytlačovány na jih, kdy přes Moravu a Slovensko táhli Hunové a po nich Avaři, - obojí pohané. Ale
přesto tam křesťanství nebylo vyhubeno. Na prvním všeobecném sněmu v Niceji (325) vystupuje i
biskup ze Sirmie, - ta je v dnešním Chorvatsku. K jeho diecési patřilo i Slovensko a jižní Morava. Od
konce 6. stol. k nám pronikají Slované. První sjednotitel Slovanů v odboji proti Avarům v 7. stol.,
kupec Sámo, křesťan nebyl. Byl to žid - Samuel. Měl 12 žen, 22 synů a 15 dcer. Ale i v době Sámově
žili u nás a procházeli naší zemí křesťané, kteří hlásali Krista. Přicházeli i galští a později iroskotští
mniši, - už misionáři z povolání. 
A tak vidíme, že křesťanství prochází dějinami naší země už od samého počátku. 
Ovšem teprve na Velké Moravě začíná s misionáři Cyrilem a Metodějem velký proces pokřesťaňování
národa, proces, který trval po dlouhá staletí a svým způsobem trvá dodnes. 
Radostné je, že k nám křesťanství nepřišlo jako náboženství vnucené násilím. Od počátku bylo
chápáno a přijímáno ušlechtilou vrstvou národa ochotně a s radostí. Ale od počátku mělo křesťanství u
nás tvrdé odpůrce, jak o tom svědčí události od dob svatého Václava a Vojtěcha až podnes. 
Co měli tenkrát čeští velmoži proti knížeti Václavovi, proti biskupu Vojtěchovi? Historik Zdeněk
Kalista dokázal, že tu nešlo o spory státnické, politické. Je to konflikt požadavků křesťanství na
pohanské mravy českých velmožů, kteří křest přijali, ale jejich život a chování bylo dál pohansky
kruté a násilnické. Když jim Václav a Vojtěch zakazovali mít celý harém manželek jako měl Sámo,
když jim zakazovali zabíjet poddané z pouhé svévole a zlé nálady, prodávat poddané do otroctví jako
zvířata, dravě vybíjet své choutky a bezprávně kořistit, když se po nich žádalo, aby pokřesťanili své
chování - vzpouzejí se vyššímu stupni lidskosti, kterým křesťanství ve své podstatě je. 
Ti, co měli moc, dávali přednost pohanskému násilí. Ale prostí lidé, národ, s radostí přijímal poselství
o životě beze strachu, o životě v míru a snášenlivé lásce. Je to tak po světě dodnes, a bude to tak asi po
všechny časy: Křesťanství se bude vždy stavět proti panovnickému despotismu, bude se snažit, aby
vládl Kristus jako symbol lásky, spravedlnosti a všeho krásného, co hlásá Kristovo evangelium. V tom
je poslání věčně živého křesťanství. V tom se od křesťanství máme co učit i my a generace po nás. 
Zkusme si tedy v tyto dny promýšlet otázku: 
Co je v mém smýšlení a chování ještě pohanského? Co já se musím ještě naučit dělat, abych byl
křesťanem nejen křtem, ale i životem? 
 

BYL JINÝ, NEŽ DRUZÍ KOLEM NĚJ

Možná jste někdy slyšeli názor některých badatelů o holubičí, pokojné povaze našich slovanských
předků. Ale již první stránky našich dějin usvědčují tento názor z omylu, neboť jsou psány krvavým
písmem, poznamenány krví našich mučedníků. Hned první světice z našeho lidu - svatá Ludmila -
žárlivostí a záštím své snachy Drahomíry byla zardoušena. Hned její vnuk, mladičký kníže, sjednotitel
českých kmenů a zakladatel Českého státu, svatý Václav - zavražděn rukou vlastního bratra Boleslava
a jeho pomocníků. 
A co bylo příčinou? - Jakého zločinu se dopustil? - Komu ublížil? 
Právě proto, že se světec Václav ničeho nedopustil, že nikomu neublížil, ale že byl jiný, že nebyl jako
druzí, že byl 
ušlechtilejší, že byl mnohem ušlechtilejší, že se upřímně snažil následovat Krista a dosáhnout
křesťanské dokonalosti, svatosti,- právě proto byl svému pohanskému okolí nepohodlný, 



Totéž znamení odporu jako u našeho Mistra a Pána: Jako mne, tak i vás budou mít v nenávisti k vůli
mně... A svatý Pavel to říká také: Všichni, kteří chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou
pronásledováni... 
Tak i svatý Václav. Můžeme si představit lepšího panovníka, bystřejšího státníka, pečlivějšího
hospodáře, spravedlivějšího soudce, starostlivějšího otce našeho lidu a statečnějšího vojevůdce
českého vojska nad mladého knížete Václava? - Kdopak to opevnil hranice České země a ujednal se
sousedy mír? - Kdopak byl nazýván otcem chudých, těšitelem vdov a zastáncem sirotků? - A viděls
někdy jeho stříbrné denáry? - Jakpak se jmenoval ten český panovník, který pozvedl zemi k takové
hospodářské výši, že si mohl dovolit razit stříbrné mince? - Ano, byl to náš svatý Václav! 
Co mu tedy mohli vladykové v čele s jeho bratrem vytýkat? - Jen to, že s nimi nemarní čas divokými
lovy, bujnými pitkami a hýřením! Jen to, že byl na svou dobu vysoce vzdělán, zatímco oni neuměli
číst ani psát. Jen to, že byl opravdovým křesťanem, zatímco oni nedovedli v sobě potlačit pohanské
neřesti a zvyky. - Jen to, že ze svých úspor podporoval služby Boží a k Boží chvále stavěl kostely: na
pražském Hradě měl být nejpřednější, zasvěcený svatému Vítu, myšlený jako biskupský chrám země...
Některé životopisy naznačují, že Václav po jeho dostavění chtěl se zříci knížecího trůnu a odejít do
Říma, aby z rukou svatého Otce přijal řeholní šat a sloužil Bohu v tichu kláštera... Leč byla mu určena
vzácnější koruna a palma mučednická... 
Již přes tisíc roků je tomu, co jeho krev zkropila tvrdý úhor naší vlasti. 1000 roků, co za nás prosí u
trůnu Božího jako náš nejpřednější přímluvce, co nám září svým příkladem a káže k našemu
povzbuzení: Bratři, mějíce účast v utrpení Kristových, radujte se, abyste se též mohli radovat, až se
zjeví jeho sláva... Nikdo z nás nesmí trpět jako zločinec, totiž být viněn z něčeho nekalého: nesmí se o
nás říkat, že jsme nepoctiví, lháři, falešní, klevetní, závistiví a lakomí, horší než druzí... Jestliže však
trpíme za to, že jsme poctivými křesťany, že plníme své povinnosti, že se snažíme o dokonalost v
následování Krista a svatých, blaze nám, je to dobré znamení... 
Vzhůru srdce! - volá k nám svatý Václav: Radujte se a plesejte, neboť vaše odplata hojná je v
nebesích! A m e n . 
(Podle O. Balcara) 
 

UMĚNÍ VYCHOVÁVAT

Český národ vzpomíná v tyto dny svatého Václava, knížete, patrona naší vlasti. 
Jak se stal tento kníže křesťanem, světcem? 
My dospělí jsme se stali věřícími křesťany většinou proto, že jsme měli věřící maminku, že věřící
byla naše rodina. 
Václav měl maminku pohanku, která víru a křesťany nenáviděla. Shromažďovala kolem sebe
pohansky smýšlející velmože, víru utlačovala. Václav to měl těžší, než my, - a přece se stal
křesťanem. Měl hodnou babičku, ta jej vedla k víře, k modlitbě, ta jej vychovala. Ta ho posílala na
výuku náboženství. 
Vy mladí jste dnes v mnohém v podobné situaci, jako to bylo za mládí Václavova. Mnozí máte kolem
sebe vlažné prostředí. Je možné, aby se přesto i z vás stali dobří křesťané? 
Případ Václavův nám dokládá, že ano: že mnohdy stačí hodná babička, hodný kamarád. - A kde jsou
hodní a věřící rodiče, dobrá rodina, tam se není co bát, jen když se dítěti věnují, vedou je do kostela a
do náboženství. 
Koncilní dekret o křesťanské výchově mládeže říká v podstatě totéž, co jsme si právě vyvodili v
souvislosti se svatým Václavem: 
Rodina je nejdůležitější základ výchovy, ne škola. Škola může vyškolit vzdělaného člověka, ale bez



spolupráce rodiny nestačí vychovat hodného člověka. A vzdělaný darebák je horší a lidské společnosti
nebezpečnější, než neškolený darebák. 
Lidé si tohle často neuvědomují a ztotožňují vzdělání technické s výchovou mravní: Jak může být
takový pán špatný, vždyť je přece tak vzdělaný, má vysoké školy? - říkají. 
Ty školy mu daly odborné vědění, ale správné chování, mravní smýšlení, to mu dala nebo nedala jeho
rodina. 
Proč se rodičům někdy nepodaří dobře vychovat děti? Vždyť každá maminka přece chce, aby z jejích
dětí byli hodní lidé. Čím to je, že někde chlapci není ještě patnáct a maminka už naříká, že s ním
nemůže nic pořídit? 
Protože to mnozí rodiče neumějí a z dobré vůle, ale malého vědění dělají chyby, které všechno dobré
úsilí maří. Protože se o základní zásady správné výchovy nezajímají. Protože nespolupracují s
katechetou. 
Když chce někdo jezdit na motorce, musí napřed udělat kurs a zkoušky, jestli to umí . Když chce
někdo dělat svářeče, musí udělat kurs, vyškolit se na to. Jenom tak důležité dílo, jako výchovu nového
člověka, začínají rodiče bez přípravy, mnohdy ještě sami mladí a nezkušení, a nikdo jim nepoví ani
základní zásady vychovatelské, když se před křtem nesetkají s knězem. 
Když má učitel děti učit, když má kněz být připuštěn do školy, musí napřed studovat na vysoké škole
vychovatelství, musí složit přísné zkoušky, - a přece máme vaše děti v ruce jen několik hodin týdně.
Vy, rodiče, je máte pod vlivem většinu času. 
Jako chodí snoubenci na faru, než se berou, aby jim kněz mohl dát poučení do manželství o
všelijakých úskalích, která musí umět překonat, aby se jim manželství nerozbilo - tak zveme i
nastávající rodiče před křtem na faru, aby měli příležitost se dovědět, jak to mají dělat, aby se jim
výchova dítěte dařila, aby nedělali chyby, aby ze svých dětí mohli mít radost. Jsou i dobré příručky,
které poučují o zásadách správné výchovy. Až bude mladým rodičům samozřejmostí že si je pročtou,
než začnou vychovávat, pak budou mít i lepší výsledky. 
Bratří, vše co člověk dělá, se musí naučit dělat. Ani dobrým vychovatelem se nikdo nestane sám od
sebe, i tomu se musí naučit. 
Stojí za to věnovat tomu čas. Radost z dobře vychovaných dětí to zaplatí. Šťastné stáří vedle hodných
dětí jim bude odměnou. Dobře vychované děti jsou největším bohatstvím rodičů i národa. 
Prosme svatého Václava a jeho babičku - moudrou vychovatelku Ludmilu o pomoc, abychom se
naučili, jak své děti dobře vychovávat.

1. LISTOPADU - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

VŠICHNI NEZNÁMÍ SVATÍ

Slavíme dnes svátek všech svatých. 
Nejdříve si tedy objasněme, kdo vlastně má dnes svátek, kteří to jsou, svatí, které tu oslavujeme. 
Nejsou to jen ti známí svatí, jejichž jednotlivé svátky jsme po celý rok slavili. Těch je jen málo, sotva
několik set. Dnešní čtení však k nám mluví o dvanáctkrát dvanácti tisících a pak ještě o velikém
zástupu ze všech národů, plemen a jazyků, jejž ani nelze spočítat. Je tedy jasné, že se nejedná jen o
známé svaté. A evangelium mluví o všech chudých a tichých, o hladových a žíznících, o milosrdných
a pronásledovaných. A je zase jasné, že těch jsou, byly a budou ne sta, nýbrž miliony a miliardy. 
Litanie k svatým všedních dní nám to vyjadřuje ještě jinak - a přece vlastně stejně. Modlíme se v nich:
Všichni svatí muži, jste v nebi, protože jste poctivě a 



pořádně dělali svou práci, orodujte za nás. 
Všechny svaté ženy, které jste v nebi, protože jste se z celého srdce staraly o domácnost, orodujte za
nás. 
Všichni svatí rodiče, kteří jste v nebi, protože jste dobře vychovali své děti, proste za nás. 
Všichni svatí manželé, kteří jste v nebi, protože jste spolu vytrvali v dobrém i zlém, jak jste si slíbili,
přimluvte se za nás. 
Všichni stateční hoši, kteří jste v nebi, protože jste usilovali o sebevýchovu a sebevzdělání, orodujte
za nás. 
Všechny svaté dívky, které jste v nebi, protože jste bděly nad krásou nejen těla, ale i duše, orodujte za
nás. 
Všichni zneuznaní svatí, kteří jste za života nebyli pochopeni, orodujte za nás. 
Všichni svatí, kteří jste jako Petr zapřeli Krista a jako on toho litovali, orodujte za nás. 
Všichni svatí, kteří jste v mládí žili špatně jako Augustin - orodujte za nás. 
Všichni neznámí svatí, kteří jste nikdy na sebe neupozorňovali, ale na svém místě vždycky konali
dobře svou povinnost, přimluvte se za nás. 
Toto všechno nám dává jasnou představu o tom, koho vlastně slavíme. Že to není jen pár
mimořádných lidí, s nimiž my se nemůžeme měřit a s nimiž nemáme nic společného, nýbrž že je to
opravdu nepřehledné množství lidí takových, jako jsme my. 
A zároveň tu získáváme i správný pojem o svatosti. 
Svatost nejsou jen nějaké mimořádnosti a zázraky, ani jen samé modlení. Svatost je tiché, mírné a
pokojné srdce. Svatost je práce na poli nebo za stolem. Svatost je točení se u sporáku. Svatost je
výchova dětí a manželský život. Svatost je odstrčení, nenápadnost a zneuznání. Svatost je zkrátka
všechno to, v čem žijeme, čím jsme všichni den ze dne obklopeni. 
Ovšem pod jednou podmínkou. Že to všechno neseme bez hořkosti a zloby. Ne, že bychom tu hořkost
necítili, že by v nás nehlodala - ale že ji dovedeme přemáhat, že ji nevyléváme na Boha a na druhé,
nýbrž že při tom všem a přes to všechno se vždycky a stále znovu snažíme o úsměv a o radost. 
To nám tedy připomíná dnešní svátek. 
A ještě něco. Zítra máme dušiček, vzpomínáme svých mrtvých. Vzpomínejme. Ale ve světle toho, co
jsme si připomněli, si musíme říci: Jistě mnohý a mnohá, na něž vzpomínáme, už zaujali místo 
v tom zástupu svatých a šťastně se na nás usmívají. Tím lépe. To nás ovšem neodradí od modliteb za
ně - naopak, naplní naše modlitby sladkou útěchou, že se za naše zemřelé nemodlíme nadarmo. 
 

SVATÍ MEZI NÁMI

Káže se nám, že svatí jsou nám vzorem správného křesťanského života. "Dobrá" mudroval takhle
jeden mládenec - "ale jak mám následovat vzor svatých z kalendáře? Svatý František z Asisi nechal
práce, chodil volně po kraji a na jídlo si vyžebral. Za to by na mne lidé hleděli jako na práce se
štítícího živla. - Svatý Antonín žil sám v lese jako poustevník. To bych dnes byl považován za tuláka a
podezřelé individuum. - Svatá Terezie z Avily zakládala kláštery. Kdepak je dnes místo, kde by naše
zbožné dívky mohly zakládat kláštery. - Zkrátka, žít podle vzoru svatých z kalendáře, to se dnes nedá"
- zněl rezolutní závěr toho mládence. 
Doufám, že vy byste mu na to uměli odpovědět všichni. Každý člověk žije a jedná v duchu a prostředí
své doby. V tom byli dětmi své doby i všichni světci. My dnes samozřejmě nemůžeme žít nebo
oblékat se v duchu středověku nebo jiné doby minulé. Ale jejich hrdinské ctnosti, jejich víru, naději a
lásku žít můžeme a máme - v dnešním světě a dnešním způsobem. 
Svatí mezi námi jsou tedy lidé, kteří následují Krista v duchu a prostředí dnešní doby. 



Svatí mezi námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním, vyhlašováním
zbožních průpovídek a odříkáváním citátů z bible. Tak se chovají spíš nemocní, než svatí lidé. 
Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, pak vlídností k druhým, svědomitostí v práci. Tím, že je na ně
spolehnutí. 
Nemluví příliš s lidmi o Bohu, - ale tím víc s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí. 
Znají svou víru z osobního přesvědčení. Vědí, proč věří 
v Boha a umějí odpovědět na běžné námitky proti víře. 
Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní mrzutosti řeší spíš žertem a s humorem, než s rozčilováním. 
Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh, který i zlé umí obrátit v dobré těm, kdo v něj důvěřují. 
Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim. 
Když mluví, tak mluví o něčem, - neplácá o ničem, jen aby se klábosilo. Ví, že povídavost je známkou
slaboduchosti. 
Nikdy neslibuje něco, o čem ví, že by to nemohl splnit. 
Před druhými se nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně o sobě. 
Na druhé nežárlí. 
Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády. Když mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, jak ji
napravit, má-li ji opravdu,- nebo co dělat, aby nepůsobil špatným dojmem, když tu chybu nemá. 
Nikdy se nehádá, i když ví, že pravdu má on. Řekne své mínění - a to stačí. 
Nikomu své mínění nevnucuje. Působí na druhé svým příkladem, svou osobností. 
Denně setřásá vše staré. Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člověka, lepší podobu křesťana. 
Poslední poznávací známkou světců mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady sice přijali za zásady
svého denního života, ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždy a denně. Ještě klopýtají, ještě chybují.
Ale z klopýtnutí si nic nedělají. Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání. Vědí, že i ti největší
světci jsou omilostnění hříšníci - tedy lidé, jako my. 
A tahle poslední poznávací známka světců dnešní doby otvírá dveře k cestě za svatostí i nám, nám
všem. 
Ještě jednou si radostnou zvěst dnešního svátku zopakujeme: 
Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. Jsou svatí proto, že po každém pádu vždy znovu povstali
k novému úsilí. 
To můžeme dělat i my. 
Povstaňme ke společné modlitbě. 
 

JAK ČÍST LEGENDY O SVATÝCH

Zlatá legenda byla kniha, která v minulých stoletích patřila k nejoblíbenější četbě. I dnes znovu
vycházejí sbírky legend a lidé je rádi čtou. Je to procházka staletími křesťanství. Vypravuje se tam o
mniších a vojínech, o mučednících a pannách, o poustevních a učencích, o dětech a starcích. Ale
někteří čtenáři při četbě legend potřásají hlavou a ptají se: Stalo se to tak skutečně, doopravdy, jak se
to tu píše? 
Povězme si, jak takové legendy vznikaly. 
- Někdy si hned po smrti statečného mučedníka za víru někdo sedl a vypsal vše, co o životě a smrti
svědka víry viděl a věděl. Takové zprávy byly základem sbírek životopisů mučedníků církve. Jsou
velmi cenné - ale je jich velmi málo. V době pronásledování, když všem šlo o život, nebylo času na
sepisování informací pro další pokolení. V koncentračních táborech zemřely statisíce, ba miliony lidí.
Stalo se to za našeho života, byli jsme současníci těch událostí. A přece neznáme ani jména všech těch
mučedníků. Co o nich budou vědět za sto let? 



A tak i z přemnoha mučedníků prvokřesťanských se někde zachovalo jen jeho jméno, jeho hrob v
kostele, kam byly jeho ostatky přeneseny. A lidé říkali: Kdybychom tak věděli víc o životě našeho
světce. To by bylo pěkné, kdyby nám tak někdo o něm napsal. A tak si v nějakém klášteře sedl zbožný
mnich a psal legendu. Nějaký údaj o něm našel v kalendariu mučedníků a to ostatní psal tak, jak si
představoval, že se to tak mohlo stát. Byl ten autor legendy lhář? Nebyl. Osoba světce byla skutečná,
jeho mučednická smrt byla skutečná. A že ten legendista nebyl osobně při tom, když ten světec před
několika staletími žil a umřel, že to tedy není přesná reportáž, literatura faktu, to každý chápal a věděl.
A každý moudrý čtenář byl legendistovi vděčný za to, že svou básnickou představivostí jej zavedl do
duchovního světa světce. Dnešní spisovatelé historických vyprávění 
to dělají také tak. 
Neberme tedy knihu legend o svatých jako katechismus, jako učebnici církevního dějepisu. Tam od
autorů právem čekáme přesnost a historickou věrnost. Kolik historické pravdy je v té neb oné legendě,
to my posoudit nedokážeme, ale to nevadí. Vždyť o to nám při četbě legend nejde. 
Jsou světci prvotní církve, o nichž máme zprávy historicky doložené. Např. jáhen Štěpán - o něm
čteme ve Skutcích apoštolů. Svatý Ignác z Antiochie - od něj máme sedm dopisů. Svatý Polykarp ze
Smyrny, svatá Perpetua a Felicita. Je mnoho takových, o nichž máme historicky spolehlivé zprávy. A
o těch ostatních si mnozí rádi přečtou, jak je vypodobnil ve své fantazii zbožný legendista, aby nás
jejich příkladem povzbudil k pevnosti ve víře. 
Aspoň tolik bychom měli vědět o legendách svatých, abychom je mohli s duchovním užitkem číst. 
(Podle biskupa F. Piontka)

2. LISTOPADU - PAMÁTKA ZEMŘELÝCH

SPOLEČENSTVÍ SE ZEMŘELÝMI

Když se někde sejde farní obec v kostele nebo na hřbitově ke vzpomínce na své zemřelé, ukazuje tím,
že na své zemřelé nezapomněla, že je ze své mysli neodepsala. Má to svou důležitost a dosah - i pro
život živých v obci. 
My sice věnujeme vzpomínku zemřelým při každé nedělní bohoslužbě v kostele, ale dnes jsou naši
zemřelí hlavním předmětem našeho vzpomínání. 
Na jejich hrobech si můžeme dobře uvědomit, co je v životě trvalé, co přežije i smrt, a co je
chvilkové, pomíjivé. 
Co je pomíjivé, co je trvalé? 
Zde už není důležité co zemřelý kdy byl, ale jaký byl. 
Různé tituly a hodnosti se mohou dostat ještě na úmrtní oznámení, mohou je pozůstalí dát vysekat i na
hřbitovní náhrobky, ale zde už to působí až dojemně bezmocně. Nazí na svět přicházíme a nazí ze
světa odcházíme. To, čím se obklopíme během života, to smrt nepřežije. Tituly, majetek, původ z
"lepších" rodin, - to vše už nic neznamená. Ne nadarmo jsou zemřelí při zádušních bohoslužbách
jmenováni už jen křestním jménem: Tvůj služebník Karel, tvá služebnice Pavlína. 
A co zůstává? 
Když smrt odvála plevy, zůstává zrno, jádro: zůstává to, jakým byl, co vykonal. Jakou byl osobností.
Ta osobnost zůstává dál a působí dál mezi lidmi, kteří zemřelého znali. Ba někdy začne dílo
zemřelých působit po jejich smrti víc, než oni zmohli za svého života. 
Zatímco oni se vracejí do Zdroje života, tam, odkud přišli na svět, zde na zemi zůstává jejich láska k
lidem, které měli rádi. A ti živí to pociťují a vnímají. Nejednou jsem už slyšel: "Otče, můj muž je se



mnou, já se vůbec necítím sama, já vnímám jeho blízkost každou chvíli." 
Zůstává zde i dílo, co kdo za živa vykonal pro jiné. Rodina bydlí v domě, který zemřelý otec postavil,
opravil, zařídil. 
Proto naše hřbitovy nejsou smetištěm, kam se odhazují nepotřebné věci. Naši mrtví nejsou pro nás
věcí, jsou dál lidmi, našimi lidmi. 
Tak mají ti zemřelí, co tu leží na hřbitově, dál vliv na náš život doma, v obci živých. 
Učí nás, v čem je trvalá hodnota, co přežije i smrt. Učí nás, že láska je elixírem nesmrtelnosti. Učí
nás, že děláme-li něco jen a jen pro sebe, rozpadne se to jako domeček z karet, ale co děláme pro
druhé, to naši smrt přežije. 
A tak můžeme své zemřelé dál počítat mezi své přátele, mezi své učitele, mezi ty, co žijí s námi.
Můžeme se od nich dál učit. 
Je to dobré dílo, když se udržuje v pořádku svaté pole hřbitovní. Je to dobře, že dnes je náš hřbitov
největší zahradou v obci, kde je nejvíc květin, že je dnes chrámem, v němž svítí nejvíc svíček. 
Neboť na nás všechny, na mrtvé i živé platí, co řekl v epištole svatý Jan: My víme, že jsme už přešli
ze smrti do života, protože se máme mezi sebou rádi. Jen ten zůstává ve smrti, kdo nemá nikoho rád.
A v tom je vrchol boží lásky k nám, že můžeme beze strachu očekávat i den své smrti - vždyť kde je
láska, tam strach nemá místo." 
Naše zemřelé maminky, naši tátové, naše babičky, ti nás měli rádi, ti nás mají rádi. Ti tedy žijí svou
láskou i dnes. 
Pamatujme: Mezi zemřelými máme své dobré přátele. Přátele, kteří nám mohou pomáhat s naším
životem. 
Pojďme se s nimi spojit ve společné modlitbě. 
 

CO BUDE ZA SMRTÍ ?

Listopadový vítr rve listí ze stromů a skládá je jako žlutý koberec na hroby. - Zasypává stejně hroby
ozdobené jako ty opuštěné. 
Ze žlutého koberce se tyčí pomníky se jmény. Mnohá ta jména jsou nám už neznámá. Mnohá těla,
která leží pod pomníky jsou už rozpadlá. Co zůstane z člověka po smrti? 
Člověk je jediný tvor, který si takovou otázku klade - je jediný v celé přírodě, který ví, že umře. 
Co bude za smrtí, po smrti? Je teď módní prohlašovat, že nic. Ale v přírodě kolem nás má všechno
svůj smysl. Tohle listí padá ze stromů, ale umírá proto, aby strom žil dál, aby mohl nasadit nové
pupeny a z jara vyrašit nové svěží listy. Není to proces zániku a smrti, co tu vidíme, je to změna
života. 
V přírodě kolem nás nic nezaniká, vše se jen mění. Proto člověk pochopil, že když odpadne jeho tělo
jako zvadlý list, strom jeho života také nezaniká, jen se mění, obnovuje. 
Je to tak opravdu? Může o tom někdo podat důkaz? 
Byl jeden, který to tak hlásal. Ti, co s ním žili, tvrdili, že ho po jeho smrti viděli živého. Pravda,tohle
se stalo před dvěma tisíci lety, ale dodnes jsou lidé - a já a mnozí z vás se mezi ně radostně a vděčně
počítáme - kteří věří, že tento Žijící i nás pozval do trvalého, věčného bytí, života. My, kteří jsme
uvěřili v Krista jako ve věčně živého, my jsme se spolehli na jeho příslib: "Kdo uvěří ve mne, bude žít
i potom, až zemře tělesně." 
Tomuto věčně živému Pánu svěřujeme sebe i naše zemřelé. Prosíme za ně, modlíme se za ně, aby se
jich Boží dobrota ujala, je od jejich chyb a nedostatků očistila, aby byli podobní Zmrtvýchvstalému
Pánu. 
Povstaňme i nyní ke společné modlitbě. 



 

ŠANCE NA PŘEŽITÍ

Život za smrtí, - život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? 
Po druhé světové válce šel v Londýně po ulici katolický kněz. Najednou se k němu rozběhl neznámý
muž a začal chvatně mluvit: Pane faráři, musím vám povědět, co jsem zažil, když jsme osvobodili
Řím. Váš papež si nás pozval na audienci. Když k nám mluvil o hrdinské smrti, neudržel jsem se a
vykřikl jsem: "Před čtyřmi týdny mi syn letec shořel v sestřeleném letedle. Uvidím ho ještě?" 
Papež se ke mně obrátil a řekl: "Synu, vaše otázka je krátká, ale potřebuje delší odpověď. Zvu vás k
sobě po audienci." A potom se mnou hodinu seděl a vysvětloval mi, co rozumí Bible pod slovem
"věčný život". 
Bratří, když jsem před časem o tom četl, pomyslel jsem si, že by takovou audienci u papeže
potřebovalo víc lidí, než jen ten tatínek - voják. 
Dnešní doba se k zemřelým mnohdy chová nelidsky, nedává jim žádnou šanci na přežití smrti. Nad
umírajícím potřásáme rameny a říkáme: ten už nemá žádnou naději. Nad mrtvým říkáme: ten už má
všechno za sebou. 
Bůh však se k zemřelým nechová nelidsky. Když člověk ztrácí svoje člověčenství, nabízí mu Bůh svůj
život, svoje bytí, jako formu další existence. Bůh nabízí člověku vytržení z tohoto časoprostoru a další
trvání v silokřivkách jeho tvůrčí energie, ve výhni jeho lásky. 
Ale pozor. Tento slib života v Bohu se netýká až budoucnosti, bytí za smrtí, nějakého záhrobí! Naše
věčnost už je tu! Naše věčnost začíná teď, tady, kde žijeme. Je-li Bůh čirá výheň lásky, pak vrůstáme
do této boží věčnosti každým činem z lásky, každým dobrým skutkem, vším dobrým, co z lásky a v
lásce děláme. 
Kdo si zaživa zvykne libovat v ubližování druhým, v týrání jiných, v pomstychtivosti, ve zlu v
jakékoliv podobě, ten si tím volí formu své věčnosti: zlo. Lidově se tomu říká peklo. 
Kdo se za živa vytrvale snaží o dobro, i když se mu to vždy nedaří , - kdo cení dobro víc než zlo, - kdo
se raději zasměje než zanadává, - kdo mávne rukou a odpustí, místo aby se mstil, kdo se snaží žít v
lásce, ten už si staví své nebe. 
Vidíte, nejsou to nějaké podivínské manýry, o se co nám, křesťanům, zde hraje. Proto nebude
náboženství v žádné lidské společnosti zbytečností, ale nade vše potřebným základem lidských vztahů.
To nám kážou hroby těch, kteří nás na předešli na věčnost.

VÝROČÍ POSVĚCENÍ VLASTNÍHO KOSTELA

K ČEMU JSOU NÁM CHRÁMY

(Pro oživení kázání je vhodné, aby tři citáty četli tři dobří lektoři - třetí žena) 
"Nač se s tím kostelem opravujete? To dnes už na nic není! Nechte ho spadnout! Máte tu pěknou
tělocvičnu - to je lepší!" 
Takhle pokřikoval kolemjdoucí na skupinu lidí, kteří si opravovali svůj vesnický kostelík. 
A tak se dnes, když slavíme památku postavení a posvěcení našeho kostela pojďme zamyslet, jestli
naše chrámy jsou už jen přežitkem, starožitnou památkou, nebo zda mají stálé místo všude tam, kde
lidé žijí jako lidé. 
K čemu jsou nám, dnešním lidem, chrámy? Tuto otázku položme význačným osobnostem naší doby.



1) Chrám vytváří z davů společenství lidu Božího. 
Nejprve se zeptáme historika, universitního profesora Dr. Josefa Vašici. Píše: 
"Již nejstarší pramen o životě svatého Václava, první staroslověnská legenda zdůrazňuje, že tento
kníže "zbudoval kostely na všech hradech velmi dobře". 
Jak následovat svatého Václava v péči o kostely? Naznačuje to ona svatoslověnská legenda: "Když
učinil slib, že v Praze postaví chrám Bohu, sám začal nositi s dělníky vápno, vlastníma rukama kladl
základ i stavbu dokončil." První způsob tedy je, jít a při stavbě a opravách kostelů vlastníma rukama
pomáhat. 
Jiný způsob naznačuje barokní kazatel Leopold Fabricius na den svatého Václava 1763:
"Blahoslavenější je dávati, než bráti, zvláště když se jedná o pomoc bližnímu nebo o zvelebení
chrámu. Žádný nerozhazuje, kdo dává Bohu na jeho chrám. Vždyť chrám tu není jen na podívanou, ale
je prostředkem k posvěcení věřících, obrazem přebývání Božího s lidmi." 
Pěstit svědomí duchovního společenství mezi lidmi probouzet jednotu víry a naděje a lásky, to je
smysl náboženského snažení v našich chrámech. Z navzájem na sebe nevražících rodin a skupin v obci
vytvářet opravdový lid Boží, to je účel chrámů v naší vlastni. 
Ten smysl má, v této tradici kostely zvelebovat, udržovat, opravovat, budovat." 
Tak vidí účel chrámu uprostřed obce historik. 
Teď si poslechněme, jak to vidí psycholog. Profesor psychologie, doktor Metoděj Habáň, píše:

2) Chrám je srdcem lidského sídliště. 
"Žádný organizmus nemůže žít bez srdce. Žádné lidské sídlo nemůže být lidsky živo bez chrámu. 
Chrám je pro každého křesťana duchovním domovem, kde najde občerstvení Kristovo: "Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete, a já vás občerstvím!" Chrám je stálou školou života, kde se vychovává
lidská osobnost, aby člověk žil podle té krásy a síly, kterou dostal od Stvořitele. V chrámu se
duchovně vzdělává mládí, aby se naučilo žít ušlechtile. V něm se každý posiluje u svátostných
pramenů Kristových. V chrámě nachází člověk, co mu nedá ani vlastní dům, ani dům přátel a
známých. 
Duchovní hodnoty jsou pro člověka důležitější, než věci hmotné, peníze a jiné. Proto nikdo nemá být
lhostejný ke svému kostelu. 
Každý chrám je tím krásnější, čím větší dobrotu a lidskost osvědčují lidé, kteří žijí kolem něj." 
Tak vidí smysl chrámu psycholog: jako srdce lidského společenství. 
A jak vidí užitečnost kostela naše současnice, nositelka Nobelovy ceny míru, Matka Tereza z Kalkaty?

3) Chrám je školou duchovní velikosti. 
"Aby naše tělesné síly nezakrněly, stavíme tělocvičny a sportovní areály, kde se trénuje tělo. 
K tréninku duchovního máme naše kostely. To je naše duchovní sportoviště, kde rozvíjíme sílu svého
ducha. Jakým "cvikům" se v kostele učíme? 
Abychom nesli lásku tam, kde je trápení, 
radost tam, kde je bída, 
smíření tam, kde jsou lidé v nesváru. 
Aby se smířil otec se synem, matka s dcerou, 
muž se ženou, 
věřící s tím, kdo nemůže uvěřit."

Závěr 
Takhle si cení kostel velké osobnosti naší doby. I tento náš kostel je místem, kde získáváme velké
duchovní hodnoty, kde rosteme v křesťanské osobnosti. 



Zde máme chvíle klidu k naslouchání evangeliu. A slyšet evangelium je užitečnější, než slyšet tisíceré
zprávy o mordech, terorech a loupežích, jak je chrlí sdělovací prostředky. 
Zde je místo, kde se setkáváme s Kristem v jeho svátostech. A toto setkání je užitečnější, než
potkávání davů lidí, které nás spíš ohrožují, než chrání. 
Zde je místo, kde si znovu a znovu uvědomujeme smysl své existence, smysl událostí, které nás
potkávají. 
Zde je místo, kde slyšíme, že náš život má hluboký smysl a velikou cenu: Jsme pozváni, abychom
pracovali na Boží vinici a šířili kolem sebe Boží království pokoje. Žijeme teď a v Boží lásce budeme
žít navěky. 
Bratří, my víme, k čemu nám jsou naše chrámy. Máme důvod se radovat a Bohu za ně děkovat. 
 

POSVÍCENÍ - DEN RADOSTI A VDĚČNOSTI

"O posvícení všechno to voní, tak jako v apatyce. 
Husa se v troubě peče, sádlo jí ze zad teče ... 
Ten, kdo by nešel na posvícení, ten by byl hloupý přece" 
Takhle vyjádřili v písničce radostnou povahu dnešního svátku naši pradědové. 
Nahoře v Čechách se říká posvícení, dole na Moravě hody, v církevním kalendáři "Památka posvěcení
chrámu". Názvy jsou různé, ale všechny vyjadřují, že je to svátek a děkování. 
Jaký je důvod této radosti? Písnička mluví o huse, co se peče v troubě, liturgie o chrámu, který stojí
uprostřed obce. Obojí spolu říká: Máme se čeho najíst, máme se kde sejít, abychom za to poděkovali
Bohu. 
Posvícení je i starobylá slavnost poděkování za úrodu polí a zahrad, poděkování za dary léta.
Poděkování za vše hezké, co jsme přes léto prožili, mohli udělat. - Symbolem toho díku je věnec s
plody našeho kraje. 
Je to slavnost poděkování i za to, že naši pradědové nelenili postavit tento chrám uprostřed obce. Je to
památka jeho posvěcení. Je to poděkování za Boží ochranu, za dary Ducha svatého, které si tu
vyprošujeme. 
Kdyby tu byl s námi nějaký nekřesťan, nevěřící, asi by nám moc nerozuměl. Řekl by: To je toho, že
vaši předkové postavili tuhle budovu. Postavili přece také obecní dům, obchod, poštu, spořitelnu,
hasičárnu, a neslaví se každý rok dostavění těch budov. Proč by se měla zrovna u kostela každý rok
znovu slavit památka jeho postavení a posvěcení? 
Je to správná otázka. Dobře ukazuje, že u kostela se jedná o něco jiného, o něco víc, než u ostatních
budov a staveb. 
Mešní preface dnešního svátku tazateli napovídá, že se tu slaví víc, než budova z kamenů, že se tu
slaví živý dům Boží, v němž základním kamenem je Kristus. A kvádry, - to že jsou živí lidé, lidé, z
nichž sestává farní společenství, viditelná církev Kristova. 
Vážíme si kamenné budovy, jsme hrdí na své předky, kteří ji dokázali postavit, snažíme se obnovit její
původní krásu, ale víme, že krása křesťanského chrámu vychází od oltáře do lavic, plných lidí.
Prázdný kostel je smutný kostel - i kdyby byl sebeumělečtější. - Vy, živí lidé, vaše děti - to je ozdoba
chrámu. Oltář a lid to jsou dva póly, dva základy živého chrámu. 
V palestinsko-syrské bohoslužbě - je prastará - a nese rysy bohoslužby doby apoštolské, - je na závěr
bohoslužby krásný obřad, jímž se kněz loučí s oltářem jako s živým Ježíšem: 
"Pokoj s tebou, svatý oltáři Páně! Odcházíme domů a nevíme nikdo, jestli se tu příští neděli zase
kolem tebe sejdeme. Nevíme, kdo z nás zemře tělem, kdo zemře srdcem, když odpadne od víry. Ale
jedno víme: Dnes jsme se sytili z tohoto stolu života pokrmem věčnosti. A proto odcházíme radostně a



nebojíme se ani smrti tělesné. Věříme, že až se přestaneme setkávat s Ježíšem 
zde, setkáme se s ním navěky v jeho království." 
V té modlitbě je krásně vyjádřen důvod, proč se tu i my shromažďujeme, důvod, proč radostně
světíme každoročně památku posvěcení chrámu, důvod naší posvícenské radosti. 
Pojďme se tedy i dnes radostně přihlásit k našemu Pánu Ježíši, našemu pastýři. K tomu, který řekl: 
"Mé ovce nezahynou a nikdo je z mé ruky nevyrve (J. 10,28). 
Povstaňme k radostnému vyznání své víry: 
 

JSME ŽIVÉ KVÁDRY BOŽÍHO CHRÁMU

Slavnost posvěcení chrámu, posvícení, to patřívalo k největším svátkům našich předků. Máme i dnes
důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? 
Jsme tak zvyklí na to, že tu kostel stojí, že jej už ani nevnímáme, nevidíme, i když jdeme okolo. Už
proto se sluší jednou za rok se na něj blíže podívat, a vděčně vzpomenout na naše pradědy, kteří v
tomto chudém kraji měli odvahu vlastníma rukama postavit tak velkou stavbu. 
Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout těch, kteří jej po dvacet generací udržovali. Sluší se
vděčně vzpomenout těch rukou, které jej i dnes, v naší současnosti, opravují, čistí, zdobí. 
Jsme zvyklí nazývat chrám se starozákonním patriarchou Jakubem domem Božím. Ale je třeba si
občas připomenout, že se tím nemíní příbytek pro Boha - ten má za příbytek celý vesmír. - A je-li kde
zvláštním způsobem přítomen, - pak je to v srdci dobrého člověka. Tento příbytek potřebujeme my,
lidé. Je to tedy, správně řečeno, příbytek pro lid Boží rodiny, dům pro shromáždění lidu Božího. 
Potřebujeme jej opravdu? Po válce chtěli kdesi znovu postavit kostel, válkou rozbořený. Na žádost o
stavební povolení dostali od komunisty ovládaného okresního národního výboru odpověď: "Nelze
plýtvat stavebním materiálem. Potřebujem jej víc na stavbu továren!" A nikdo neuvěřil, když farář
namítal: "Kde lidé přestanou stavět kostely, tam musí stavět věznice a polepšovny". 
Někteří lidé vidí smysl kostelů v tom, že jsou to muzea uměleckých památek. Ale jistě mi dáte za
pravdu, když tvrdím, že kvůli muzeu by se naši předkové s touto stavbou na Fryšavě nepachtili. 
Naši předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný: že jsou to školy lidskosti,
mravnosti, zbožnosti. Státní školy bývají někdy nazývány chrámem vědění. Kostel je podle toho
školou moudrosti, lidskosti. 
Lidé, kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu, než kostel, zapomínali, že rozvoj státu nezáleží jen
na počtu továren, ale i na pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny
prosperovat. A školou svědomí a charakteru člověka je chrám. Nikde není kostel zbytečností.
Přeplněné věznice to dnes dosvědčují. 
A jak je kostel užitečný pro jednotlivce, pro tebe, pro mne? Je to jakási obdoba pousteven z dřívějších
časů, je to ostrůvek klidu a samoty uprostřed shonu života. Osamělý člověk zde nalézá společenství
lidí stejně věřících. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá trochu klidu a pokoje, - soukromí
uprostřed mnohých. Zde máme místo duševní rekreace. Vám, co sem chodíte, to líčit nemusím, vy to
znáte: když se někdy v neděli nedostaneme do kostela, celý týden nám to schází. 
Také bychom tu mohli mluvit i o té "muzejní" funkci kostelů. Co by ukazovali průvodci turistům,
kdyby nebylo kostelů a uměleckých památek v nich zachovalých. V chrámech se uchovalo, co
nejlepšího vytvořili umělci své doby. Ale to je funkce chrámu z našeho hlediska až druhého řádu. 
Nejprvnější a pro nás nejdůležitější funkci chrámu vyjadřuje dnešní preface. - Poslouchejte dobře, až
se ji budeme modlit. Říká se tam, že kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve
Kristovy. A jako budova chrámu sestává z kvádrů a cihel, tak jsme my, každý z nás, stavebním
kamenem církve, tohoto duchovního chrámu Božího království. 



Po celý život máme za úkol opracovávat, zušlechťovávat kvádr svého charakteru, své osobnosti,
abychom se mohli navěky skvít v chrámu Boží slávy. 
Pojďme o to společně prosit. 
  

další knihy (většinou volně šiřitelné)
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