Boží slovo na každý den
„Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!“
(Žl 138,8)
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SLOVO NA ÚVOD A „NÁVOD K POUŽITÍ“
= Zpět na obsah =

Tato brožura má být pomůckou při rozjímání nad liturgickými texty
celého roku. Na následujících stranách je uvedena většina liturgických
čtení, ke kterým jsou připojeny krátké komentáře, jež mohou být pomocí
při modlitbě nad daným biblickým textem. U nedělí a některých slavností
jsou komentáře ke všem třem čtením; pro všední dny a svátky pouze
k evangeliu.
Zmíněné komentáře samozřejmě nejsou výkladem – exegezí – daného
textu. Často nejsou ani shrnutím duchovního poselství celého textu, nýbrž
jen zdůrazněním určité věty či myšlenky, jež může být pomocí v osobní
modlitbě. Jedná se o myšlenky většinou velmi jednoduché, aby byly
přijatelné pro každého. Některé z myšlenek se v různých formách opakují –
tak jako nám i samo Boží slovo určité skutečnosti klade častěji před oči.
Jistěže komentáře není nutné používat. Někdo se raději bez „ovlivňování“
nechá Duchem vést sám; někomu ovšem naopak jednoduchá myšlenka
může pomoci „vstoupit“ do textu. Komentáře jsou psány v první osobě
jednotného, popř. množného čísla – to proto, aby byly osobnější, ale
zároveň čtenáři ponechávaly svobodu, zda se s danou úvahou ztotožní či
ne.
Liturgické texty jsou většinou řazeny tak, jak je tomu v „Misále na každý
den“: doba adventní, doba vánoční, doba postní, velikonoční triduum (s
vlastním úvodem), doba velikonoční, mezidobí. Dále jsou připojeny texty
pro slavnosti a svátky svatých, jimž předcházejí slavnosti Páně
v liturgickém mezidobí. Text pro daný den lze nalézt snadno: pokud vím,
který je týden v liturgickém roce (to lze zjistit např. v Katolickém
týdeníku), je možné bez problémů nalézt texty k danému dni tohoto týdne.
Je třeba si jen zkontrolovat, zda na tento den nepřipadá nějaký svátek či
slavnost – potom mají přednost vlastní sváteční texty (srov. oddíl
„Význačné dny liturgického roku“).
Ještě před vlastními texty s komentáři je možnost seznámit se s některými
způsoby rozjímání nad Božím slovem (viz „Jak se modlit nad Písmem“).
Každý samozřejmě může rozjímat i jiným způsobem, který je mu blízký.
Hned poté následuje přehled názvů knih celé bible s jejich zkratkami.
Důvodem uvedení přehledu je to, že v dosti případech se liší (v několika
případech výrazně) zkratky používané v liturgickém textu (ty byly užity
v této brožuře) od zkratek v nejvíce rozšířené ekumenické bibli.
Na konci jsou přiřazeny dodatky – pomůcka pro adoraci na Zelený
čtvrtek, pro modlitbu svatodušní novény a také několik poznámek ke
společné modlitbě nad Písmem, kterým předchází několik pohledů na
význam bible v duchovním životě křesťana.
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Při vypracovávání některých komentářů jsem používal mj. tuto literaturu:
Misál na každý den – úvody ke čtením; A. Opatrný: Stůl slova; T. Špidlík:
Živé slovo; H. U. von Balthasar: Lumiére de la Parole; V. Kodet:
Svatodušní novéna.
Na závěr chci poděkovat farníkům z Dolních Bojanovic a z Josefova,
protože díky jejich upřímnému zájmu o Boží slovo tyto stránky začaly
postupně vznikat.
Ať je nám všem Boží slovo pevným základem, na němž budujeme dům
svého života.

Petr Karas

PROČ JE BIBLE TAK DŮLEŽITÁ?
= Zpět na obsah =

Jaké je místo Písma svatého v životě křesťana? Dříve, než budeme
mluvit konkrétně o způsobech, jak se nad biblí modlit, je snad dobré zmínit
se o tom, proč je vlastně pro nás, křesťany, bible tak důležitá. Víme, že ji
čteme při každé bohoslužbě. Tvoří podstatnou část breviáře (= modlitba,
kterou se každý den modlí kněží, řeholníci i mnozí další). Jsme vyzýváni
k tomu, abychom ji četli a rozjímali nad ní sami i ve svých společenstvích.
Bible tedy je (anebo má být) přítomná u všeho podstatného, co se v životě
církve i křesťana samotného děje. Proč je tedy Písmo svaté tak důležité?
Nešlo by ho nahradit něčím jiným?
Ne, bibli ničím jiným nahradit nelze. Proč? Základní odpověď na tuto
otázku je ukryta už v jejím samotném názvu. Bibli totiž také často
nazýváme Božím slovem. Je to slovo, na kterém stojí celá víra křesťanů. Je
Boží odpovědí na naše základní otázky: - jaký má lidský život smysl a
cíl?; - odkud jsme se vzali a co bude po naší smrti?; - jak správně žít a
jakými pravidly se při tom řídit?; - odkud se ve světě vzalo utrpení a smrt?;
- jaký je Bůh a jeho vůle pro můj život?; - jak mohu Boha ve svém životě
následovat?… Bible nám skutečně nabízí odpověď na ty nejpodstatnější
otázky, které asi každého člověka někdy napadnou. Častým omylem
křesťanů ovšem je, že zůstanou jen u tohoto pohledu na Boží slovo. Tedy u
postoje: čtu Bibli jen proto, abych se v ní něco dověděl. To je jistě správný
důvod, ale zdaleka ne úplný. Může se totiž stát, že určitým místům příliš
nerozumím. Nebo jsem je slyšel (četl) už mnohokrát. V takových případech
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mnozí Bibli odkládají. Zapomínají při tom na to podstatné: Boží slovo mě
nejen informuje, ale také formuje. Jinak řečeno, v bibli se nejen dovídám
něco o své víře a o Bohu, ale její četba (pokud ji čtu s vírou) je vždy také
modlitbou, skrze kterou mě Bůh pomalu (anebo i rychleji – to už nechme
na něm…) proměňuje. Zkusme si tedy naznačit, co všechno (včetně výše
uvedeného) může věřící či hledající člověk v Písmu poznávat a
nacházet:
- „Informace“ o Bohu, víře, modlitbě; v omezené míře např. i o historii
Vyvoleného národa, o Ježíšově životě, o prvotní církvi…
- Pravidla pro správný a plně prožitý život: Desatero (Ex 20,1nn), Osmero
blahoslavenství (Mt 5,1-12), povzbuzení v listech svatého Pavla (Gal 5,1626) ...
- Poznání Boha („Kdo nezná bibli, ten nezná Krista.“ – sv. Jeroným) –
četba a rozjímání Božího slova mě vedou nejenom k rozumovému poznání
Boha, ale také (a to je důležitější) pomáhá budovat můj osobní vztah
důvěry a lásky k Bohu.
- „Zdroj“ modlitby: žalmy, hymny; povzbuzení ke chvále, k díkům,
prosbám, přímluvám, k vyznání hříchů, …
- Pomoc v rozhodnutích a v nacházení Boží vůle (Jan 2,5).
- Pevný základ pro můj život (Mt 7,24-29).
- Bůh mě svým slovem duchovně sytí a udržuje naživu (Mt 4,4); dává mi
duchovně růst (Žl 1,1-3).
- Duchovní zbroj v boji proti Zlému (Ef 6,17).
- Je zdrojem pravdy (Jan 17,17).
- Usvědčuje mě ze hříchu (Žd 4,12-13); vede k důvěře v Boží odpuštění
(Žl 19,13; Žl 51,1-12; Lk 7,47-50).
- Je silné a mocné: může proměňovat můj život a mé nitro, když mu to
dovolím (srov. Iz 55,10-11).
Jistě by bylo možné uvést mnoho dalších důvodů, jež naznačují důležitost
Božího slova pro život křesťana. Všechny je možné shrnout do
konstatování, že my, lidé narušení hříchem, Boha v tomto pozemském
životě nedokážeme vidět a slyšet a ani (zpravidla) vnímat jeho blízkost –
tím důležitější je jeho slovo, které nám ukazuje správnou životní cestu a
zároveň je nám na této cestě pomocí a posilou. Proto bych měl každou
četbu bible začínat modlitbou – prosbou k Duchu svatému či otázkou:
co mi, Pane, v této chvíli chceš říci? Mluv, tvůj služebník naslouchá!
Beru-li bibli do rukou s vírou a pokorou, setkávám se se samotným
Bohem. A to je událost, která jistě stojí za překonání vlastní lenosti či
jiných záminek a důvodů, které mi v četbě Písma „brání“!
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JAK SE MODLIT NAD BOŽÍM SLOVEM?
= Zpět na obsah =

„Podle mého mínění vnitřní modlitba není nic jiného než prodlévání u
přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami. Jsme s ním, protože víme, že
nás má rád. (sv. Terezie z Avily)
Několik předběžných poznámek:

1) Na následujících řádcích je naznačeno několik praktických (a
vyzkoušených) možností, jak postupovat při soukromé četbě Bible či při
rozjímání nad ní (několik návrhů pro společnou modlitbu nad Biblí je na
konci brožury – viz „Dodatky“). To neznamená, že se jedná o jediné
možné způsoby. Klidně si hledej svou vlastní cestu nebo si ty naznačené
můžeš zkombinovat apod. – každého z nás vede Duch sv. jinak.
2) Pro všechny tyto (i ostatní) způsoby by mělo platit jedno společné –
nikdy nezačínat četbu z Písma bez krátké modlitby (nejlépe k Duchu
svatému: je to tentýž Duch, který kdysi vedl i proroky a apoštoly při
sepisování Písma!), ať už vlastními slovy nebo naučené.
3) Při všech naznačených metodách ti mohou pomoci krátké komentáře či
úvody k evangeliím (popř. dalším čtením), které jsou uvedeny na dalších
stránkách. Samozřejmě dané komentáře nemusíš používat a můžeš číst a
rozjímat Bibli svou vlastní metodou. Soukromá četba liturgických textů má
tu výhodu, že nás připravuje na slavení Eucharistie a zároveň nabízí
myšlenky k rozjímání.
4) Boží slovo je pochopitelné pro každého. Nemusíš (a nebudeš) rozumět
všemu. To není podstatné. Důležité je, že porozumíš tomu, co je pro tebe
právě významné a především tomu, že Bůh na tebe může skrze své slovo
působit. K tomu je ale zapotřebí pravidelnost (třeba i krátká chvilka) a
vytrvalost v četbě. Pokud vytrváš, zjistíš, že tě Bůh skrze své slovo vnitřně
posiluje, proměňuje a obohacuje víc, než jsi byl ochoten uvěřit.
I. Rozjímavá četba

(Tento způsob modlitby nevyžaduje velké množství času – přesto by
spodní hranice neměla být nižší, než 5 min. Horní hranice samozřejmě
není omezena.)
1) Krátká modlitba k Duchu svatému (vlastními slovy, naučená,
z Kancionálu…).
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2) Pozorná četba úryvku – mešního nebo jiného (většinou ne delší než 1
kapitola).
3) Vrátit se k místům, která tě zaujala nebo oslovila a tato místa si
zopakovat i několikrát, přemýšlet a modlit se nad nimi. Pokud máš vlastní
Bibli, je osvědčené si daná místa také podtrhovat nebo zvýrazňovat.
4) Některou z vět Písma se můžeš naučit zpaměti nebo si ji opsat, aby tě
provázela v následujícím dni nebo i ve dnech dalších… Takovou větu se
můžeš modlit podobně jako růženec: stále znovu si ji opakovat při práci, na
cestách, ve chvílích ztišení… Je to prostředek k tomu, aby dané Boží slovo
zapustilo hluboké kořeny ve tvém srdci. (Východní křesťané dobře znají
tzv. „Modlitbu Ježíšovu“: stálé opakování věty „Pane Ježíši Kriste, Synu
Boží, smiluj se nade mnou hříšným“.)
5) Zakončit krátkou modlitbou.
II. Rozjímání podle sv. Ignáce

(Pro toto rozjímání je třeba více času – minimum je asi 10-15 minut.)
1) Ve svém bytě si vyhledej místo, kde by ses mohl nerušeně modlit.
Ideální samozřejmě je, pokud můžeš zajít k modlitbě do kostela.
2) Zvol si dobu – nejlépe vždy stejnou – která je vhodná pro tichou
modlitbu. (Zpravidla není dobré nechávat ji až těsně před spaním.)
3) Snaž se zcela uvolnit jak tělesně tak duševně. Odlož starosti všedního
dne, odevzdej je Pánu, popros ho, aby se on sám o ně postaral a tys byl od
nich oproštěn.
4) Snaž se zcela soustředit na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce,
v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti Ducha svatého. Přitom ti může
pomoci, když na chvíli zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl
Mojžíš v hořícím keři, nebo se pokus představit si Ježíše (např. při
uzdravování nemocných, na jeho pouti, při konání zázraků… anebo při
konkrétní scéně, kterou popisuje evangelium, nad kterým budeš rozjímat).
Pro ty, kdo mají horší představivost, je velmi dobré místo představ jen
pozorovat kříž, obraz nebo jiný předmět, který ti připomíná Boží
přítomnost. Představivost může člověku v rozjímání pomoci, ale je třeba ji
do určité míry také „krotit“, aby tě nakonec neodváděla od toho, kdo je při
rozjímání nejdůležitější – od samotného Krista. Také se nenech odradit dny
vyprahlosti, kdy bývá velice obtížné si něco představovat. To není
kritérium dobré modlitby.
5) Pros Ducha svatého, aby tě vedl při následující četbě nebo rozjímání.
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6) Čti slova z Písma, která sis vybral, nebo jsou určena pro dnešní den.
Čti je třeba i několikrát, aby do tebe pronikla a zapustila ve tvém srdci
kořeny. Chápej slova tak, jako by je k tobě nyní zcela osobně mluvil
Kristus (nebo Bůh Otec). Jestliže je daný text vzatý z evangelia, představ si
událost, která je tam líčena, „vstup“ do ní a „zažij“ sám na sobě, co tam
Ježíš říká a koná. Uvědomuj si při tom, že Pán je osobně přítomný ve tvém
srdci. Nehledej ale za každou cenu silné vnitřní prožitky – to může být
zavádějící.
7) Můžeš připojit poděkování Pánu za obdarování Božím slovem, popř.
několik proseb za sebe, své blízké, farnost, potřebné atd. K tomu připoj
modlitbu Otče náš nebo Sláva Otci nebo jednoduše znamení kříže.
8) V průběhu dne si připomínej slova z Písma, o nichž jsi posledně
rozjímal a čerpej z nich sílu a radost. Bůh tě chce skrze své slovo
obdarovávat novým a plnějším životem. Neboj se otevřít své srdce zázraku
Boží lásky.
III. Spontánní modlitba nad Písmem
1) I nyní začni modlitbou k Duchu sv.
2) Přečti si pozorně daný úryvek – nejlépe několikrát.
3) Zamysli se nad slovem z Písma např. z těchto hledisek: - co toto slovo
říká o Bohu nebo o Kristu (jaký je, jaký má postoj lásky, pokory,
odpuštění…); - jaká jsou zde obsažena zaslíbení, povzbuzení či ujištění
(pokud se něco slibuje izraelskému národu nebo konkrétnímu jednotlivci,
můžeš na dané místo klidně dosadit své vlastní jméno); - jaké jsou zde
vysloveny (nebo naznačeny) požadavky, přikázání a to i ty, na jejichž
splnění zatím nemáš sílu (např. požadavek lásky k nepřátelům…); z jakých hříchů tě toto Boží slovo usvědčuje; - k čemu tě toto Boží slovo
vede nebo vyzývá (např. odpuštění, modlitba, pevná víra, jistota, že Bůh je
stále s tebou…). Pozor – v jednom úryvku zřejmě nenajdeš všechna tato
hlediska; možná naopak najdeš ještě jiná, která zde nejsou naznačena.
4) Na základě těchto pohledů Boha chval, děkuj mu, pros za odpuštění
(pro sebe, pro své blízké, pro farnost…), pros o dary Ducha sv. i o ostatní
dary, zvláště o dar schopnosti dané Boží slovo uskutečňovat atd. Můžeš se
pokaždé zaměřit na jiný způsob modlitby anebo se můžeš snažit v jednom
rozjímání prostřídat všechny jmenované.
5) Zakonči krátkou modlitbou o to, aby se dané Boží slovo ve tvém
životě naplnilo. Snaž se k němu vracet ve své modlitbě i ve svých
myšlenkách i během dne. Tak se pro tebe začne slovo z Písma stávat
„světlem na tvé životní stezce“.
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NÁZVY A ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH
= Zpět na obsah =

Liturgický
překlad

Název knihy

Ekumenický
překlad

Starý Zákon:
Gn
Ex
Lv
Nm
Dt
Joz
Sd
Rt
1 Sam
2 Sam
1 Král
2 Král
1 Kron
2 Kron
Ezd
Neh
Est
Job
Žl
Př
Kaz
Pís
Iz
Jer
Pláč
Ez
Dan
Oz
Jl
Am
Abd
Jon
Mich
Nah
Hab

První Mojžíšova (Genesis)
Druhá Mojžíšova (Exodus)
Třetí Mojžíšova (Leviticus)
Čtvrtá Mojžíšova (Numeri)
Pátá Mojžíšova (Deuteronomium)
Jozue
Soudců
Rút
První Samuelova
Druhá Samuelova
První Královská
Druhá Královská
První Kronik (Paralipomenon)
Druhá Kronika
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Izaiáš
Jeremiáš
Kniha Žalozpěvů (Pláč)
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Habakuk (Abakuk)

Gn
Ex
Lv
Nu
Dt
Joz
Sd
Rt
1S
2S
1 Kr
2 Kr
1 Pa
2 Pa
Ezd
Neh
Est
Jb
Ž
Př
Kaz
Pís
Iz
Jr
Pl
Ez
Da
Oz
Jl
Am
Abd
Jon
Mi
Na
Abk
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Sof
Ag
Zach
Mal
Tob
Jdt
Mdr
Sir
Bar
1 Mak
2 Mak

Sofoniáš
Aggeus
Zachariáš
Malachiáš
Tobiáš
Judit
Moudrosti
Sirachovec
Baruch
První Makabejská
Druhá Makabejská

Sf
Ag
Za
Mal
Tób
Júd
Mdr
Sir
Bár
1 Mak
2 Mak

Nový Zákon:
Mt
Mk
Lk
Jan
Sk
Řím
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Flp
Kol
1 Sol
2 Sol
1 Tim
2 Tim
Tit
Flm
Žid
Jak
1 Petr
2 Petr
1 Jan
2 Jan
3 Jan
Jud
Zj

Mt
Mk
L
J
Sk
Ř
1K
2K
Ga
Ef
F(p)
Ko
1 Te
2 Te
1 Tm
2 Tm
Tt
Fm
Žd
Jk
1 P(t)
2 P(t)
1J
2J
3J
Ju
Zj

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky apoštolů
Římanům
První list Korinťanům
Druhý list Korinťanům
Galaťanům
Efesanům
Filipanům
Kolosanům
První list Soluňanům (Tesalonickým)
Druhý list Soluňanům
První list Timotejovi
Druhý list Timotejovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení apoštola Jana (Apokalypsa)
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KOMENTÁŘE K LITURGICKÝM
TEXTŮM
I. DOBA ADVENTNÍ
1. týden adventní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 2,1-5. Hospodin ústy proroka zaslibuje, že nadejde chvíle, kdy
národy i kmeny budou do jeho domu přicházet s velkou touhou: „Ať nás
naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ K této prosbě se chci
připojit i já.
Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v
posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na
vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny
národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: "Vzhůru,
vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás
naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!" Ze Siónu vyjde nauka,
z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat
četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.
Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.
Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!
2. čt.: Řím 13,11-14. Následující slova apoštola Pavla by se mohla stát
mottem celého adventu: „Už vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze
spánku.“ Stojím ovšem o takové duchovní probuzení?
Naše spása je blízko.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři! Víte,) jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba
se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když
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jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky
temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve
dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech,
ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o
tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.
evang.: Mt 24,37-44. Víme, že Kristovo narození slavíváme 25. prosince.
Nevíme ale, kdy Pán přijde podruhé ve své slávě. Proto nám on sám
zdůrazňuje podobně jako Pavel v předchozím čtení: „Buďte připraveni,
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Bděte, abyste byli připraveni.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak
jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili,
ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili,
až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn
člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý
ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata,
druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde
zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete."
cyklus B:
1. čt.: Iz 63,16-64,7. „Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých
cest, že se zatvrdilo naše srdce?“, naříká prorok Izaiáš… S pomocí této
věty mohu vstoupit tím správným způsobem do doby adventní. Jsem
člověk, který zbloudil z Božích cest… a nyní chci co nejlépe spolupracovat
s jeho milostí, abych se na ně navrátil.
Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Ty, Hospodine, jsi náš otec, "náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč
jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo
srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým
služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a
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sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před
tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu
(nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak)
jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná
spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses
rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme
všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek.
Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo
nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť
jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A
přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo
tvé ruky jsme všichni!
2. čt.: 1 Kor 1,3-9. Vytrvalé čekání na Kristův příchod, o kterém píše apoštol
Pavel, nemá nic společného s pasivitou. Bůh mě přece povolal k tomu,
abych jednou prožíval plné společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem.
Toto společenství mohu v zárodku prožívat již nyní. Vážím si toho?
Snažím se ho budovat a prohlubovat?
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše
Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám
byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali
bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece
svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu
v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš
Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže
budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh,
a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem
Kristem, naším Pánem!
evang.: Mk 13,33-37. Pán vyzývá k bdělosti. Jeho výzva jistě neplatí jen
pro učedníky, ale i pro mě… Pane, pomoz mi, abych nepropadl únavě,
ochablosti či rezignaci… Chci připravovat své srdce, abych tě v den tvého
příchodu mohl přijmout s radostí a beze strachu!
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Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy
přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na
cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho
práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy
přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo
ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám,
říkám všem: Bděte!"
cyklus C:
1. čt.: Jer 33,14-16. „Hospodin je naše spravedlnost“ – tak předpovídá jméno
budoucího Mesiáše prorok Jeremiáš. Tato slova nenaznačují jeho křestní
jméno, ale spíše to, co má Mesiáš lidem přinést. A to je skutečně
ospravedlnění skrze Boží odpuštění.
Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o
Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi
zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na
zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí.
To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše
spravedlnost."
2. čt.: 1 Sol 3,12-4,2. Apoštol Pavel píše Soluňanům o tom, jak se mají
připravovat na příchod Páně. Jeho pokyny lze shrnout slovy: Žijte tak,
abyste se líbili Bohu!
Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
(Bratři!) Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k
druhému i ke všem (lidem), jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše
srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až
přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři,
prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že
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máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě
více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.
evang.: Lk 21,25-28.34-36. Pán ve dnešním evangeliu zřejmě nechce
popisovat přesný průběh konce světa. Spíše nám připomíná jistotu, že náš
pozemský život i tento svět skutečně pominou, a že máme bdít a modlit se,
abychom na setkání s ním byli připraveni… Půjde jistě o chvíle vážné a
snad i velmi náročné, ale sám Pán nás povzbuzuje: „Až to začne, vzpřimte
se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“
Blíží se vaše vykoupení.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na
hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a
příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co
přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé)
uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to
začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a
pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání;
přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto
bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má
stát, uniknout a obstát před Synem člověka."
pondělí: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11. „Přijdu a uzdravím ho,“ slibuje Pán
setníkovi. Věřím, že tato slova mohu vztáhnout i na sebe. Snad i mně Pán
vzkazuje – chci přijít a uzdravit tě. Stojím o to ale opravdově a hluboce?
Mám dostatek pokory uznat, že jsem nemocný a že nutně potřebuji
Ježíšovo uzdravení? Ve kterých oblastech svého života především?
Mnoho jich přijde od východu i západu do nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s
prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí."
Ježíš mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane,
nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj
služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám
pod sebou vojáky; řeknu jednomu: 'jdi', a jde, a jinému: 'přijď', a
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přijde, a svému služebníkovi: 'udělej to', a udělá to." Když to Ježíš
uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám:
Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám
vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u
stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.
úterý: Iz 11,1-10; Lk 10,21-24. Pán Ježíš po mně zřejmě nechce, abych
úmyslně zůstával nevzdělaný či jinak omezený. Spíše jde o to, abych i při
sebelepším vzdělání a schopnostech nezapomněl na postoj „maličkého“,
tedy postoj pokory: má chytrost ani mé schopnosti mě k Bohu nepřivedou.
To dokáže udělat jen on sám svou mocí.
Ježíš zajásal v Duchu svatém.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a
země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi
je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého
Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten,
komu to chce Syn zjevit." Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům
těmito slovy: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám:
Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet,
co slyšíte vy, ale neslyšeli."
středa: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37. V Ježíši se naplňuje Izaiášova
předpověď z prvního čtení. Ježíš uzdravuje nemocné: dává najevo, že jeho
moc je větší než moc utrpení a dokonce i smrti; Ježíš sytí zástupy:
předznamenává tím nesmírnou hojnost hostiny v Božím království (na
„Hospodinově hoře“); a také – Ježíši je líto lidí: vnímá jejich (i moje)
potřeby a přistupuje k nim se soucitem.
Ježíš uzdravuje mnohé a rozmnožuje chleby.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se
tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé,
zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je
uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi,
chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak
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zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou
se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je
cestou neopustily síly." Učedníci mu řekli: "Kde bychom tady v
neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta
najíst tak velkému zástupu?" Ježíš se zeptal: "Kolik máte chlebů?"
Odpověděli: "Sedm a několik malých ryb." Rozkázal, aby se lid
posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a
dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo
se ještě plných sedm košíků zbylých kousků (chleba).
čtvrtek: Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27. Stále znovu jsem zván k tomu, abych
Boží slovo slyšel (četl, rozjímal…) a na něm stavěl svůj život. Využívám
těchto možností anebo se stále omlouvám tím, že „tomu nerozumím“ anebo
že „na to nemám čas“…?
Kdo plní vůli Otce, vejde do nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!',
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského
Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se
rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a
přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale
nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má
slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si
postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se
vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."
pátek: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31. Pán nemá strach setkat se s hříchem či
utrpením. S láskou se dotýká nemocných a uzdravuje je. Nakonec na sebe
jednou na kříži přijme utrpení, bolest a smrt všech lidí… Skrze Ježíšovy
zázraky se dostalo uzdravení několika nemocným. Skrze kříž nabízí Pán
uzdravení každému.
Dva slepci věřící v Ježíše jsou uzdraveni.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad
námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl:
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"Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl
se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim
oči. Ježíš jim důrazně nařídil: "Ale ať se to nikdo nedoví!" Oni však
odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.
sobota: Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5-8. „Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo
se nebeské království,‘“ přikazuje Pán učedníkům… Celá doba adventní je
mi připomínkou tohoto poselství. Bůh a jeho království je nablízku.
Připravuji se upřímně a vytrvale na jeho příchod? Anebo tuto životně
důležitou snahu odkládám „až na později“?
Viděl zástupy a bylo mu jich líto.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal
radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a
každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli
vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň
je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň." (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal
jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou
nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim:
"Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte.
Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte:
`Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k
životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste
dostali, zadarmo dávejte."

2. týden adventní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 11,1-10. Prorok Izaiáš předpovídá příchod potomka z Jesseova rodu.
Bude naplněný Hospodinovým duchem. Důsledkem jeho příchodu bude
prosazení spravedlnosti a pokoje, jenž je naznačen obrazem o
nebezpečných šelmách, které už nikomu nebudou škodit.
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Podle spravedlnosti bude soudit chudé.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine
na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly,
duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před
Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle
doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se
bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst,
usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem
jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s
beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát
pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí,
jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si
bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše
jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté
hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají
moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho
budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

2. čt.: Řím 15,4-9. Každému člověku je zapotřebí vytrvalosti, povzbuzení a
naděje. Zvláště doba adventní má být prožívána s těmito postoji. Pavel
v dopise do Říma píše, že zdrojem těchto darů je Bůh sám. Čerpat je mohu
z Písma, tedy z Božího slova.
Kristus spasil všechny lidi.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu
poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli
naději. Bůh, (zdroj) vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v
souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci
svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus
přijal vás - k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal
služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla
stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané
oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: "Proto tě
budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu."
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evang.: Mt 3,1-12. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“,
vyzývá nás všechny Jan Křtitel. Doba adventní nemá svůj smysl
v nákupech, shánění, pečení… Jde přece o to, aby na jejím konci měl Pán
cestu do našeho srdce lépe připravenou než na začátku!
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se,
neboť se přiblížilo nebeské království." Jan byl totiž ten, o němž řekl
prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!" Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem
boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy
vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu,
dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.
Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl
jim: "Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už
hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete
říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: Bůh může oživit
tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena
ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude
poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili.
Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden
ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V
ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce,
plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným."
cyklus B:
1. čt.: Iz 40,1-5.9-11. Často mám možná představu, že smím pozvat Boha do
svého srdce teprve tehdy, až v něm bude vše v pořádku. Ale ne: „Na poušti
připravte Hospodinu cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu.“
Mohu tedy Pána pozvat do svého života právě teď, i když možná mé nitro
připomíná vyprahlou pustinu…
Připravte cestu Páně!
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma,
volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho
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nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy.
Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte
stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek
ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná!
Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila
Hospodinova ústa." Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión
radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro
Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni
judským městům: "Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí,
jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má
svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje
beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede."
2. čt.: 2 Petr 3,8-14. Jak velmi se lišíme od prvních křesťanů, kteří se na
Kristův druhý příchod těšili a očekávali ho s nadějí! My na tuto událost
zpravidla buď nemyslíme, nebo z ní máme obavy… Jistě, máme se snažit
prožívat svůj pozemský život plně a radostně, ale zároveň můžeme
s touhou očekávat „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov
spravedlnost“!
Čekáme nová nebesa a novou zemi.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako
tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co
slíbil, jak ho někteří (lidé) obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý,
protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na
pokání. Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s
rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní
bude nalézat. A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na
srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod
toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru.
Ale my čekáme - jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude
mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní,
horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v
pokoji.
evang.: Mk 1,1-8. I dnešní evangelium mi znovu připomíná ústřední
námět adventní doby. Boha smím kdykoliv pozvat do svého srdce. Zároveň
se mám usilovně snažit odstraňovat překážky, které mi v tom brání. Nyní,
v adventu, je doba milosti, kdy mám příležitost k novému obrácení…
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Vyrovnejte stezky Páně.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka
Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.
Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání,
aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a
(přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem
boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal:
"Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale
on vás bude křtít Duchem svatým."
cyklus C:
1. čt.: Bar 5,1-9. Prorok Baruch působil mezi Izraelity v babylonském
vyhnanství v 6. stol. před Kristem. Svými slovy předpovídá nejen návrat
Izraele do Zaslíbené země, ale i to, že Hospodin způsobí, aby „Izrael kráčel
bezpečně k Boží slávě“… Pomoz mi, Pane, překonat vše, co mi brání,
abych tě poznával a následoval!
Bůh ukáže tvůj jas.
Čtení z knihy proroka Barucha.
Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v
ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem
spravedlnosti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věčného.
Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti
bude dáno jméno od Boha "Pokoj spravedlnosti" a "Vznešenost bázně
Boží". Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ
a podívej se na své syny, kteří se shromáždili na rozkaz Svatého od
východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně
pamatoval! Neboť vyšli z tebe pěšky, vedeni od nepřátel, ale Hospodin
je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž
rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí
na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a
každý vonný strom zastíní Izraele, jenž se bude radovat ve světle jeho
velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho vyprýští.
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2. čt.: Flp 1,4-6.8-11. Bůh je k člověku náročný. Nikdy nás ale nenechává bez
pomoci: „Jsem přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal,
dovede ho ke konci ke dni Krista Ježíše,“ povzbuzuje apoštol Pavel
Filipany i všechny věřící.
Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
(Bratři!) Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za
všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v
rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás (toto)
dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je
mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se
modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a
všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a
byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků,
vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.
evang.: Lk 3,1-6. Jan káže křest pokání a připravuje tak Pánu cestu.
K podstatě křesťanství patří jistě víra v Boha dobrotivého a slitovného. Je
zde ale i neodmyslitelná výzva, která se obrací k nám, hříšníkům: výzva
k lítosti, obrácení a účinnému pokání.
Každý člověk uzří Boží spásu
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl
místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho
bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš
údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na
poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a
hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize
řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý
pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať
se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."
pondělí: Iz 35,1-10; Lk 5,17-26. Ochrnulý nemůže přijít sám. Naštěstí
má přátele, kteří mu umožní setkat se s Ježíšovou milostí, odpuštěním i
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uzdravením. Nemám i já podobný úkol? Které lidi mohu a mám duchovně
před Pána „přinášet“ ve svých modlitbách? A komu mohu ukazovat krásu
víry svým slovem i svědectvím?… Jsem ochoten podstoupit tuto námahu?
Dnes jsme viděli něco podivuhodného.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona,
kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma.
Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na
lehátku člověka, který byl ochrnutý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a
položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy pronést,
vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili
doprostřed před samého Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl: "Člověče,
odpouštějí se ti hříchy!" Učitelé Zákona a farizeové začali uvažovat:
"Co je to za člověka? Dopouští se rouhání! Hříchy přece může
odpouštět jenom sám Bůh." Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl
jim: "O čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější - říci: 'Odpouštějí se
ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň a choď'? Abyste však věděli, že Syn
člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnutému:
"Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" A on před nimi hned
vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. Všechny pojal úžas
a velebili Boha. Byli plní bázně a říkali: "Dnes jsme viděli něco
podivuhodného!"
úterý: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14. Vím, že i já jsem často takovou
zatoulanou ovcí. Pán mi přichází vstříc – mimo jiné i skrze svátost smíření.
Zkusil jsem si někdy představit, jakou má asi můj nebeský Otec radost,
když se k němu upřímně navrátím? Tak se mi nepříjemná povinnost může
změnit v radostné setkání s Bohem!
Bůh nechce, aby maličcí zahynuli.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a
jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a
nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen,
pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se
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nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z
těchto nepatrných.
středa: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30. Často na sebe neberu „jho“ Ježíšovo,
ale to, které si připravuji sám svou svévolností a tvrdohlavostí… Chci se
tedy učit plnit Pánovy záměry. I to je jistě spojeno s obtížemi, ale zároveň s
„odpočinkem duše“, který je připraven pro ty, kdo se snaží jít po Božích
cestách.
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."
čtvrtek: Iz 41, 13-20; Mt 11,11-15. V čem byla velikost Jana Křtitele,
kterou Pán tolik vyzdvihuje v dnešním evangeliu? Možná i v jeho přísných
postech a modlitbách; daleko spíše ale v jeho věrnosti poslání, jež mu Bůh
svěřil a také v pokoře, se kterou připravuje cestu Mesiáši. Jinak řečeno –
Jan byl dobrým Božím nástrojem…
Nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili
ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v
nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto
chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť
všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to
přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!"
pátek: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19. Kdo chce kritizovat a odsuzovat, ten si
vždycky důvody najde. Takový člověk často kritikou jen zakrývá své
vlastní chyby a neochotu přijmout skutečnou moudrost, která je krásná, ale
také náročná… Jak často druhé kritizuji a jak často je naopak chválím?
Nenechám se sám od dobrých skutků snadno odradit povrchní kritikou či
posměchem?
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Neslyší ani Jana ani Syna člověka.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti,
které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste
netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a
nepil, a říkají: 'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to
žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se
ospravedlní svými skutky."
sobota: Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13. Židé nepochopili a nepřijali Jana
Křtitele a ve své většině nepřijmou ani Ježíše. Proč asi? U některých to
bylo jistě pro zatvrzelost jejich srdce. U mnohých možná „jen“ nedostatek
zájmu a touhy po poznání pravdy… Nemíjím se s Kristovou pravdou takto
zbytečně leckdy i já?
Eliáš už přišel, ale nepoznali ho.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: "Pročpak učitelé
Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?" Odpověděl: "Eliáš jistě
přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali
ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět."
Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

3. týden adventní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 35,1-6a.10. Vyprahlá poušť – to je obraz nitra člověka, jenž je
vzdálen od Boha. I taková pustina může díky Boží milosti rozkvést. Je to
proto, že Bůh sám přijde a spasí nás, jak předpovídá prorok Izajáš.
Bůh sám přijde a spasí nás.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně
vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu,
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krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina,
vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena
upevněte! Malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš
přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se
otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak
jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s
jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou
radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.
2. čt.: Jak 5,7-10. Apoštol Jakub mě povzbuzuje, abych na příchod Pána
čekal s trpělivostí, a to i v utrpeních. Nemá ale jít jen o nějaké pasivní
očekávání. Jde také o moji aktivní přípravu: „Posilněte svá srdce,“ naléhá
apoštol.
Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán.
Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni
trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a
posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si,
bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí
přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti
proroky, kteří mluvili jménem Páně
evang.: Mt 11,2-11. Evangelium naznačuje, že i Jan Křtitel prožívá ve
vězení pochybnosti. Posílá za Ježíšem své učedníky, aby se ujistili, zda je
skutečně očekávaným Mesiášem. Pán poukazuje na mocné činy, jež
potvrzují jeho autoritu. I přes Janovy pochybnosti ho prohlašuje největším
z těch, kdo se narodili ze ženy… Snad i já občas bojuji s pochybnostmi ve
víře. Chci Pánu klást své otázky se stejnou upřímností jako Jan!
Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu
své učedníky s dotazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme
čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte
a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší
slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený,
kdo se nepohorší nade mnou." Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k
zástupům o Janovi: "Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný
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větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných
šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou (přece) v královských palácích.
Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka.
To je ten, o němž je psáno: 'Já posílám svého posla před tvou tváří,
aby připravil cestu před tebou.' Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se
narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten
nejmenší v nebeském království je větší než on."
cyklus B:
1. čt.: Iz 61,1-2a.10-11. Toto Izaiášovo proroctví se (jako mnohá jiná)
naplnilo v osobě Ježíše Krista. Ježíš sám ho dokonce cituje na začátku
svého veřejného působení... A tak i dnes se Pán obrací se svou radostnou
zvěstí k pokorným, těší ty, jimž puká srdce, osvobozuje zajaté a spoutané…
Radostí jásám v Hospodinu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin
pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty,
jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným,
hlásat Hospodinovo milostivé léto. Radostí jásám v Hospodinu, má
duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě
šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu
ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává
vzejít své setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě
před všemi národy.
2. čt.: 1 Sol 5,16-24. Pavel zdůrazňuje, že křesťan se má na Ježíšův příchod
připravovat po všech stránkách a s velkým úsilím – dnes bychom řekli
cílevědomě. Kolik úsilí věnuji dosažení svých vlastních (pracovních a
jiných) cílů – a kolik tomu největšímu cíli: vlastní spáse…?
Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod
našeho Pána.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
(Bratři!) Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních
podmínkách děkujte (Bohu). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.
Nezhášejte (oheň) Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí,
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ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se
objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale
posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné
pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás
povolává, a on to také splní.
evang.: Jan 1,6-8.19-28. Jan Křtitel celé své poslání i celý svůj život
vztahuje ke Kristu… Je „hlasem volajícího na poušti: Vyrovnejte cestu
Pánu“. Tato stále se opakující adventní výzva se znovu obrací i ke mně. Jak
jsem pokročil ve snaze po vyrovnání cesty Pánu za první dva týdny
letošního adventu? Neochabuji příliš snadno?
Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby
svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím
světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k
němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo
jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho:
"Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl:
"Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás
poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti:
'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli
farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani
Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí
ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden
rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně
Jordánu, kde Jan křtil.
cyklus C:
1. čt.: Sof 3,14-18a. Moje radostné adventní očekávání mohou povzbudit
Sofoniášova slova: „Zrušil Hospodin tvůj trest, …uprostřed tebe je
Hospodin králem Izraele, zla se už neboj!“ Ano, v Boží blízkosti se už
nemusím bát zla: Boží láska je silnější než hřích kolem mě i ve mně.
Hospodin plesá nad tebou v radosti.
Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem,
jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé
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nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla už se
neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať nejsou
tvoje ruce malátné! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina,
vítěz; plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím
nad tebou jásá jako ve dnech svátků.
2. čt.: Flp 4,4-7. „Radujte se, Pán je blízko,“ jásá apoštol Pavel. Už je
nablízku naše vánoční setkání s Kristem a přibližuje se i naše setkání s ním
na konci časů. Ať je tedy naše ušlechtilost známá všem lidem.
Pán je blízko.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
(Bratři!) Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše
ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte
starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a
prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno
pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
evang.: Lk 3,10-18. „Co máme dělat?“ To je zásadní otázka. Pokládají ji
ti, kdo přicházejí k Janu Křtiteli. Měl bych ji položit i já – třeba takto: Pane,
co mám dělat, abych dobře a plně prožil nejen zbytek tohoto adventu, ale i
celý svůj život? Co mám dělat, abych tě jednou mohl spatřit tváří v tvář?
A co máme dělat my?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Lidé se ptali Jana (Křtitele): "Co máme dělat?" Odpovídal jim: "Kdo
má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k
jídlu, ať jedná stejně." Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se
ho: "Mistře, co máme dělat?" On jim odpověděl: "Nevybírejte víc, než
je stanoveno." I vojáci se ho ptali: "A co máme dělat my?" Odpověděl
jim: "Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte
spokojeni se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali
o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás
křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani
rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít Duchem svatým a
ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." Dával
lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.
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pondělí: Nm 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27. Nejen velekněží, ale každý
člověk může s důvěrou klást Pánu otázky. Ty mají ovšem smysl jen tehdy,
pokud člověk touží odpověď nejen vyslechnout, ale i přijmout… Nestává
se mi někdy, že prosím o poznání Boží vůle – a když se mi zdá, že ji
začínám objevovat, rozhodnu se stejně podle své chuti a pohodlí? Boží
odpovědi je třeba brát vážně!
Odkud byl Janův křest?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a
starší lidu s otázkou: "Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo tik tomu dal
plnou moc?" Ježíš jim odpověděl: "Také já se vás zeptám na jednu
věc. Když mi na ni odpovíte, i já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto
věci. Odkud byl Janův křest? Z nebe, anebo od lidí?" Ale oni mezi
sebou uvažovali: "Řekneme-li 'z nebe', namítne nám: 'Proč jste mu
tedy neuvěřili?' Řekneme-li však 'od lidí', musíme se bát lidu, protože
všichni pokládají Jana za proroka." Odpověděli tedy Ježíšovi:
"Nevíme." A on jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci
dělám."
úterý: Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32. Celníci a nevěstky – to byla spodina
izraelské společnosti. I přes své hříchy (anebo možná právě proto, že o
svých vinách dobře vědí) touží po Bohu a po jeho odpuštění… Možná i já
leckdy odsuzuji lidi, kteří nežijí správně – při tom ale nevidím do jejich
srdce, kde může být mnoho lítosti a touhy po obrácení. Pane, pomoz, abych
více vnímal hříchy své než hříchy druhých!
Přišel k vám Jan, ale neuvěřili jste mu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: "Co soudíte o tomto případu:
Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: 'Synu, jdi
dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: 'Mně se nechce', ale potom
toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten
odpověděl: 'Ano, pane', ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu
vůli?" Odpověděli mu: "Ten první." Ježíš jim řekl: "Amen, pravím
vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k
vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci
však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se
nezměnili a neuvěřili jste mu."
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středa: Iz 45,6b-8.18.21b-25; Lk 7,19-23. „Jděte a oznamte Janovi, co
jste viděli a slyšeli.“ Právě tak má vypadat prostá a při tom účinná
evangelizace: místo složitých přednášek o víře mám být ochoten ve
vhodných okamžicích mluvit o tom, co Bůh v mém životě vykonal. Jsem si
toho ale vůbec vědom? Přemýšlím nad tím? Kdy naposledy jsem o tom
s někým mluvil?
Zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi se vzkazem:
"Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ti muži přišli
k němu a řekli: "Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: Ty jsi ten,
který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Právě tehdy uzdravil
mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým
daroval zrak. Odpověděl jim tedy: "Jděte a oznamte Janovi, co jste
viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A
blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší!"
čtvrtek: Iz 54,1-10; Lk 7,24-30. Každému z nás se bohužel stává, že
nenaplňujeme Boží úmysly – někdy z neznalosti, jindy z lenosti nebo proto,
že nás svazují naše hříchy. Nejhorší možná varianta je zmíněna v dnešním
evangeliu: „Farizeové však pohrdli úmyslem, který Bůh s nimi měl…“
Bože, chraň mě tím, že bych tvou milostí někdy pohrdal či ji vědomě
odmítal!
Jan je posel, který připravuje cestu Páně.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi:
"Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co
jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí
skvělé šaty a žijí v přepychu, jsou přece v královských palácích. Co jste
tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten,
o němž je psáno: 'Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil
cestu před tebou.' Říkám vám: Mezi narozenými ze ženy není nikdo
větší než Jan. Ale i ten nejmenší v Božím království je větší než on."
Všechen lid, který mu naslouchal, ba i celníci, dali Bohu za pravdu tím,
že přijali Janův křest. Farizeové a znalci Zákona však pohrdli
úmyslem, který Bůh s nimi měl, a nedali se od něho pokřtít.
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pátek: Iz 56,1-3a.6-8; Jan 5,33-36. „Vám se zachtělo jen na chvíli
radovat v jeho světle.“ Tato slova naznačují, v čem může spočívat jedno
z nebezpečí pro duchovní (i běžný) život: v nestálosti. Je krásné, když se
raduji z Božího světla (které v tomto čase symbolizuje adventní věnec) – je
však nutné na cestě vytrvat, i když přijdou obtíže a temnoty.
Jan byl lampa hořící a svítící.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Židům: "Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví
pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám,
abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen
na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než
Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty
skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal."
sobota: Pís 2,8-14; Lk 1,39-45.
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v
horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
"Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem
si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém
lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od
Pána!"

4. neděle adventní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 7,10-14. Mnoho staletí před Kristem předpovídá prorok Izaiáš
zázračné narození dítěte z panenské matky. Poslání tohoto dítěte je
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vyjádřeno jménem Emanuel – Bůh s námi… V Ježíši se tato slova naplnila.
V něm je mi Bůh skutečně stále nablízku.
Hle, panna počne.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): "Vyžádej si
znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře
na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu pokoušet
Hospodina." Tu pravil (Izaiáš): "Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí
vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení
sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to
je 'Bůh s námi')."
2. čt.: Řím 1,1-7. Apoštol Pavel se na počátku listu do Říma prohlašuje za
hlasatele radostné zvěsti. Je to zvěst o Ježíši Kristu, který pochází jako
člověk z rodu Davidova, a jenž je zároveň mocným Božím Synem…
S jakou hrdostí se mohu připojit k Pavlovým slovům: Ježíš Kristus je můj
Pán!
Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání
radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém
Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem
svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš
Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání,
abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry
všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal.
Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých:
milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

evang.: Mt 1,18-24. Anděl ujišťuje ve snu Josefa, že jeho snoubenka
Maria očekává dítě díky Božímu zásahu. Jeho jméno bude Ježíš – to
v překladu znamená „Bůh zachraňuje“. Skrze Krista Bůh nabízí záchranu
každému člověku. V Ježíši se také naplňuje Izajášova předpověď: v jeho
osobě je „Bůh s námi“.
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Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla
zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že
počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to
chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které
počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž
spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl
Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno
Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku,
udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.
cyklus B:
1. čt.: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16. David se – jistě s dobrou vůlí – staví před
Hospodina jako někdo, kdo pro něj může vykonat velké věci. Bůh ho ústy
proroka upozorňuje: Neobdarováváš ty mě; je to přesně naopak! Takové
vědomí je důležité i pro můj osobní vztah k Bohu.
Království Davidovo potrvá před Hospodinem navěky.
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj
od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: "Podívej se,
já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed
stanových pláten." Nátan odpověděl králi: "Jdi a splň všechny záměry,
které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!" Ale v oné noci ozvalo se
Hospodinovo slovo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku
Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych
bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým
izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil
jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké
mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím
ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se
neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým
izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel.
Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a
uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z
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tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi
bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky,
tvůj trůn bude pevný navždy."
2. čt.: Řím 16,25-27. „Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia,“
povzbuzují nás Pavlova slova. Každý den mého života je novou příležitostí
k tomu, abych se snažil tuto větu naplňovat. Nejsem na to sám: Bůh mi
nabízí svou milost a pomoc. „A proto buď Bohu skrze Ježíše Krista sláva
na věčné věky. Amen.“
Tajemství, které bylo skryté od věčných časů, je dnes zřejmé.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Bůh vás může utvrdit, (abyste žili) podle evangelia, jak jsem
vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto
tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale dnes je zřejmé
předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem
národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je
moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.
evang.: Lk 1,26-38. Dnes znovu mohu rozjímat nad rozhodujícím
adventním okamžikem. Maria je „milostiplná“ – neklade Boží milosti ve
svém životě žádné překážky. Proto je také ochotna postavit svůj život na
pevné víře, že „u Boha není nic nemožného“ a tak je věrnou služebnicí
Páně.
Počneš a porodíš syna.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z
Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
"Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a
uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se,
Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi:
"Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl:
"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také
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dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za
neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem
služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní
odešel.
cyklus C:
1. čt.: Mich 5,1-4a. Prorok Micheáš vyslovuje známé proroctví, ve kterém
mluví o Vládci, jenž vzejde z Betléma. On bude vést svůj lid
v Hospodinově síle a bude zdrojem a zárukou pokoje.
Z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli.
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi
judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho
původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do
doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k
izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti
jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť
jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem."
2. čt.: Žid 10,5-10. Adam s Evou kdysi vpustili do tohoto světa zlo, když
vědomě odmítli přijmout Boží vůli. Naopak Kristus přichází na svět
s jediným cílem – vykoupit člověka naprostou oddaností vůli Otcově…
Pomoz, Pane, abych po tvém vzoru dokázal říkat Otci stále upřímněji: Tady
jsem, abych plnil tvou vůli.
Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Když Kristus přicházel na svět, řekl: "Oběti krvavé ani
nekrvavé jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za
hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: 'Tady jsem, abych plnil, Bože,
tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.'" Po prvních slovech:
"oběti krvavé ani nekrvavé, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a
neměls v nich zálibu" - a přece to všechno se obětuje podle Zákona hned dodává: "Tady jsem, abych plnil tvou vůli." To první ruší, aby
ustanovil to druhé. A touto "vůlí" jsme posvěceni obětováním těla
Ježíše Krista jednou provždy.
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evang.: Lk 1,39-45. S malou obměnou mohu použít slova z evangelia ke
své modlitbě: Jak jsem si, Pane, zasloužil, že ke mně přicházíš? Jak si
zasluhuji dar tvé blízkosti, tvého přátelství, dar spásy…? Stále znovu tě
chci za tyto dary chválit a děkovat ti!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v
jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána!"

(Od 17. 12. začíná druhá, „finální“, část adventu. Od dnešního data
dostávají následující texty přednost před těmi, které připadají na 3. a 4.
týden adventní.)

17.12.: Gn 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17. Možná mi připadá, že nad textem
dnešního evangelia toho věru moc nenarozjímám. Celá ta dlouhá řada jmen
mi ale může připomenout, že Bůh své plány připravuje odedávna –
s věrností a moudrostí. Každý člověk má v tomto plánu své místo. Jistě to
platí i o mně. Také já mám své nezastupitelné místo v „rodokmenu“
Ježíšových následovníků. Bůh respektuje mé dary i mou jedinečnost a
počítá s nimi.
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám
byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří.
Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl
otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův,
Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho (matka) byla
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Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec
Šalomounův - jeho (matka) byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec
Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf
otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh
otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš
otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh
otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství. Po
babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec
Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim
Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud
Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa,
muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Dohromady je
to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida
až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až
ke Kristu čtrnáct.
18.12.: Jer 23,5-8; Mt 1,18-24. Nad jmény Ježíš i Emanuel (jak už vím,
znamenají „Bůh zachraňuje“ a „Bůh s námi“) mohu přemýšlet a rozjímat a
zároveň prosit za odpuštění, pokud někdy Boží jméno vyslovuji bez víry a
úcty.
Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla
zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že
počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to
chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které
počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž
spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl
Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno
Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku,
udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.
19.12.: Sdc 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25. Bůh začíná naplňovat svůj plán
zamýšlený od věků – a přece je zde stále místo pro svobodu a spolupráci
člověka: „Tvá modlitba byla vyslyšena, Zachariáši“. Je zbytečné
spekulovat, zda by se Jan narodil, i kdyby se za to Zachariáš s Alžbětou
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s důvěrou nemodlili. Jisté je, že jejich důvěra, modlitba a služba Bohu měly
v Božím plánu své nezastupitelné místo. Stejně je tomu i v mém životě.
Gabriel oznamuje narození Jana Křtitele.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské
třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova
rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili
bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti,
protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když
jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou
službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu
Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu
té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového
oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl
mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena;
tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít
radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký
před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha
svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k
Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby
obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a
připravil Pánu ochotný lid." Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to
poznám? Vždyť já jsem stařec a (také) moje žena je v pokročilém
věku." Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a
byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst.
Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se
to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas."
Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho.
Když pak vyšel a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě
vidění. Dával jim znamení a zůstal němý. Když se skončily dny jeho
služby, vrátil se domů. Po těch dnech jeho žena Alžběta počala, ale
tajila se po pět měsíců. Říkala si: "To mi učinil Pán, když mě milostivě
zbavil pohanění před lidmi."
20.12.: Iz 7,10-14; Lk 1,26-38. Znovu – ještě více než ve včerejším
evangeliu – se mi před oči staví tajemství Boží všemohoucnosti, která
respektuje lidskou svobodu. Adam kdysi Boží plán odmítl a tím „vpustil“
do světa hřích a smrt. Maria Boží plán přijímá a tím se lidstvu začíná
otevírat cesta ke spáse… I má - zdánlivě bezvýznamná - osobní „ano“ či
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„ne“ vůči Božím úmyslům mají dalekosáhlejší důsledky, než si umím
představit.
Počneš a porodíš syna.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z
Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
"Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a
uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se,
Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi:
"Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl:
"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také
dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za
neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem
služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní
odešel.
21.12.: Pís 2,8-14 (nebo: Sof 3,14-18a); Lk 1,39-45. Maria je skutečně
„blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána“.
…Maria, přimlouvej se za mě, abych i já kráčel po cestě tohoto
blahoslavenství.
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v
horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
"Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem
si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém
lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od
Pána!"
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22.12.: 1 Sam 1,24-28; Lk 1,46-56. Mariina jásavá modlitba mi může
dnes (a stále znovu) pomáhat k tomu, abych se k ní připojil a nechal se
povzbudit jejími slovy plnými víry, radosti a pokory.
Učinil mi veliké věci ten, který je mocný.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu,
mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této
chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci
ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od
pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým
ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z
trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté
propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na
své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho
potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se
vrátila domů.
23.12.: Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66. První Zachariášova slova pronesená
po dlouhé době mlčení jsou slova chvály. Velebí Boha za jeho velikou
milost… Také mě tyto dny příprav vybízejí k tomu, abych Hospodina
nezapomínal chválit za jeho velké skutky. Jemu patří chvály a díky ve
dnech radostných i těžkých.
Narození Jana Křtitele.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její
sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali
se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci
jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat
Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje."
Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si
vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu
podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se
mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o
tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně
byla s ním!"
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24. 12. (ranní mše sv.): 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Lk 1,67-79. Zachariáš v
událostech, jež prožívá, vnímá Boží „navštívení“. Jistě ještě zdaleka
nechápe všechny Boží spásné záměry, ale už nyní jasně vnímá, že
Hospodin nabízí pokoj a také světlo, které je silnější než temnoty a stíny
smrti.
Navštíví nás Vycházející z výsosti.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato
prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť
navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu
svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých
proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na
přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje,
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a
spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš
prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky
našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby
zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na
cestu pokoje.
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II. DOBA VÁNOČNÍ
slavnost Narození Páně – vigilie
= Zpět na obsah =

1. čt.: Iz 62,1-5. Následující slova byla napsána v krušné situaci po návratu
Židů z babylonského vyhnanství. Ani v těchto těžkých chvílích prorok
neustává ve své modlitbě a ve svém ujišťování: Bůh jednou způsobí, že se
spása jeho lidu „rozhoří jako pochodeň“.
Hospodin si v tobě zalíbil.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho
spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak
pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou
slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš
nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani
svého Boha. Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá zem "Osamělá".
Tvým jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé země "V
manželství daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane
muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji
synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z
tebe.
2. čt.: Sk 13,16-17.22-25. Apoštol Pavel ve svém kázání připomíná některé
hlavní události Starého Zákona. Dává najevo, že v Ježíši se naplnila Boží
zaslíbení… Tak, jako Bůh provázel svůj lid, vede životem i mě a ujišťuje
mě, že i na mně chce splnit své přísliby.
Pavlovo svědectví o Kristu, synu Davidovu.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do synagogy v Antiochii Pisidské, povstal, pokynul
rukou a začal mluvit: "Izraelité i vy, kteří se bojíte Boha, poslyšte! Bůh
tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce a učinil z onoho lidu za
jeho pobytu v cizině, v Egyptě, velký národ. Odtamtud je pak mocným
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zásahem vyvedl. Dal jim za krále Davida, o němž vydal (pochvalné)
svědectví: 'Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého
srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít.' Z jeho potomstva Bůh podle
zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před příchodem hlásal
Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil,
říkal: 'Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten,
kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.'
evang.: Mt 1,1-25. Jak víme, jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje“.
Ano, narozený Pán skutečně přichází, aby „spasil svůj lid od hříchů“…
Také v mém životě se Ježíš chce projevovat jako zachraňující a slitovný
Bůh.
Narození Ježíše Krista, syna Davidova.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám
byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří.
Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl
otec Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův,
Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla
Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec
Šalomounův - jeho (matka) byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec
Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf
otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh
otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš
otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh
otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství. Po
babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec
Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim
Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud
Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův. Jakub byl otec Josefa,
muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Dohromady je
to tedy od Abraháma po Davida čtrnáct členů rodokmenu, od Davida
až po babylónské vyhnanství čtrnáct a od babylónského vyhnanství až
ke Kristu čtrnáct. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka
Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu bydlet,
ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe,
synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě,
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které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on
totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co
řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze
spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Ale
nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu jméno Ježíš.

slavnost Narození Páně – v noci
= Zpět na obsah =

1. čt.: Iz 9,1-3.5-6. Skutečně: Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo…! I
já se z nezaslouženého poznání tohoto světla smím radovat! A také mám
úkol ho přinášet do temnot tohoto světa.
Syn je nám dán!
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země
vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před
tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť
jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil
jako za midjanských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán,
vládu má na svém rameni a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný
Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude
konce; (bude vládnout) na Davidově trůně a v jeho království, aby je
upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až navěky!
Způsobí to horlivost Hospodina zástupů.
2. čt.: Tit 2,11-14. Pavel si silně uvědomuje Boží dobrotu, která se projevila
skrze Ježíše Krista. On vydal sám sebe za nás. Toto sebevydání – a
dokonce „sebezničení“ – není jen skutkem Velikonoc. Projevuje se už
v okamžiku jeho vtělení a narození.
Projevila se Boží dobrota všem lidem.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k
tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v
tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom
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očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a
spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé
špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v
konání dobrých skutků.
evang.: Lk 2,1-14. Boží Syn přichází na tento svět v naprosté tichosti a
chudobě. A náhle je zde množství nebeských zástupů, které chválí Boha.
Ježíšovým narozením se otevírá nebe, jež bylo „uzavřeno“ Adamovým
hříchem. Všemohoucí Bůh sestupuje mezi svůj lid, aby mu zjevil svou
slávu a přinesl pokoj… Chvála tobě, Pane, za dar tvého světla a pokoje; za
to, že jsi Emanuel – Bůh s námi!
Dnes se vám narodil Spasitel.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši
provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii
místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do
svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta
vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém,
protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií,
sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam
byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného
syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním
útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem
pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl
Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň.
Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je
Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté
do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a
na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."

slavnost Narození Páně – za svítání
= Zpět na obsah =

1. čt.: Iz 62,11-12. Nejen židovskému národu, ale i mně zvěstuje prorok
Izajáš radostnou zprávu: Hle, přichází tvůj Spasitel… Každý, kdo tuto
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zprávu s důvěrou přijímá, smí patřit ke Svatému lidu, vykoupenému od
Hospodina.
Hle, přichází tvůj spasitel.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin ohlašuje až do končin země: "Řekněte siónské dceři: Hle,
přichází tvá spása, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk.
Nazvou je: `Svatý lid, vykoupení od Hospodina.' Ty pak dostaneš
jméno `Vytoužené, neopuštěné město'."
2. čt.: Tit 3,4-7. Dnes zvláště zakoušíme, že se projevila dobrota Boha,
našeho spasitele, jak píše Pavel v dopise Titovi. Bůh se ke mně skrze Krista
nesklání pro naše zásluhy. Jediným důvodem je jeho nesmírné
milosrdenství.
Ze svého milosrdenství nás spasil.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne
(snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého
milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem
svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše
Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako dědictví
vytoužený věčný život.
evang.: Lk 2,15-20. Prostí a nevzdělaní pastýři jsou první, kteří
přicházejí, aby se poklonili narozenému Mesiáši. Lidskýma očima vidí
obyčejné dítě, ale jejich víra tím není otřesena. Jsou přesvědčeni, že dítě je
skutečně Spasitelem, jak jim to zvěstoval anděl. A tak s radostí a čistým
srdcem chválí a velebí Boha!
Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou:
"Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám
Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom
dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři
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vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o
tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli
a viděli, jak jim to bylo řečeno.

slavnost Narození Páně – ve dne
= Zpět na obsah =

1. čt.: Iz 52,7-10. Prorok Izajáš jásá nad chvílí, kdy se Hospodin vrátí na Sión
a ujme se kralování. Ten okamžik nastal narozením Božího Syna, který
ovšem nechce vládnout mocí, nýbrž láskou a slitováním.
Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Jak je krásné (vidět) na horách nohy posla, (který přináší) radostnou
zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který
praví Siónu: "Bůh tvůj kraluje!" Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a
jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión.
Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin
utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě
před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho
Boha!
2. čt.: Žid 1,1-6. V listu Židům čtu o tom, že Bůh k lidem mluvil mnohokrát
prostřednictvím proroků. Příchod Božího Syna ale zastínil vše předchozí.
V Ježíši nám Bůh říká vše podstatné. Proto autor tohoto listu mluví o době
od jeho narození jako o „posledním čase“.
Bůh k nám promluvil skrze Syna.
Čtení z listu Židům.
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim
předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám
skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil
svět. On je odlesk jeho (božské) slávy a výrazná podoba jeho podstaty,
on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od
hříchů, zasedl na výsostech po pravici (Boží) velebnosti a stal se o to
vznešenějším než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se mu
trvale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy (Bůh) řekl: `Ty jsi můj syn,
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já jsem tě dnes zplodil'? A dále: `Já mu budu otcem a on mi bude
synem.' A až bude opět uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne: `Ať
se mu klanějí všichni Boží andělé!'
evang.: Jan 1,1-18. Kristus je Otcovo Slovo, které se stalo tělem. Tedy
Slovo, které se skrze Krista plně uskutečnilo a naplnilo. Bůh vždy plní své
slovo – před dvěma tisíci lety i dnes.
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Začátek svatého evangelia podle Jana.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho
nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od
Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o
tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo
se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu,
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm
vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který
přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni
jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo
nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o
něm) podal zprávu.

svátek Svaté Rodiny (neděle po Narození Páně)
= Zpět na obsah =

cyklus A:
1. čt.: Sir 3,3-7.14-17a. Měj své rodiče v úctě a vážnosti. To mimo jiné
zdůrazňuje následující úryvek z knihy Sirachovcovy. Kdo takto jedná, jako
by sbíral poklady… Postoj úcty ovšem mohu a mám ovšem mít i vůči
ostatním lidem – zvláště starým a bezmocným.
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Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u
potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako
by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a
bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo
poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když
zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj
ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl
soucit s otcem, započítá se ti (jako náhrada) za tvé hříchy.
2. čt.: Kol 3,12-21. Apoštol Pavel nám připomíná, že si máme navzájem
prokazovat milosrdenství, dobrotu, pokoru, trpělivost a odpuštění. O tyto
postoje bychom měli usilovat především v našich křesťanských rodinách.
Potom bude moci v našich srdcích i vztazích vládnout Kristův pokoj.
Rodinný život v Pánu.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a
navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil
vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku,
neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův
pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční.
Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem
poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte,
všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Vy ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Vy
muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Vy děti, ve
všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové,
nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.
evang.: Mt 2,13-15.19-23. Matouš popisuje stručně velice závažné
události v životě Svaté Rodiny. Nejsou zde líčeny barvité detaily. Krátký
příběh o útěku do Egypta a návratu domů daleko více zdůrazňuje
bezpodmínečnou ochotu Josefa i Marie uposlechnout a následovat Boží
vedení… Jak bych se asi zachoval v jejich situaci já? Nenaříkal bych slovy
– Bože, proč právě na nás dopouštíš takové trápení?
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Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl:
"Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti
neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil." Vstal
tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až
do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z
Egypta jsem povolal svého syna.' Když Herodes zemřel, zjevil se v
Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho
matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už
zemřeli." Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské
země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem
Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území
galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se
splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.'
cyklus B:
1. čt.: Gn 15,1-6;21,1-3. V určitém smyslu slova jsou Abrahám, Sára a jejich
syn Izák předobrazem Svaté Rodiny. Abrahám se Sárou si totiž dobře
uvědomovali, že narození dítěte je nezasloužený Boží dar. A především –
celý jejich život byl postaven na důvěře, že Bůh naplní svá zaslíbení.
Kdo vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy: "Neboj se,
Abráme, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká." Abrám
řekl: "Pane, Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědicem mého domu
bude damašský Eliezer." Abrám pokračoval: "Nedal jsi mi potomka,
bude po mně dědit jeden z lidí mého domu." Tu mu Hospodin řekl:
"Ten po tobě dědit nebude; kdo však vyjde z tvého lůna, ten bude po
tobě dědit." Vyvedl ho ven a pravil: "Pohlédni na nebe a spočítej
hvězdy, můžeš-li je spočítat!" - a dodal: "Tak (četné) bude tvé
potomstvo!" (Abrám) Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za
spravedlivého. Hospodin navštívil Sáru, jak slíbil, a splnil Sáře dané
slovo. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho stáří syna, jak to Bůh
předpověděl. Abrahám dal svému narozenému synovi, kterého mu
Sára porodila, jméno Izák.

55

2. čt.: Žid 11,8.11-12.17-19. Také autor listu Židům mi staví za vzor
Abraháma a Sáru. A to nejen pro jejich víru, ale i pro ochotu vzdát se úplně
všeho, tedy i svého syna, pokud o to Bůh požádá. I tím předznamenávají
postoj Mariin a Josefův.
Abrahám, Sára a Izák věřili.
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se
vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se,
ačkoli nevěděl, kam jde. I (neplodná) Sára uvěřila, a proto dostala sílu
stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se spolehla na
toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už vetchého, vzešlo
tolik (potomků) jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu,
který nikdo nespočítá. Protože měl Abrahám víru, přinesl Izáka v
oběť, když ho (Bůh) zkoušel. Svého jediného syna chtěl obětovat,
třebaže mu bylo slíbeno: `Od Izáka budeš mít potomky.' On totiž
uvažoval takto: Bůh má dost moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto
také (Izáka) dostal nazpátek i jako předobraz.
evang.: Lk 2,22-40. Maria s Josefem přinášejí Ježíše do Jeruzalémského
chrámu, aby ho zasvětili Hospodinu. Jistě to pro ně není jen běžná
formalita. I Simeon s Annou potvrzují, že jejich dítě bude cele patřit Bohu.
To bude zdrojem velké radosti, ale i velkých bolestí.
Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše)
do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
`Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom
chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček
nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se
Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení
Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že
neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali,
co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil
Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého
slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil
pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého
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izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o
něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je
ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení,
kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby
vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." Také tam byla prorokyně Anna,
dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku:
mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova
- bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu
posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila
Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení
Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do
Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné
moudrosti a milost Boží byla s ním.

cyklus C:
1. čt.: 1 Sam 1,20-22.24-28. Samuel je dítětem, které jeho matce Anně
přislíbil Bůh. Ta proto Samuela přivádí do chrámu a podle svého slibu ho
odevzdává do služby Hospodinu… Je můj vlastní život provázen snahou o
službu Hospodinu?
Odevzdávám ho Hospodinu na všechny dny, po které bude živ.
Čtení z první knihy Samuelovy.
Anna počala, a když uplynul čas, porodila syna, dala mu jméno
Samuel a pravila: "Od Hospodina jsem si ho vyžádala." Muž Elkana a
celá jeho rodina odešli, aby obětovali Hospodinu výroční oběť a
(splnili) svůj slib. Ale Anna neodešla. Řekla totiž svému muži:
"Přivedu chlapce, až ho odstavím, aby se ukázal před Hospodinem a
zůstal tam navždy." Když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do
Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou měřicí mouky
a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a přivedli
chlapce k Helimu. Anna řekla: "Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj
pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu.
Za tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak
jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdávám Hospodinu na všechny
dny, po které bude živ - je odevzdaný Hospodinu." I klaněli se tam
Hospodinu.
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2. čt.: 1 Jan 3,1-2.21-24. O svátku Svaté Rodiny nám apoštol Jan připomíná,
že i my do této rodiny svým způsobem patříme: „Nejen že se smíme
nazývat Božími dětmi, ale také jimi jsme!“ To mi má dodat radostné
důvěry v Boha.
Smíme se nazývat Božími dětmi, a jimi také jsme!
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen)
smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět
nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím
budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu
podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Milovaní, jestliže nás
svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme
od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a
konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve
jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám to
nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A
že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Evang.: Lk 2,41-52. Dvanáctiletý Ježíš ví, kde je jeho místo: v domě
nebeského Otce. To musí připomenout i Josefovi s Marií. Potom se s nimi
vrací domů a prokazuje jim úctu a poslušnost… Jsem na tom místě, které
mi ukazuje Bůh?
Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční
svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako
obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec
Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve
skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed
učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli
nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli,
celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi nám to udělal?
Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." Odpověděl jim: "Proč jste
mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?"
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Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na
zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno
uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a
oblibou u Boha i u lidí.

Pozn.: U následujících svátků jsou slabě uvedena čtení, tučně
evangelium. Pokud jsou za sebou uvedena dvě čtení, neznamená to – na
rozdíl od mezidobí – čtení z 1. a 2. cyklu, ale první a druhé čtení při téže
mši. Stejně tomu bude v oddílu „Význačné dny liturgického roku“.
26. 12. - svátek sv. Štěpána: Sk 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22
Každý věrný Ježíšův učedník se někdy setká s pronásledováním,
odmítnutím či posměchem. Vždy si ovšem může být jist, že není sám a
také, že Ježíš a jím nabízená spása má poslední slovo.
To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás
totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před
vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.
Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit,
protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak
nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na
smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim
smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do
konce, bude spasen."
27. 12. - svátek sv. Jana Evangelisty: 1 Jan 1,1-4; Jan 20,2-8
Nestačí jen vidět, je třeba i uvěřit. Vím, že víra je Boží dar, který ovšem
vyžaduje také mou touhu a otevřené srdce. Kéž by mi v těchto postojích
byl svatý Jan příkladem!
Ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Prvního dne v týdnu běžela Marie Magdalská k Šimonu Petrovi a k
tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali
Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník
59

tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý
učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se
dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za
ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy
plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch
pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten
druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil.
28. 12. - svátek Svatých Mláďátek: 1 Jan 1,5-2,2; Mt 2,13-18
Trpí nevinný Ježíš i celá Svatá Rodina, která musí prchat, trpí nevinné
betlémské děti a jejich matky… Kristovým příchodem nezmizelo utrpení
nevinných z tohoto světa. Někdy se naopak zdá, jako by zlo řádilo tím
silněji. Kristus, vládce a spasitel, bude mít ovšem poslední slovo… Prosím,
Pane, ať je tomu tak i v mém vlastním životě!
Herodes dal v Betlémě pobít všechny chlapce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl:
"Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti
neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil." Vstal
tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až
do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z
Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci
oklamali, velmi se rozlítil a dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít
všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubně zjistil od
mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'V
Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti.
Není k utišení - už nejsou.'
29. 12. 1 Jan 2,3-11; Lk 2,22-35. Simeon spatřuje v Ježíši Boží spásu a
světlo k osvícení pohanům… Toto světlo bylo zapáleno také v mém srdci
skrze svátost křtu. Starám se úzkostlivě o to, aby světlo víry a Boží milosti
zářilo v mém životě stále jasněji?
Světlo k osvícení pohanům.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše)
do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
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'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom
chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček
nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se
Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení
Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že
neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali,
co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil
Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého
slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil
pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého
izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o
něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je
ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení,
kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby
vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí."

30. 12. 1 Jan 2,12-17; Lk 2,36-40. Také prorokyně Anna potvrzuje
Simeonovo svědectví. Vypráví o Kristu „všem, kdo očekávali vykoupení
Jeruzaléma“… Vím, že i já jsem povinen vydávat o svém Pánu svědectví –
slovem i životem. Chci si k tomu vyprošovat Boží dary se stejnou
vytrvalostí, s jakou se modlila Anna.
Světlo k osvícení pohanům.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V tom čase žila prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene.
Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v
manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let.
Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v
noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti
všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno
podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta.
Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.
31. 12. 1 Jan 2,18-21; Jan 1,1-18. Svatý Jan mě hned na úvod svého
evangelia ujišťuje o tom, že Ježíš – vtělené Slovo – je Bohem, že skrze něj
povstalo vše, co existuje, a že mi přináší milost a pravdu. Díky Kristu smím
poznávat samého Boha!
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Slovo se stalo tělem.
Začátek svatého evangelia podle Jana.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho
nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od
Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o
tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo
se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu,
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm
vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který
přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni
jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo
nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o
něm) podal zprávu.
1. 1. - slavnost Matky Boží, Panny Marie: Nm 6,22-27; Gal 4,4-7;
evang.: Lk 2,16-21
Evangelium mi představuje Marii, jak postupně odhaluje tajemství
poslání svého Syna. Od zvěstování ví, že její dítě je Synem Božím, ale
mnohému ještě nerozumí. Uchovává tedy důležitá slova a události ve svém
srdci a rozvažuje nad nimi. Je pro mě příkladem trpělivosti a věrnosti
Božímu slovu.
Nalezli Marii a Josefa i děťátko ... Když uplynulo osm dní, dali mu jméno
Ježíš.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom
dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři
vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o
tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli
a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být
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obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v
mateřském lůně.

2. neděle po Narození Páně
= Zpět na obsah =

1. čt.: Sir 24,1-4.12-16. Boží moudrost, o které mluví kniha Sirachovcova, je
křesťany ztotožňována se vtěleným Božím Slovem, tedy s Božím Synem,
který existuje od věčnosti… Ježíš je ovšem víc než Boží moudrostí. Je
božskou osobou a vtělením na sebe vzal lidský úděl se vším, co k němu
patří…
Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa
ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce
veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl
mi: "Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!" Před věky na
počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve
svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela
sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě, v Jeruzalémě
vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v
Pánově údělu, v jeho dědictví.
2. čt.: Ef 1,3-6.15-18. Také Pavel v dopise do Efesu naznačuje Ježíšovo
věčné bytí. A co víc: I každého z nás – tedy také mě – si Bůh díky Kristu
vyvolil už před stvořením světa! Tím více mohu prosit o to, aby osvítil mé
srdce a já tak více pochopil, jaké poklady slávy pro nás Bůh připravil.
Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul
z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli
před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To
proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze
ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). Slyšel jsem, jak
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věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a
proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých
modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil
dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže budete moci
mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili,
jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá)
křesťanům jeho dědictví.

evang.: Jan 1,1-18. Ježíš je Boží Slovo, jež je zdrojem života a světla,
které zlo nezničí a temnota nepohltí. Každému, kdo ho přijme a uvěří
v něho, dává moc stát se Božím dítětem.
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Začátek svatého evangelia podle Jana.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho
nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od
Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o
tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo
se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu,
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm
vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který
přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni
jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán
skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo
nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o
něm) podal zprávu.
2. 1. 1 Jan 2,22-28; Jan 1,19-28. Jan odolává nebezpečí pýchy a touhy po
slávě.
S pokorou vyznává, že není Mesiášem – je „pouze“ tím, kdo připravuje
Pánu cestu. Snad i proto ho jednou Ježíš označí za největšího z těch, kdo se
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narodili ze ženy… Pane, pomoz, abych i já sám na sebe pohlížel pokorně a
pravdivě!
Za mnou přichází ten, jenž jest přede mnou.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze
a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal:
"Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl:
"Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo
jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o
sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: `Vyrovnejte cesty
Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho:
"Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan
jim odpověděl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte;
ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u
opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

3. 1. 1 Jan 2,29-3,6; Jan 1,29-34. Jan označuje Ježíše za beránka Božího.
Beránek je pro židy symbolem oběti. Jan tím předpovídá smysl a směr
Ježíšova pozemského života: On je obětí, která na svá ramena vezme
hříchy tohoto světa – i hříchy moje…
Hle, beránek Boží.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek
Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně
přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já
jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven
izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal,
ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem
svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."

4. 1. 1 Jan 3,7-10; Jan 1,35-42. Apoštolové následují Krista, aniž by
prožili velký zázrak či něco mimořádného. Stačí „jen“ to, že s Ježíšem
prožijí několik hodin. Jak je musela Pánova blízkost uchvátit! … Také pro
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můj život je velmi podstatné, abych se s Pánem pokud možno pravidelně
setkával ve chvílích tiché osobní modlitby.
Našli jsme Mesiáše.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak
jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká,
a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich:
"Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená
Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli,
kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.
Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl
Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona,
řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a
přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn
Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).

5. 1. 1 Jan 3,11-21; Jan 1,43-51. Natanael nejdříve odmítá setkání
s Ježíšem. Brání mu v tom předsudky: „Může z Nazareta vzejít něco
dobrého?“ Nakonec přece pozvání přijímá – a nelituje…

Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho: "Pojď
za mnou!" Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip
potkal Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v
Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta." Natanael mu
namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl:
"Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a
řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho
zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve,
než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem." Natanael mu na to
řekl: "Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl:
"Proto věříš, že jsem ti řekl: `Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš
ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe
otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."
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(Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“) může být přesunuta na neděli
připadající na 7. či 8. leden. V tom případě se čtou 6.1. a 7.1. následující
čtení. Pokud se Zjevení Páně slaví 6.1., čtou se potom čtení, jež budou
uvedena ve dnech následujících po této slavnosti.)

6. 1. 1 Jan 5,5-13; Mk 1,7-11. Znovu mám před očima Janovu pokoru
(„nejsem hoden…“). Předčí ji ale pokora samotného Ježíše, jenž – ač bez
hříchu – se staví do jedné řady s hříšníky a přijímá křest v Jordánu. Pokud
jsem schopen pravdivě a s lítostí prohlásit sám sebe za hříšníka, je mi Pán
jistě nablízku.
Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden,
abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel
Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak
vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší
Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn,
v tobě mám zalíbení!"
7. 1. 1 Jan 5,14-21; Jan 2,1-11. Ježíšův zázrak je skutečně také
„znamením“. Mohu ho chápat i symbolicky: tak jako Pán proměňuje vodu
ve víno, dokáže proměňovat i mé hříchem zraněné nitro ke svému
obrazu…
Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu
byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka
Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo?
Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte
všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu,
určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na
dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!"
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci
svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve
víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré
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víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré
víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení,
která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

6. 1. slavnost Zjevení Páně: Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
K narozenému Ježíši nacházejí cestu lidé prostí a nevzdělaní (pastýři) a
v osobách mudrců také lidé učení a vznešení… Každý z nás má svoji
vlastní cestu, jak Krista nacházet a poznávat. Bůh nezná „pořadníky“ a
„protekce“ jako my lidé. Všechny zve se stejnou láskou.
Přišli jsme od východu poklonit se králi.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli
do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený
židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se
mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý
Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával
se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku,
neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi
vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde
vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si
Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy
se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se
na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já
přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se
nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou
Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a
obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby
se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

7. 1. 1 Jan 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25. Ježíš je „Bůh z Boha, světlo ze
světla“, jak se modlíme v Kredu. Touží být skutečným světlem všem, kteří
„sídlí ve stínu smrti“. Chci ale Pána skutečně a upřímně zvát do svých
temnot? Cesta ke světlu je krásná, ale i náročná...
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Přiblížilo se nebeské království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje.
Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy
proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za
Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té
doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské
království." Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách,
hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem
každou nemoc a každou chorobu. Pověst o něm se roznesla po celé
Sýrii. Přinášeli k němu všecky nemocné, postižené různými chorobami
a neduhy, posedlé, náměsíčné i ochrnuté, a uzdravoval je. A šly za ním
velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, Jeruzaléma, Judska i
Zajordánska.

8. 1. 1 Jan 4,7-10; Mk 6,34-44. Pán sytí zástupy svým slovem i chlebem.
Tak je tomu jen u Krista: jako jediný chce a dokáže obdarovávat člověka
v celistvosti jeho bytí – vždyť ho chce vést k „životu v hojnosti“!
…Toužím i po darech duchovních, které mi nabízí Ježíšovo slovo, nebo mi
jde jen o pozemský chléb?
Rozmnožením chlebů ukazuje Ježíš, že je prorok.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez
pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Když se už připozdilo,
přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už
se připozdilo. Rozpusť je, ať se rozejdou do okolních dvorců a vesnic a
koupí si něco k jídlu." Ale Ježíš jim odpověděl: "Vy jim dejte jíst!"
Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba a dát jim
jíst?" Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když si to
zjistili, hlásili: "Pět, a dvě ryby." Nařídil jim, aby se všichni usadili po
skupinách na zelené trávě. Usadili se ve skupinách po stu a po
padesáti. A vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a
požehnal, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali.
Také ty dvě ryby rozdělil všem. A všichni se najedli dosyta, a ještě
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sesbírali plných dvanáct košů kousků chleba i ryb. Těch, kdo jedli,
bylo pět tisíc mužů.
9. 1. 1 Jan 4,11-18; Mk 6,45-52. Učedníci jsou svědky velkého zázraku
rozmnožení chlebů, ale hned v následující zkoušce jejich víra neobstojí.
Pán musí znovu dokazovat svoji moc… I pro mě už Ježíš mnohokrát
v životě vykonal velké věci – a já stále znovu ztrácím důvěru a odvahu.
Chci se tedy opět nechat povzbudit Pánovým slovem: „Vzmužte se! Vždyť
jsem to já! Nebojte se!“
Uviděli ho, jak kráčí po moři.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Hned po nasycení pěti tisíc mužů přiměl učedníky, aby vstoupili na loď
a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí
zástup. Rozloučil se s nimi a odešel na horu, aby se modlil. Když nastal
večer, byla loď daleko na moři a on sám ještě na zemi. Viděl, jak se
namáhají s veslováním, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel (Ježíš)
k nim a kráčel po moři, ale chtěl je minout. Když ho viděli kráčet po
moři, mysleli, že je to přízrak, a vykřikli. Všichni ho totiž viděli a
zděsili se. On však na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzmužte se! To
jsem já, nebojte se!" Vstoupil k nim na loď, a vítr přestal. Byli celí
ohromeni úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s těmi chleby, protože
jejich srdce bylo nechápavé.
10. 1. 1 Jan 4,19-5,4; Lk 4,14-22a. Ježíše všichni chválí a diví se slovům
milosti z jeho úst… Jak je lidská přízeň přelétavá! Titíž lidé ho za malou
chvilku budou chtít zahubit… Chci stavět své jistoty ne na mínění lidí, ale
na samotném Pánu!
Dnes se naplnilo toto Písmo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po
celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš)
přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do
synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka
Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou,
proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst,
abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak
zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na
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něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo,
které jste právě slyšeli." Všichni mu přisvědčovali, divili se milým
slovům z jeho úst.

11. 1. 1 Jan 5,5-13; Lk 5,12-16. Mohu mít jistotu, že Ježíš chce i mně
obdarovat stejně jako malomocného: „Chci, buď čistý!“ Pane, dávám ti
vše, co je v mém myšlení a jednání pošpiněné nečistotou, závistí, neláskou,
pomstychtivostí… Věřím, že i mě můžeš očistit!
A hned malomocenství od něho odešlo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství.
Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li,
můžeš mě očistit!" (Ježíš) vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď
čistý!" A hned malomocenství od něho odešlo. Pak mu nařídil:
"Nikomu o tom neříkej! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své
očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví." Zvěst o něm se šířila
víc a více. Lidé se scházeli v celých zástupech, aby ho slyšeli a byli
uzdraveni od svých nemocí. On se však uchyloval na opuštěná místa a
tam se modlil.

12. 1. 1 Jan 5,14-21; Jan 3,22-30. Janův postoj vůči Ježíšovi je snad
nejlépe vyjádřen slovy „on musí růst, já však se menšit“. A co víc – Jan
tento pokorný postoj zaujímá ne jako nutnou povinnost: činí to s radostí.
Jaký příklad pro každého Ježíšova učedníka!
Přítel ženichův se raduje z ženichova hlasu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš přišel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a
křtil. Ale i Jan křtil v Ainonu blízko Salimu, protože tam bylo hodně
vody, a lidé přicházeli a dávali se křtít. Jan totiž ještě nebyl uvržen do
žaláře. Tu mezi Janovými učedníky a (nějakým) židem vznikl spor o
očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten, který byl na
druhém břehu Jordánu u tebe a o kterém jsi vydal svědectví, on sám
křtí a všichni jdou k němu!" Jan odpověděl: "Nikdo si nemůže nic vzít,
není-li mu to dáno z nebe. Vy sami mi musíte dosvědčit, že jsem řekl:
`Já nejsem Mesiáš, jsem poslán před ním.' Ženich je ten, kdo má
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nevěstu; ale přítel ženichův, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje
z ženichova hlasu. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však
se menšit."

svátek Křtu Páně (neděle po 6. lednu – končí doba
vánoční)
= Zpět na obsah =

cyklus A:
1. čt.: Iz 42,1-4.6-7. Prorok Izaiáš mluví krásnými slovy o Božím služebníku,
který přijme Hospodinova ducha. Všem dá šanci k obrácení: nalomenou
třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Nabídne lidem dar pravého
světla a skutečné svobody.
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj
vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha,
národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet
na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně
bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi
právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve
spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě
(prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči
slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.

2. čt.: Sk 10,34-38. Následující krátká řeč apoštola Petra je pronesena po křtu
setníka Kornelia, který se stal prvním křesťanem z pohanského národa. Petr
připomíná velkou jistotu víry: Bůh nikomu nestraní… I já jsem v Božích
očích stejně důležitý jako Petr či Kornélius.
Bůh ho pomazal Duchem svatým.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr se ujal slova a promluvil: "Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu
nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá,
co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou
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zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi.
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a
potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí
Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a
protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel."

evang.: Mt 3,13-17. Ježíš se staví do řady s hříšníky a přijímá Janův
křest. V tom okamžiku dostává sílu Ducha svatého pro své hlásání Božího
království. Ježíšovou touhou je „zcela splnit Boží vůli“. To učiní celým
svým životem, smrtí a vzkříšením. Tak napravuje hřích Adamův.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty
přicházíš ke mně?" Ježíš mu však řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba,
abychom zcela splnili Boží vůli." A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš
pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha
Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval
hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."

cyklus B:
1. čt.: Iz 55,1-11. „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě,“ vyzývá
Hospodin ústy proroka Izajáše. Nový život naplní pouze toho, kdo hladoví
a žízní po Božích darech.
Pojďte k vodě; poslouchejte, a naplní vás nový život!
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i
když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez
stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není
chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat,
vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně!
Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu
na věrných slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil
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zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ, který
neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu,
tvému Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte
Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať
přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se
obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který
mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše
chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují
nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení
vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje
zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem
rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které
vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl,
vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

2. čt.: 1 Jan 5,1-9. „Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem,“ píše
apoštol Jan ve svém prvním listu. Každý křesťan je zrozen z Boha díky křtu
a víře… Zvláště při dnešním svátku za to chci Bohu vzdávat díky.
Duch, voda a krev.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo
miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme
poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho
přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho
přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen
z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše
víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu,
ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.
Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když
přijímáme svědectví lidské, tím větší (platnost) má svědectví Boží. To
je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu.

evang.: Mk 1,6b-11. Ježíš se nechává pokřtít od Jana v Jordánu. On sám
jistě křest nepotřebuje. Předznamenává tím ale svátost naší spásy a také
dává najevo, že nám chce být podoben skutečně ve všem kromě hříchu.
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Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden,
abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel
Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak
vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší
Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn,
v tobě mám zalíbení!"

cyklus C:
1. čt.: Iz 40,1-5.9-11. Následující slova byla prorokem Izajášem napsána
v době, kdy Jeruzalém byl zničen a pobořen a Izraelité trpěli
v babylonském zajetí. V této situaci Bůh dává útěchu a slibuje, že on sám
se jednou ujme svého lidu… Znovu chci uvěřit, že i mě Bůh dokáže potěšit
a posílit, ať už se nacházím v jakkoliv bezvýchodné situaci!
Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma,
volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho
nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy.
Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte
stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek
ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná:
Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila
Hospodinova ústa." Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión
radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro
Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni
judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s
mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před
sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem
shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

2. čt.: Tit 2,11-14;3,4-7. Apoštol Pavel píše Titovi o základních jistotách naší
víry. Kristus přišel, aby nás očistil od našich hříchů a daroval nám svého
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svatého Ducha. Neudělal to všechno pro naše zásluhy, ale jen a pouze pro
svou lásku k nám… Mám odpovídat na tyto úžasné Boží dary tím, že budu
žít „rozvážně, spravedlivě a zbožně“.

Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k
tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v
tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom
očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a
spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé
špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v
konání dobrých skutků. Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a
jeho láska k lidem; ne (snad proto), že my jsme vykonali něco dobrého,
ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení
Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele
Ježíše Krista, abychom - ospravedlněni jeho milostí - dostali jako
dědictví vytoužený věčný život.

evang.: Lk 3,15-16.21-22. Při Ježíšově křtu lidé poznávají, že je
milovaným Božím Synem, ve kterém má Otec zalíbení… Díky Pánově
výkupnému dílu jsem se i já stal milovaným Božím dítětem!
Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není
Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází
však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u
opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Když se všechen
lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se
nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě holubice a z nebe se
ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení."
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III. DOBA POSTNÍ
= Zpět na obsah =

(V době postní a velikonoční na rozdíl od mezidobí nejsou ve všední
dny dva cykly prvních čtení, nýbrž pouze jeden. Každý rok se tedy čte
stejné čtení i evangelium.)
Popeleční středa: 1. čt.: Jl 2,12-18; 2. čt.: 2 Kor 5,20-6,2; evang.: Mt
6,1-6.16-18. Dnešní evangelium naznačuje tři cesty, které mi mohou
pomáhat k lepšímu křesťanskému životu: skutky milosrdenství (vztah ke
druhým), modlitba (vztah k Bohu) a půst (vztah k sobě samému). Postní
doba je pro mě výzvou, abych nezanedbával žádnou z těchto cest.
Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré
skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v
nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to
dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen,
pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty,
ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala
skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se
modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v
synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti
už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky,
zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec,
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte
ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným,
aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou
odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář,
abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve
skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

čtvrtek po Popel. středě: Dt 30,15-20; Lk 9,22-25. Ve včerejším
evangeliu byly naznačeny naše možné postní „aktivity“. Dnes čteme o
jiném – snad ještě důležitějším – způsobu, jak následovat Pána: Nejdříve
je třeba na sebe vzít svůj kříž a bez reptání jít za ním. Už to samo o sobě
je často velká oběť.
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Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že
bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a
třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou,
ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život
pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá
celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“

pátek po Popel. středě: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15. I já jistě někdy
prožívám okamžiky, kdy vnímám, že je mi „ženich“ (Ježíš) nablízku.
Přicházejí ale i chvíle krizí a vnitřní prázdnoty. To je také nutný způsob
křesťanského půstu: jít za Pánem, i když nepociťuji jeho blízkost a
pomoc.
Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové
postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou
hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy
jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“

sobota po Popel. středě: Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32. Celá postní doba je
novým povoláním k obrácení. Pokud se považuji za „zdravého“ (tedy –
v podstatě dobrého křesťana), potom mě Pán nemůže léčit. Když mu ale
pokorně odkryji své rány, jistě mě neodmítne.
Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a
řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve
svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu
celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé Zákona
reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky a
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hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“

1. týden postní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Gn 2,7-9; 3,1-7. Následující slova Písma mluví o hříchu prvních lidí.
Někdy je čteme jako bajku či pohádku pro děti. A přitom jde o
nejtragičtější událost v dějinách lidstva. Do světa vstoupilo zlo a utrpení…
Toto zlo se stále znovu projevuje i v mých proviněních, kterými dávám
Bohu najevo podobný postoj jako Adam: Nechci sloužit tobě – chci si dělat
po svém!
Stvoření a hřích prvních lidí.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder
dech života, a tak se stal člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh
vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého
uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům,
líbezným na pohled, (jejichž ovoce) je chutné k jídlu, i stromu života
uprostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. Had byl nejlstivější
ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl
(skutečně) Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena
odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen
ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a
ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne,
nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše
oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že (ovoce)
stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání
moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s
ní a jedl. Tu se jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili
tedy fíkové listy a udělali si zástěry.
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2. čt.: Řím 5,12-19. I slova z listu do Říma mluví o prvním hříchu. Už je to
ale ve světle Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. On na sebe vzal
důsledky hříchu Adamova i hříchů mých. Tak mi získal ospravedlnění,
které dává život.
Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze
hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili.
Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný
zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od
Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým
podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho,
který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s
proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo
smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně
a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. A
není tomu s darem tak, jako s hříšným skutkem onoho jednoho
člověka. Neboť rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl
odsouzení, kdežto Boží dar vede z mnoha provinění k ospravedlnění.
Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho
(člověka) vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat
skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a
dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo
odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka
přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž
celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase
poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými.
evang.: Mt 4,1-11. Pán Ježíš se stal jedním z nás do všech důsledků.
Podstupuje (jako „nový Adam“) boj proti ďáblovým nástrahám. Na rozdíl
od prvních lidí vítězí. Je to i moje vítězství: jsem přece Kristův bratr. On
bojoval i za mě! Díky za to, Pane…
Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu
přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto
kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z
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chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'„
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol
chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno:
`Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys
nenarazil nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno:
`Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'„ Zase ho vzal ďábel s sebou na
velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a
řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu
mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému Bohu, se
budeš klanět a jen jemu sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili
andělé a sloužili mu.

cyklus B:
1. čt.: Gn 9,8-15. Starý zákon často představuje Boha jako toho, který touží
po záchraně svého národa. To se projevuje i ve smlouvě, kterou Bůh
uzavírá po potopě. Je to velmi jednostranná smlouva: Hospodin zaslibuje
budoucnost všemu živému a sám nežádá od člověka nic. Spíše než o
smlouvu jde tedy o nezasloužený Boží dar.
Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s
vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou
krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi
živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už
zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh
dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i
mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou
duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím
nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji
smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem,
který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

2. čt.: 1 Petr 3,18-22. Také Petr připomíná ve svém listu vody potopy. Mluví
o nich jako o předobraze vody křtu, která nepřináší smrt, ale naopak spásu.
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Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale
podle ducha dostal nový život. V tom (duchu) šel a přinesl zprávu
duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v
Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen
několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která
(tehdy byla) předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by
(křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté
naše svědomí, a (působí to) zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se
odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé,
mocnosti i síly.
evang.: Mk 1,12-15. Boží království je blízko. Proto je načase
uposlechnout Ježíšovu výzvu: obrátit se k Bohu a stále více věřit evangeliu.
Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen
od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl
Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží
evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a
věřte evangeliu.“
cyklus C:
1. čt.: Dt 26,4-10. Čtení z páté knihy Mojžíšovy je výzvou k tomu, aby
Izraelité nezapomněli, jak je Bůh vyvedl z Egypta a dal jim do vlastnictví
Zaslíbenou zemi. Projevem jejich vděčnosti mají být prvotiny z úrody,
které kněz jejich jménem obětuje Hospodinu… Jak často dávám Bohu
najevo svou vděčnost za veliké dary, které od něho dostávám? Co přináším
Bohu (duchovně, ale také hmotně) jako „prvotiny z úrody“?
Vyznání víry vyvoleného národa.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář
Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem,
svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do
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Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal
se tam národem velkým, mocným a početným. Egypťané však nás
týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k
Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši
bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou,
napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy.
Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a
medem. Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal,
Hospodine!' Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se
Hospodinu, svému Bohu.“

2. čt.: Řím 10,8-13. Apoštol Pavel zdůrazňuje některé základní pravdy víry
křesťana: Ježíš vstal z mrtvých, a proto je mým Pánem. Tyto jistoty ale
nesmím vyznávat jen ústy, nýbrž i srdcem – tedy celým svým životem.
Potom mě vedou ke spáse.
Vyznání víry věřícího v Krista.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Co říká Písmo? 'Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve
svém srdci'; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy
vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke
spáse. Písmo přece říká: `Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.'
Není totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni přece mají
jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají.
Vždyť `každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.

evang.: Lk 4,1-13. Ježíš ukazuje, že on nabízí víc než jen vnější
osvobození, jakým bylo vyvedení z Egypta. Ježíš jako jediný je absolutně
svobodný, protože vítězí nad každým pokušením. Na cestu k větší vnitřní
svobodě zve i mě v této začínající postní době.
Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští
čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly,
83

vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať
se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: `Nejen z chleba
žije člověk.'„ Pak ho (ďábel) vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu
ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich
slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci.
Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to
řekl: „Je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit!'„ Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na
vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je
přece psáno: `Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a
ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'„ Ježíš mu
odpověděl: „Je řečeno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'„ Když
ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

pondělí: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. Následující podobenství nám
předkládá známý obraz posledního soudu. Nemá nám nahánět hrůzu,
spíše nás chce vyburcovat: nelze čekat, jak „to dopadne“. O naší
věčnosti se rozhoduje tady a teď, při setkání s konkrétním člověkem…
Pane, pomoz mi obstát v těžkém úkolu, abych dokázal ve druhých lidech
vidět tebe!

Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s
ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu
řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte
jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste
mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy
jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme
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tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom
řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně,
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na
cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také
oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim
odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života.“

úterý: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15. Příslušníci pohanských náboženství
často žili v představě, že jejich božstvo je vyslyší tím spíše, čím více
slov mu v modlitbě napovídají. Ježíš mě vede k tomu, aby mé modlitby
byly především upřímné a plné víry – tedy „ze srdce“. Množství slov
není podstatné (tím se neříká, že je jedno, jak dlouhý čas věnuji
modlitbě). …Už to, že Boha smíme oslovovat „Otče“, nám dodává
důvěru, že Bůh nás chce vyslyšet. Je zde ovšem podstatná podmínka –
naše ochota odpustit druhým lidem.
Vy se modlete takto.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom
povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro
množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co
potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: 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. Jestliže totiž odpustíte
lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když
lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“
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středa: Jon 3,1-10; Lk 11,29-32. Také mnozí dnešní křesťané víc touží
po znameních a zázracích než po poznání živého Krista. A při tom je on
sám tím největším znamením! Jeho přítomnost ve svátostech, v Božím
slově a hlavně v mém srdci je víc než všechny vnější zázraky…
Nebude dáno jiné znamení tomuto pokolení než znamení Jonášovo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení
je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než
znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i
Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na
soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z
daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece
(někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti
tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání
obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“

čtvrtek: Est 4. kap. (kniha Přídavky k Ester – Modlitba Esteřina); Mt
7,7-12. Pán Ježíš v nás jistě nechce vzbudit dojem, že Boha musíme ve
svých modlitbách „přemlouvat“. Vytrvalými modlitbami se především
mění naše vlastní srdce a také dáváme Bohu najevo, že o jeho pomoc
skutečně stojíme a jsme ochotni o ni „bojovat“.
Každý, kdo prosí, dostává.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete;
tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že
dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? Nebo když
poprosí o rybu, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte
dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré
věci těm, kdo ho prosí. Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i
vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“
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pátek: Est 18,21-28; Mt 5,20-26. Ježíš upozorňuje: Hříchem není jen
vykonaný vnější skutek, ale také chtěný hříšný postoj lidského srdce. I
ve svých myšlenkách či slovech může člověk druhého „zabíjet“. Lékem
na tento vnitřní jed je stálá snaha druhým odpustit… K tomu je třeba
mého úsilí, ale také daru uzdravení, které dokáže dát jen Bůh.
Jdi se napřed smířit se svým bratrem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem
dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského
království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ.'
Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na
svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne
veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li
tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým
bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se
svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník
neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního
halíře.“

sobota: Dt 26,6-19; Mt 5,43-48. Pokud mám rád jen ty, kdo mi to
oplácejí podobně, je to vlastně jakési obchodování: přátelství za
přátelství. Pán mě chce vést k tomu, abych napodoboval Boží lásku,
která je nabízena každému člověku (včetně mě), i když si ji vůbec
nezasloužíme.
Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Miluj svého
bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny
svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i
pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy
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milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to
nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec.“

2. týden postní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Gn 12,1-4a. Abraham (nyní ještě Abram) je označován za pravzor
všech věřících. První čtení mluví o tom, proč tomu tak je. Abraham
dokázal opustit úplně vše a vydat se na těžkou a nebezpečnou cestu. Sílu
našel v jistotě, že Bůh splní své sliby.
Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a
ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe
veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem
požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě
budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.
2. čt.: 2 Tim 1,8b-10. Výzva apoštola Pavla je platná nejen pro Timoteje, ale
pro každého křesťana: Snášej s Boží pomocí statečně obtíže spojené
s životem podle evangelia! …Také já jsem povolán k tomu, abych podle
evangelia žil a snažil se ho hlásat. Je to přece cesta k nepomíjejícímu
životu.
Bůh nás volá a osvěcuje.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním
evangelia. On nás spasil a povolal (svým) svatým povoláním, a to ne
88

pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám
dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní,
když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil (moc) smrti a přinesl
nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.
evang.: Mt 17,1-9. Ježíšovo proměnění dává vyvoleným apoštolům na
okamžik zřetelně poznat, kým Pán skutečně je. Tato zkušenost je má posílit
ve víře před nadcházejícím Kristovým utrpením… Které osobní prožitky
s Pánem jsou ve zkouškách a chvílích nejistoty posilou pro mě…?
Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na
vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář
zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se
jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl
Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany:
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil,
najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je
můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to
učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil,
dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli
nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim
Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka
vzkříšen z mrtvých.“
cyklus B:
1. čt.: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18. Bůh žádá po Abrahamovi to nejdražší, co
má. Abraham Bohu důvěřuje, i když jeho požadavku vůbec nerozumí. A
skutečně – Bůh jeho důvěru nezklame. Místo Izáka je obětován beránek,
který je předobrazem Krista, jenž jednou zemře proto, aby nemusel
zahynout nikdo z nás.
Oběť našeho praotce Abraháma.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady
jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého
miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na
jedné z hor, kterou ti označím.“ Když došli na místo od Boha určené,
Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a
89

položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal
nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z
nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ (Anděl)
řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní
vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného
syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil
za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo
svého syna. Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a
řekl: „Při sobě samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a
neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě
požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako
písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých
nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za
to, že jsi mě poslechl.“

2. čt.: Řím 8,31b-34. „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“, povzbuzuje nás
apoštol Pavel ve svém listě do Říma. Kdybych se na tuto větu skutečně
dokázal spolehnout, o kolik méně by v mém životě bylo zbytečných
strachů, úzkostí a nejistot!
Bůh neušetřil vlastního Syna.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna
neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval
také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím
vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš
přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se
za nás!

evang.: Mk 9,2-10. „Mistře, je dobře, že jsme tady,“ říká Petr v dnešním
evangeliu… Snad i já bych měl občas v kostele či jinde na začátku své
modlitby poděkovat: Pane, díky, že smím být v tvé blízkosti!
To je můj milovaný Syn.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu,
aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel –
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žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s
Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
„Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak
byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli,
najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když
sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co
viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a
uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

cyklus C:
1. čt.: Gn 15,5-12.17-18. Ve čtení z první knihy Mojžíšovy uslyšíme
důležitou větu: Abram Bohu uvěřil, a ten ho proto uznal za spravedlivého.
Víra a důvěra člověka vůči Bohu jsou tedy základními předpoklady k tomu,
aby nás Bůh mohl svým odpuštěním ospravedlnit.
Bůh uzavírá s věřícím Abrahámem smlouvu.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy,
můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak (četné) bude tvé potomstvo!“
(Abrám) Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého.
(Znovu) mu pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru
Chaldejců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“ (Abrám) řekl: „Pane,
Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do vlastnictví?“ (Bůh)
mu řekl: „Vezmi pro mě jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak
ještě hrdličku nebo holoubě.“ (Abrám) mu přinesl všechna tato
zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici proti druhé, ale ptáky
nerozpůlil. Dravci se slétali na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl.
Slunce se sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubokého spánku;
pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím slunce zapadlo, nastala tma, a hle
– dýmající pec a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými
částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl:
„Tvému potomstvu dávám tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké
řece, řece Eufratu!“
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2. čt.: Flp 3,17-4,1. Apoštol Pavel v dopise do Filip klade do protikladu lidi,
kteří mají zájem jen o věci pozemské a ty, kteří věří, že jejich pravá vlast je
v nebi a podle toho také jednají.
Kristus připodobní nás svému oslavenému tělu.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí
podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to
říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé
Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a
vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci
pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou
očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo,
aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc,
kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a
vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!

evang.: Lk 9,28b-36. Ježíš se ukazuje apoštolům ve svém božství. Jeho
proměnění je pro apoštoly posilou před nadcházejícím Kristovým utrpením.
Zároveň je pro ně i pro nás příslibem a nadějí, že i my, Ježíšovi učedníci,
budeme mít jednou v nebi tělo proměněné a oslavené.
Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu
pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat
oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a
Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v
Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se
probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od
něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady!
Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když
se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš
sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o
tom, co viděli.
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pondělí: Dan 9,4b-10; Lk 6,36-38. Podle židovské tradice Bůh jedná
s člověkem buď spravedlivě a přísně, nebo milosrdně a se slitováním.
Člověk sám svým postojem k bližním dává Bohu najevo, o jaký způsob
jednání „má zájem“… Jestliže toužím po Božím milosrdenství, usiluji
upřímně o milosrdný postoj ke svým bližním?
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš
Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru
dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť
jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

úterý: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12. „Všechny své skutky dělají jen
proto, aby se ukázali před lidmi…“ Tak znějí Pánova ostrá slova na
adresu farizeů… Neplatí něco podobného často i o mně? Jsem schopen
konat dobro i tehdy, když mě za to nikdo neocení a nepochválí?
Mluví, ale nejednají.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec
zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co
vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale
nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na
ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své
skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat
zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají
rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají
rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si
nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste
bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš
Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš
Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
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středa: Jer 18,18-20; Mt 20,17-28. Jak těžká to musela být pro Pána
situace! Mluví ke svým učedníkům o svém blízkém utrpení – a oni se
dohadují o předpokládaných výhodách, které jim spojenectví s Ježíšem
má přinést… A já? Toužím Pána věrně následovat i ve zkouškách či ve
chvílích „vyprahlosti“, nebo jen vypočítavě čekám na jeho pomoc a
ochranu?
Odsoudí ho k smrti.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct
učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn
člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k
smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali
ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka
Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco
požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby
tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v
tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít
kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj
kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má
věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když
to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je
však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a
velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude.
Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo
by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn
člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za všechny.“

čtvrtek: Jer 17,5-10; Lk 16,19-31. Starý Zákon mluví často o tom, že
bohatství je Boží dar. Samo o sobě tedy není špatné. Hřích boháče je
v tom, že se svým majetkem nenakládá tak, aby to bylo k Boží oslavě a k
dobru bližních… Jak já nakládám s tím, co mi „patří“ – tedy se svým
majetkem, časem, schopnostmi…?
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Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně; nyní se tu on
raduje, a ty zakoušíš muka.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a
kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden
žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z
toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali
mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí.
Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl
zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme,
slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve
vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.'
Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už
zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty
zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká
propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se
dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se
také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají
Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče
Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.'
Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se
přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“

pátek: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46. Hospodář
očekává ze své vinice výtěžek. Stejně i Bůh čeká na plody mého života.
Vím, že plodem, na kterém Bohu především záleží, je láska. Tak jako
vinice nedá plody sama od sebe, i já musím o postoj lásky usilovat a
vyprošovat si ho.
To je dědic. Pojďte, zabijme ho.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl
jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní
jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na
cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky
vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho
zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné
služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna
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tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou
mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je
dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho,
vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi
vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici
pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět
výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který
stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich
očích je to podivuhodné'? Proto vám říkám: Vám bude Boží království
odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží
a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich.
Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože (lidé) ho
považovali za proroka.

sobota: Mich 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32. Víme, že otec
z podobenství je obrazem našeho nebeského Otce… Jak veliký je jeho
respekt k mé svobodě! Nenutí mě k poslušnosti a oddanosti – jen stále
znovu, s úzkostí a láskou, vyhlíží, zda se k němu navrátím.
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a
učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší
z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.'
On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral
všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým
životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a
on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten
ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři,
ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého
otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k
svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze
svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec
ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl:
`Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se
nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste
nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!
Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože
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tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A
začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl
už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze
služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr
se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu
se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a
domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a
nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani
kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj
syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít
vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a
všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase
nalezen.'“

3. týden postní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Ex 17,3-7. Izraelité sice mohutně zakusili Hospodinovu moc při
přechodu Rudým mořem, přesto ale při cestě pouští stále znovu o Bohu a
jeho blízkosti pochybují („Je Hospodin uprostřed nás nebo ne?“). Jak
jsem jim v tom podobný! Bůh ale může nechat vytrysknout vodu i ze
skály. Stejně tak dokáže povzbudit víru i v mém vyprahlém srdci.
Dej nám vodu, ať se napijeme.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás
vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“
Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu
a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v
doprovodu několika starců z Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi
udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu,
udeříš do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal
před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa Massa a
Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli
Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“
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2. čt.: Řím 5,1-2.5-8. Kdo by dokázal položit život za svého nepřítele? – ptá
se apoštol Pavel. A dává i odpověď – jedině Boží Syn sám. To je jinými
slovy smysl jeho věty „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus
zemřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky.“ Tím apoštol opakuje jednu ze
svých nejdůležitějších myšlenek: spása není Boží odměnou za naši
spravedlnost, ale nezaslouženým darem, který nám získal Kristus.
Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s
Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou
přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom,
že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však neklame, protože
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl
dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za
bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že
se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě
hříšníky.

evang.: Jan 4,5-42. Živá voda – to je časté téma pohádek pro děti. Ježíš
ale nabízí jen hodnoty skutečné a pravdivé. On sám je zdrojem opravdové
živé vody. Díky přítomnosti Ježíšova Ducha může tato voda života tryskat i
z mého nitra.
Pramen vody tryskající do života věčného.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které
kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna.
Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem
poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl:
„Dej mi napít.“ - Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco
k jídlu. - Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o
napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš
jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo ti říká: `Dej mi
napít', spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu
namítla: „Pane, vždyť ani nemáš (vědro), a studna je hluboká. Odkud
tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub,
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který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“
Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit.
Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale
voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do
života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už
nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi,
zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám
muže.“ Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: `Nemám muže';
pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi
mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši
předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: `(Jen) v
Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.'„ Ježíš jí odpověděl:
„Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této
hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co
známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina - ano, už je tady kdy opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě.
Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho
uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že
má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám
všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Právě
tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však
se nikdo nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam
nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat
na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“
Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře,
najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který vy
neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“
Ježíš jim řekl: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a
dokonat jeho dílo. Říkáte přece: `Ještě čtyři měsíce, a nastanou žně.'
Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke
žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro
věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž
pravdivé přísloví: `Jiný rozsévá a jiný sklízí.' Já jsem vás poslal sklízet,
na čem jste nepracovali. Jiní pracovali, a vy sklízíte (plody) jejich
práce.“ Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy,
která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti
Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva
dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak
říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme
ho slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“
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cyklus B:
1. čt.: Ex 20,1-17. Většina křesťanů zná zpaměti Desatero Božích přikázání.
Je škoda, že si často necháme vnutit dojem, že zde jde především o
omezení naší svobody. Skutečnost je přesně opačná – Desatero nám
pomáhá, abychom svou svobodu rozvíjeli a neškodili skrze ni sobě či
jiným… Na které z přikázání bych měl v této době především zaměřit svou
snahu o změnu života a jednání?

Zákon byl dán skrze Mojžíše.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já
jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné
bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se
ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem
Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení
těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména
Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by
jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest
dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den
odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty,
ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj
dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž
učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého
dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho
jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou
ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš.
Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po
domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po
jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu,
vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

2. čt.: 1 Kor 1,22-25. Apoštol Pavel přesvědčuje nejen Korinťany, ale i nás,
že na křesťanské víře nejsou nejpodstatnější ani zázraky ani moudrost.
Podstatou je Kristova oběť na kříži, která nám přináší spásu. „Pošetilá“
Boží věc je moudřejší než lidé…“
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Kážeme Krista ukřižovaného, židy to uráží, ale pro ty, kdo jsou povoláni, je
to Boží moudrost.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my
kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za
hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je
Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je
moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

evang.: Jan 2,13-25. V dnešním evangeliu Pán vystupuje nezvykle tvrdě.
Mohu vnímat, že Ježíš je nejen laskavý, ale i odvážný a statečný. Stojí za
pravdou i tehdy, když ví, že mu jeho postoj může velmi uškodit.
Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do
Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i
směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a
stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud!
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je
psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli:
„Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim
odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“
Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho
zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla.
Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím
chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v
Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno,
když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval,
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech
vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

cyklus C:
1. čt.: Ex 3,1-8a.13-15. Setkání s Bohem je něco mimořádného. Mojžíš to
vyjadřuje tím, že k hořícímu keři přistupuje bosky… Bůh je nekonečně
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větší než Mojžíš i než každý z nás, a přece vidí a slyší nářek svého lidu v
Egyptě a přichází mu na pomoc.
Ten, který jest, posílá mě k vám.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když
(jednou) vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu
zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který (šlehal) ze středu keře.
Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl:
„Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když
Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře: „Mojžíši,
Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady jsem!“ (Bůh) řekl: „Nepřibližuj se
sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda
svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář,
neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu
svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano,
znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky
Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země
oplývající mlékem a medem.“ Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k
synům Izraele a řeknu jim: `Posílá mě k vám Bůh vašich otců.' Když se
zeptají: `Jaké je jeho jméno?' - co jim mám říci?“ Bůh pravil
Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak řekneš synům
Izraele: `Ten, který jest, posílá mě k vám.'„ A ještě pravil Bůh
Mojžíšovi: „Tak řekneš synům Izraele: `Hospodin, Bůh vašich otců,
Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův posílá mě k vám!' To je
moje jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení.“

2. čt.: 1 Kor 10,1-6.10-12. Apoštol Pavel se v listě do Korinta zamýšlí nad
putováním Izraelitů po poušti. I když je doprovázel Bůh, většina z nich na
poušti zemřela. Nebylo to pro nedostatek Božího zájmu nebo věrnosti, ale
pro neposlušnost a nevěrnost putujícího lidu.
Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli
pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v
oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili
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stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je
doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich
Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu,
abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Ani nereptejte, jako
někteří z nich reptali, a za to byli pobiti od (anděla) Zhoubce. To se jim
přihodilo jako výstražný příklad a bylo to napsáno jako poučení pro
nás, kteří žijeme v době poslední. Když se tedy někdo domnívá, že
stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

evang.: Lk 13,1-9. Ježíš nám v evangeliu nepodává teoretické vysvětlení
neštěstí, která se stávají. Poukazuje na to, jak nás takové události mají
vyburcovat k tomu, abychom více usilovali o své obrácení.

Když se neobrátíte, všichni zahynete.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil
Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci,
když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne,
říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo
oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli
větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se
však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto
podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel
na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta
přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz
ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu
ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.
Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"

pondělí: 2 Král 5,1-15a; Lk 4,24-30. Ježíš chce pro své posluchače jen
skutečné dobro. Lidé v Nazaretě mu ovšem odpovídají hněvem a
dokonce nenávistí. Pán ale neochvějně pokračuje ve své životní cestě…
Také já jsem jistě ve svém životě zakusil nespravedlivé křivdy. Po
Kristově vzoru se jimi nemám nechat odradit, naopak - mám dál usilovat
o plnění Boží vůle.
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Tak jako Eliáš a Elizeus je Ježíš poslán nejen k Židům.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: „Amen, pravím
vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle
pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy
se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé
zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v
Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za
proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“
Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali
ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich
město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se
dál.

úterý: Dan 3,25.34-43; Mt 18,21-35. Pán ukazuje pravý důvod toho,
proč mám odpouštět vše a stále znovu. Není to proto, že by provinění
mých bližních proti mně byla pouhou maličkostí (100 denárů je mzda asi
za 4 měsíce práce), ale proto, že Bůh mi odpustil mnohokrát víc (10 tisíc
hřiven je asi 60 milionů denárů!!).
Jestliže neodpustíte každý svému bratru, Otec neodpustí vám.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit
svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš
mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba)
sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl
provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal,
přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože
(dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi
a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a
na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán
se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve
službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel:
`Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho:
`Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal
ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě
viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému
pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý
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dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat
nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se
rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude
jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce
neodpustíte.“

středa: Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19. Jsou lidé, kteří vytrhují z Písma jen
určitá místa a jiná úplně přehlížejí. Křesťan se má učit poznávat celé
Boží slovo v jeho jednotě a plnosti. Často to není jednoduché, starobylý
text je nám někdy těžko srozumitelný… Je to ale slovo, jež přináší život
– a to by mi mělo stát za trochu úsilí a vytrvalosti!
Kdo se bude přikázáními řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon
nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil
jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v
nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit,
bude v nebeském království veliký.“

čtvrtek: Jer 7,23-28; Lk 11,14-23. Vidím, že ani nesporné zázraky a
znamení nepohnou tvrdým srdcem mnohých lidí. Je mi to divné? Copak
i v mém životě neučinil Pán mnoho velkých znamení? A já na ně tak
často zapomínám a někdy i ochabuji ve své víře, když Ježíš na mě
dopustí nějakou zkoušku!
Kdo není se mnou, je proti mně.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel,
němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé
duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a
žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto
jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na
dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho
království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba.
105

Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je
vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však
vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království.
Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí.
Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho
zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je
proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“

pátek: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34. V běžném životě se snažím o to,
abych dával podstatným věcem přednost před těmi, které jsou méně
důležité. I v duchovním životě by měla platit tato zásada. Pán jasně říká,
co je v mé víře a tím i v celém životě nedůležitější.
Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán; miluj ho!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které
přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš,
Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou
svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné
jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl:
„Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když
Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi
daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou
otázku.

sobota: Oz 6,1-6; Lk 18,9-14. Nepřehání to Ježíš se svým
milosrdenstvím? A není navíc i nespravedlivý? Celník je přece těžký
hříšník, zatímco farizeus se ničeho vážného nedopustil! Problém je
v tom, že ani „bezchybný“ farizeus si spásu sám nezaslouží – i on nutně
potřebuje Boží milosrdenství, a při tom o něj neprosí… Podobám se
spíše farizeovi s přesvědčením, že „nic tak špatného nedělám“, anebo
usiluji o pokorný (tedy pravdivý) postoj celníka?
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Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a
ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do
chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se
postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako
ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých
příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv
mně hříšnému!' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne
však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“

4. týden postní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a. Hospodin sám říká ústy proroka Samuela:
„Nedívám se jako člověk. Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do
srdce.“ Tato věta může být pro mě povzbuzením (Bůh mě neposuzuje
povrchně jako mnozí lidé), ale i varováním (jak se já dívám na druhé –
hledím jen na „povrch“, nebo jim chci skutečně porozumět?)… Nestalo se
mi někdy v poslední době, že jsem povrchně hodnotil nějakého člověka a
potom jsem zjistil, že skutečnost je jiná? Pane, uchraň mě od unáhlených
soudů!

David je pomazán za krále nad Izraelem.
Čtení z první knihy Samuelovy.
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k
Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“
Když (Samuel) přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před
Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl Samuelovi:
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„Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji.
Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však
vidí do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale
Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“ A zeptal se:
„Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten
pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť
nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl
plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin:
„Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho
uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále působil s Davidem
Hospodinův duch.
2. čt.: Ef 5,8-14. Těžko bychom našli větší protiklad než ten, který existuje
mezi temnotou a světlem. Tímto protikladem znázorňuje Pavel rozdíl mezi
situací člověka před přijetím Krista a po něm. To neznamená, že jako
křesťan jsem už dokonalý, ale že temnota (hřích, smrt) už na mě nemá
právo.
Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako
děti světla. Ovoce toho světla totiž (záleží) ve všestranné dobrotě,
spravedlnosti a (v životě podle) pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a
nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; spíše je
(veřejně) odsuzujte. Vždyť (člověku) je hanba už jen o tom mluvit, co
ti lidé potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle.
Všechno totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká (v
Písmu): „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“
evang.: Jan 9,1-41. Evangelium vypráví o velkém zázraku. Kristus
uzdravuje slepého člověka. Ježíš ovšem (jako vždy) nabízí víc než jen
tělesné uzdravení. Slepému se otevírá i jeho vnitřní zrak – rozeznává
v Kristu Syna člověka, tedy Mesiáše.
Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci
se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se
narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale
mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který
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mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl
na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi
se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy,
umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali
žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili:
„Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to
já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk
jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe a umyj
se!' Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“
Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten
den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také
farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl:
„Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří farizeové
říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní
ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A
nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o
něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé
však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali
rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o
kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče
odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to
přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme.
Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče
řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo
Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče
řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ Zavolali tedy ještě jednou toho
bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, že ten
člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale vím
jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou
udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale
jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy
stát jeho učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme
učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však
nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je skutečně divné,
že vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší,
ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo slýcháno,
že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl
od Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil - a ty
nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali;
vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je
to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo
s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na
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kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo
nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli
u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl:
„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.'
Proto váš hřích trvá.“

cyklus B:
1. čt.: 2 Kron 36,14-16.19-23. Druhá kniha Kronik mluví v následujícím
úryvku o tom, jak se Izraelité opakovaně posmívali Božím poslům a
pohrdali jimi. Jako důsledek jejich hříchů a nevěrností přichází zničení
Jeruzaléma i chrámu. Skrze krále Kýra Bůh ale dává Izraeli další šanci.
Vyhnanstvím a vysvobozením lidu ukázal Hospodin svůj hněv i
milosrdenství.
Čtení z druhé knihy Kronik.
Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností.
Napodobovali všechny hanebnosti pohanů a poskvrnili chrám, který si
Hospodin posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců, posílal k
nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se svým lidem a se svým
příbytkem. Ale oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a
tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už
nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma,
všechny jeho paláce vydali napospas ohni a zničili všechny jeho cenné
předměty. Nabuchodonosor vystěhoval do Babylóna všechny jeho
obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až
do zřízení perského království, aby se splnilo Hospodinovo slovo
pronesené Jeremiášovými ústy, dokud by země nedostala náhradu za
nezachovávané soboty. Po všechny dny zpustošení odpočívala, až se
naplnilo sedmdesát let. V prvém roce perského krále Kýra vzbudil
Hospodin ducha Kýra, perského krále, aby se splnilo Hospodinovo
slovo pronesené Jeremiášovými ústy, a on dal prohlásit - i písemně - po
celém království: Tak praví Kýros, perský král: Všechna království
země mi dal Hospodin, Bůh nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl
chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je mezi vámi ze všeho
jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním. Ať jde do Jeruzaléma!
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2. čt.: Ef 2,4-10. V listě Efesanům nás apoštol Pavel znovu ujišťuje o tom, že
spásu si nemůžeme zasloužit – je to Boží dar. „Dostáváte ho ne pro skutky,
aby se nikdo nemohl chlubit.“
Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a
když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s
Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil
zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je
zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase
ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro
Krista Ježíše. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší
zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte ho) ne pro skutky, aby se nikdo
nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým
skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve
svém životě.

evang.: Jan 3,14-21. Dnešní evangelium zdůrazňuje, že Bůh netouží lidi
soudit a trestat. Člověk se svým hříchem a odporem k Božímu světlu
častokrát trestá a odsuzuje sám.
Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí
být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život
věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece
neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze
něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen,
protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží
v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí
světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však
jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou
vykonány v Bohu.“
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cyklus C:
1. čt.: Joz 5,9a.19-12. Kniha Jozue podává nové potvrzení o Boží věrnosti. I
přes mnohé vzpoury a nevěrnosti ze strany Izraelitů Bůh svůj lid neopouští
a nakonec ho přivádí do Zaslíbené země Kanaán.
Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce.
Čtení z knihy Jozue.
Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“
Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili velikonoce čtrnáctého dne
toho měsíce večer na jerišských planinách. Na druhý den po
velikonocích jedli z úrody té země: nekvašené chleby a pražená zrna.
Téhož dne přestala (padat) mana. Byl to druhý den, když jedli z úrody
té země. Synové Izraele už neměli manu, toho roku jedli z výnosu země
Kanaán.

2. čt.: 2 Kor 5,17-21. Ačkoliv jsme my sami urazili Boha, Bůh nám jako
první přichází vstříc (!) a nabízí nám své odpuštění. On nás smířil sám se
sebou skrze Krista a apoštolům svěřil službu, aby hlásali toto usmíření.
Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když se někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré
pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil
se sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom (hlásali) toto
usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy (zásluhy) smířil svět se sebou, lidem
už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto usmíření.
Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh.
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez
hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my
skrze něho byli spravedliví u Boha.
evang.: Lk 15,1-3.11-32. Otec z následujícího podobenství je obrazem
Boha, který člověku dopřává svobodu a zároveň vždy znovu nabízí své
odpuštění. Na člověku je jen jedno – aby vždy znovu dokázal vstát a
s lítostí i důvěrou se vrátit ke svému nebeskému Otci.
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Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a
učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší
z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.'
On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral
všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým
životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a
on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten
ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři,
ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého
otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k
svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze
svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec
ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl:
`Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se
nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste
nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!
Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože
tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A
začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl
už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze
služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr
se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu
se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a
domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a
nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani
kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj
syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít
vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a
všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat,
protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase
nalezen.'„

pondělí: Iz 65,17-21; Jan 4,43-54. Víra královského úředníka
postupně roste: s vírou přichází za Kristem, s ještě větší vírou uvěří
Ježíšovu slovu (bez důkazů!) a tato víra je nakonec utvrzena při setkání
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s jeho služebníky… Celý tento pozemský život mám usilovat o růst své
víry!
Jen jdi, tvůj syn je živ.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve
svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje,
Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v
Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase
do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden
královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. Když uslyšel,
že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a
uzdravil mu syna - už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže
neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“ Královský úředník mu
odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi,
tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a
šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili:
„Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být
lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala
horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš
řekl: `Tvůj syn je živ.' A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé
znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

úterý: Ez 47,1-9.12; Jan 5,1-3a.5-16. Jak smutný příběh! Nemocný je
sice tělesně uzdraven, ale jeho srdce je dál choré: při první příležitosti
svého dobrodince Krista zrazuje a způsobuje tak, že ho židé
pronásledují… Nezrazuji i já docela snadno před nevěřícími lidmi svého
Pána?
Hned byl ten člověk uzdraven.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V
Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti
podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a
ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let.
Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už
dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl:
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda
rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu
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řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk
uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto
židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“
Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a
choď!'„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a
choď'?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil,
protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě
a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“
Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé
Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

středa: Iz 49,8-15; Jan 5,17-30. Ježíš svědčí o svém Otci. Pro židy je
to šok: Vždyť on se staví Bohu naroveň! …Pro mě je to naopak stále
nová radost: Pokud věřím Ježíšovu slovu, nepodléhám Božímu soudu,
ale už nyní mám podíl na věčném životě!
Jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům: „Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný.“ To byl
další důvod, proč se ho židé snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale
také, že nazýval Boha svým vlastním otcem a stavěl se tak Bohu
naroveň. Ježíš jim na to řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže
sám ze sebe konat nic, nýbrž jen to, co vidí, že koná Otec; co totiž koná
on, koná stejně i Syn. Vždyť Otec Syna miluje a ukazuje mu všechno,
co sám koná. A ukáže mu ještě větší skutky než tyto, takže budete
žasnout. Neboť jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, tak i Syn oživuje,
koho chce. Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud odevzdal
Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani
Otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a
věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale
přešel už ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám: Přichází
hodina - ano, už je tady - kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo
uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi,
aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn
člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v
hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou
vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení. Já
sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším, a můj
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soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který
mě poslal.“

čtvrtek: Ex 32,7-14; Jan 5,31-47. Jan Křtitel byl Ježíšovým svědkem.
Takovým svědkem se má stávat každý křesťan, a to jednak z věrnosti
svému Pánu, ale i proto, aby lidé v našem okolí mohli být spaseni…
Toužím po tom, abych se stával takovým svědkem?
Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům: „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není
právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví,
které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on vydal
svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto
říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se
zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví
větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal.
Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A
sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli
jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává,
protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy
myslíte, že v nich máte věčný život - a právě Písma svědčí o mně; ale
nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale
vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého
Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho
přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale
nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u
Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte.
Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.
Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“

pátek: Mdr 2,1a.12-22; Jan 7,1-2.10.25-30. Ježíšovi současníci si sami
určili kritéria, podle kterých se měl poznat pravý Mesiáš. Mimo jiné
„nikdo neměl vědět, odkud je.“ Tím se uzavřeli Pánovu poselství… Také
mně se stává, že odmítám mnohá Kristova slova i mnohé lidi kolem sebe
z povrchních důvodů – kvůli své lenosti, předsudkům, zaujatosti…
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Byli by ho rádi zatkli, ale ještě nepřišla jeho hodina.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé
ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní
odešli na svátky, odebral se tam i on - ne veřejně, ale potajmu. Někteří
lidé z Jeruzaléma se ptali: „Není to ten, kterého chtějí zabít? A hle:
mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k
přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až
přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.“ Proto Ježíš, jak učil v
chrámě, hlasitě zvolal: „Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece
jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho
neznáte. Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.“ Tu by ho
byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla
jeho hodina.

sobota: Jer 11,18-20; Jan 7,40-53. Dokonce i služebníci velerady se
nechávají Ježíšem oslovit. Vnímají, že neříká jen prázdná slova: „Žádný
člověk nikdy tak nemluvil.“ Ale farizeové zůstávají zatvrzelí, i když
znají Písmo daleko lépe než prostí lidé... Je třeba, abych Kristova slova
poznával nejen rozumem, ale také je nechal působit ve svém srdci.
Copak přijde Mesiáš z Galileje?
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně
ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak
přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva
Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli
němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale
nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k
velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“
Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové
jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z
předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon
- kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za
Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho
nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z
Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý
se vrátil domů.
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5. týden postní
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Ez 37,12-14. Slova proroka jsou původně určena izraelským zajatcům
v Babylónii. Bůh jim dává novou naději na návrat do Zaslíbené země.
Zároveň mohu tomuto proroctví porozumět i hlouběji – Bůh dokáže dát
nový život i těm, kdo jsou duchovně mrtví pro své hříchy.
Vdechnu vám svého ducha a ožijete.
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z
nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem
Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu
vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že
já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.

2. čt.: Řím 8,8-11. Dar Ducha svatého jsem obdržel (jako každý křesťan) při
křtu. Jiná věc ale je, zda skutečně toužím po tom (a modlím se za to), aby
mě Boží Duch vedl a řídil v mém každodenním životě – tedy abych nežil
„podle těla, ale podle Ducha“.
Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete
ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá
Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve
vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný)
života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z
mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše,
probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
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evang.: Jan 11,1-45. Ježíš koná další velký zázrak. Ani zde ovšem nejde
„jen“ o vzkříšení Lazara, ale o hlubší znamení: Pán nabízí „vzkříšení a
život“ každému, kdo v něj věří.
Já jsem vzkříšení a život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její
sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela
mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy
poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je
nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k
slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její
sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v
místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do
Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé
ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct
hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa.
Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch
slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho
probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš
však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí.
Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam
nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený
Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“
Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie
byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii
přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. Když Marta
uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě.
Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.
Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl:
„Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při
vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo
věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že
ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla,
zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“
Jak to (Marie) uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud
nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla
naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že
rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam
vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla
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mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl
neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří
přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se:
„Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš
zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli:
„Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on
neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to
jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra
zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý
den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš
slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl:
„Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky
vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby
uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem:
„Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy
(plátna) a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a
nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co
(Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo.

cyklus B:
1. čt.: Jer 31,31-34. Prorok Jeremiáš předpovídá dobu, kdy bude Boží zákon
zapsán v srdci každého člověka… Věřím, že je to doba, ve které žiji i já:
Každý křesťan dostal dar Ducha svatého a je pozván k tomu, aby stále více
poznával Hospodina.
Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a
Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem
sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z
egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem
– praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým
domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich
nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým
lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“
Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví
Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už
nevzpomenu.
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2. čt.: Žid 5,7-9. V následujících řádcích nám pisatel listu Židům ukazuje, jak
veliký duševní boj Pán Ježíš podstoupil před svou smrtí. A přece neodmítl
přinést oběť za naši spásu… Jak velká musí být jeho láska ke každému
z nás!
Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy.
Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s
naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc
ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli
to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak
dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho
poslouchají.

evang.: Jan 12,20-33. Také v dnešním evangeliu mluví Pán Ježíš o své
oběti. Zve při tom i nás, abychom mu obětovali svoji svévolnost a neochotu
sloužit Bohu i lidem: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje…“
Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích
zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který
byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli
Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli
to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude
oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do
země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.
Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě
nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať
mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo
slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám
říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem
přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a
ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo.
Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten
hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto
světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země
vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou
smrtí zemře.
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cyklus C:
1. čt.: Iz 43,16-21. Prorok Izajáš vlévá naději lidem, kteří jsou v babylonském
zajetí skleslí a plní beznaděje. Bůh dokáže vytvořit cestu i na poušti. Pro
něho tedy není nemožné dát zdeptanému národu novou budoucnost plnou
pokoje.
Hle, činím věci nové a napojím svůj lid.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách
stezku, který vyvedl vozy i koně, vojsko i silné (reky); všichni spolu
leží, již nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli. „Nevzpomínejte na věci
minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď
již vzcházejí, což (to) neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na
neschůdných místech. Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že
jsem dal vodu na poušti, řeky na neschůdných místech, abych napojil
svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat
mou chválu.“

2. čt.: Flp 3,8-14. Apoštol Pavel ujišťuje Filipany, že se nezabývá tím, co
je za ním – ani svými chybami, ani svými úspěchy. Běží k cíli za
nebeskou odměnou, kterou nám zaslíbil Bůh. Jaká vřelost a nadšení jsou
cítit z Pavlových slov!
Pro Krista jsem se všeho zřekl, a protože umřel on, i já mu chci být v tom
podobný.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
(Bratři!) Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně
cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. Pro něj jsem se toho
všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a
byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá
(zachováváním) Zákona, ale tu, (která se dává) tomu, kdo věří v
Krista, totiž tu, která (přichází) od Boha a (spočívá) na víře. Tak na
sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení;
a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, (jak
doufám), dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. (Tím neříkám,) že už bych
toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to
uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si
nenamlouvám, že už jsem to uchvátil. Ale o jedno (mi jde): nedbám na
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to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za
vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista
Ježíše.
evang.: Jan 8,1-11. Janovo evangelium nám představuje Krista plného
moudrosti a milosrdenství, který zamítá hřích, ale neodsuzuje hříšného
člověka.
Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a
všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé
Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji
doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství
při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co
říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho
obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj
nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez
hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem.
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal
on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se
poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl:
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

pondělí: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jan 8,1-11. Ne náhodou se
jako dnešní první čtení předkládá při bohoslužbě příběh starozákonní
Zuzany. Také ona – tak jako žena z evangelia - měla být ukamenována
pro cizoložství. Zuzana byla zachráněna proto, že se prokázala její
nevina. Žena v evangeliu (a nakonec i já) je naproti tomu zachráněna
pouze díky Ježíšově moudrosti a milosrdenství.
Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a
všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé
Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji
doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství
při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co
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říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho
obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj
nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez
hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem.
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal
on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se
poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl:
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

úterý: Nm 21,4b-9; Jan 8,21-30. Ježíš říká farizeům: „Jestliže
neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Víme, že platí i opak:
Pokud upřímně věřím, že Ježíš je Vykupitel, jsem před věčnou smrtí
zachráněn.
Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve
svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce
si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít
nemůžete'?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z
tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete
ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých
hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále
vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten,
který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od
něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte
Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic
nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal,
je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se
mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

středa: Dan 3,14-20.91-92.95; Jan 8,31-42. Nestačí jen v Krista
uvěřit. Je třeba také vytrvat v jeho slově. Skrze jeho slovo (pokud se ho
snažím poznávat a také podle něj žít) postupně mohu poznávat pravdu o
sobě i o Bohu. Je to pravda, kterou někdy přijímám neochotně, protože
mě usvědčuje ze hříchu. Zároveň mi ale přináší osvobození… Stojím
skutečně o poznání svých skrytých hříchů a zranění nebo před takovým
poznáním zavírám oči?
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Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu,
budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás
osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme
nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je
otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy.
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste
potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u
vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste
slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš
jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako
Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu,
kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky
vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva,
máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem
Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho
přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

čtvrtek: Gn 17,3-9; Jan 8,51-59. Pán znovu zdůrazňuje nutnost
zachovávání jeho slova. Toto slovo člověka vede do věčného života.
Židé Ježíšovu výzvu nepřijímají. A tak Pán vystupuje s ještě větším
důrazem: „Dříve než byl Abrahám, já jsem!“ Touto větou se Kristus
vrací ke druhé knize Mojžíšově, kde Bůh sám o sobě prohlašuje: „Jsem,
který jsem.“ Židé chápou, že se Ježíš prohlašuje za Boha, ale odmítají
uvěřit... Nejsem i já někdy podobně zatvrzelý?
Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé
slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi
posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci – a ty tvrdíš:
`Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!'Jsi ty snad větší než
náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe
děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by
nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy
říkáte: `Je to náš Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a
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kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho
a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den.
Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát
let – a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,
pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny,
aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.

pátek: Jer 20,10-13; Jan 10,31-42. „Věřte alespoň skutkům, které
konám,“ vyzývá Ježíš své posluchače… Také v mém životě Pán vykonal
mnoho velkých věcí, ale já jim „nevěřím“ – na mnoho Božích darů jsem
zapomněl nebo je beru jako „šťastnou náhodu“. Konkrétní příklady si
mohu doplnit sám. A přidat své poděkování Pánu alespoň nyní.
Byli by se ho rádi zmocnili, ale on jim unikl.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl:
„Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich
mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě
nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe
Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já
jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo
Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom,
kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl:
`Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže
však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a
(konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli
rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde
dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan
sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo
pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

sobota: Ez 37,21-28; Jan 11,45-56. Velekněží a farizeové smýšlejí
„rozumně“ a „politicky“: raději nechme zabít Ježíše, než aby nám
Římané zničili celou zemi! A kde končí tato lidská „moudrost“? Ježíš je
nakonec skutečně zabit, ale smrt ho nemá dlouho ve své moci. A Římané
za pár let stejně zničí Jeruzalém a zpustoší izraelskou zem… Jak i moje
vlastní plány bývají krátkozraké a jak málo se snažím poznat moudré
plány Boží!

126

Aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v
něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co
Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto veleradu a radili se:
„Co máme dělat? Vždyť ten člověk koná mnoho znamení! Necháme-li
ho tak, všichni v něho uvěří, a pak přijdou Římané a vezmou nám
(svaté) místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, který byl v tom roce
veleknězem, jim řekl: „Vy vůbec nic nevíte ani nemyslíte na to, že je
pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý
národ.“ To neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že
Ježíš musí umřít za národ – a nejen za národ, ale i proto, aby
rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno. Od toho dne se rozhodli, že ho
zabijí. Proto Ježíš už mezi židy veřejně nevystupoval, ale odešel
odtamtud do kraje blízko pouště, do města zvaného Efraim, a tam
pobýval s učedníky. Byly blízko židovské velikonoce a mnozí z toho
kraje putovali před svátky vzhůru do Jeruzaléma, aby se posvětili.
Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámovém nádvoří, říkali si mezi sebou:
„Co myslíte? Nepřijde na svátky?“ Velekněží a farizeové vydali
nařízení, že kdo se dozví, kde on je, má to oznámit, aby se ho mohli
zmocnit.

Svatý týden
= Zpět na obsah =

Květná neděle:
(Při žehnání ratolestí se čtou v jednotlivých cyklech tato evangelia: A:
Mt 21,1-11; B: Mk 11,1-10; C: Lk 19,28-40. Při mši sv. jsou ve všech 3
cyklech totožná čtení – liší se jen evangelia.)
1. čt.: Iz 50,4-7. Ježíš sám představuje naplnění Izajášových slov o
Hospodinově služebníku. Také já – tak jako každý věřící – bych měl každý
den znovu a více usilovat o to, abych poslouchal Hospodina, „jak je
povinností učedníků“.
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Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat
(utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho
poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho
a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě
bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před
hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem
potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu
zahanben.

2. čt.: Flp 2,6-11. Víme, že hřích prvních lidí byl vykonán kvůli jejich
neposlušnosti a pýše – jinak řečeno kvůli jejich neochotě sloužit Bohu.
Ježíš – ač Boží Syn – zaujal přesně opačný postoj. Byl poslušný až k smrti.
Tato poslušnost nebyla fanatismem, ale projevem jeho lásky vůči každému
z nás.
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka
a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a
dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

evang.: cyklus A: Mt 26,14-27,66; cyklus B: Mk 14,1-15,47; cyklus C:
Lk 22,14-23,56. Pašijový příběh o utrpení našeho Pána nepotřebuje
velkých komentářů. Nejlepší asi je rozjímat nad ním s pohledem upřeným
na kříž. Až tak daleko jsi, Pane, došel kvůli mně…
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Pašije v ročním cyklu A – Mt 26,14-27,66
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše.
Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a
zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili
třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.
První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi
s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On
řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr
vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit
velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili
velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s
Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě
zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého:
„Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v
míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale
běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo
lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se
zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“
Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým
učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“ Potom vzal
kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: „Pijte z něho všichni. Neboť to
je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění
hříchů. Pravím vám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu
révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít s vámi v království
svého Otce.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
Tehdy jim Ježíš řekl: „Vy všichni se dnes v noci nade mnou pohoršíte,
neboť je psáno: `Budu bít pastýře, a ovce ze stáda se rozprchnou.' Ale
po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“ Petr mu na to řekl:
„Kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já se nikdy nepohorším!“ Ježíš
mu odpověděl: „Amen, pravím ti: Dnes v noci, dříve než kohout
zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr mu však tvrdil: „I kdybych měl s
tebou jít na smrt, nezapřu tě!“ Podobně mluvili i všichni ostatní
učedníci. Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany
a řekl učedníkům: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“
Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a
úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte
se mnou!“ Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj,
jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale
jak ty chceš.“ Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl
Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a
modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je
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slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě (tento
kalich) minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“ Znovu se vrátil
a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči. Nechal je, opět
odešel a modlil se potřetí stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům
a řekl jim: „Jen spěte a odpočívejte dál! – Už je tady ta hodina: teď
bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, půjdeme! Hle, už
je tady můj zrádce.“ Když ještě mluvil, přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti,
a s ním velký houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží a starší lidu.
Jeho zrádce s nimi smluvil znamení: „Koho políbím, ten je to; toho se
chopte.“ A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Mistře!“ a
políbil ho. Ježíš mu odpověděl: „Příteli, (učiň jen), k čemu jsi přišel.“
(Lidé z houfu) přistoupili, vztáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. Vtom
jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, sáhl po meči, vytasil ho, udeřil
veleknězova služebníka a uťal mu ucho. Ježíš mu však řekl: „Zastrč
svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne.
Anebo myslíš, že by mi můj Otec neposlal ihned víc jak dvanáct pluků
andělů, kdybych ho o to poprosil? Ale jak by se potom splnily výroky
Písma, že se tak musí stát?“ V té chvíli řekl Ježíš (onomu) houfu:
„Jako na zločince jste vytáhli s meči a kyji, abyste mě zatkli? Sedával
jsem den co den v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mě. To všechno se
však stalo, aby se splnily výroky Písma u proroků.“ Tu jej všichni
učedníci opustili a utekli. Ti, kdo se Ježíše zmocnili, vedli ho k
veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili učitelé Zákona a starší. Petr šel
zpovzdálí za ním až k veleknězovu dvoru. Vešel dovnitř a sedl si k
služebníkům, aby viděl, jak to skončí. Velekněží a celá velerada hledali
proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt, ale
nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků. Nakonec přišli
dva a řekli: „On prohlásil: Mohu zbořit Boží chrám a ve třech dnech
ho zase vystavět.“ Velekněz povstal a zeptal se ho: „Nic neodpovídáš
na to, co tito (lidé) proti tobě vypovídají?“ Ježíš však mlčel. Tu mu
velekněz řekl: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi
Mesiáš, Syn Boží!“ Ježíš mu odpověděl: „Tys (to) řekl. Ale říkám vám:
Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího
a jak přichází v nebeských oblacích.“ Tu roztrhl velekněz své roucho a
řekl: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Právě jste sami
slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“ Odpověděli: „Hoden je smrti.“ Pak
mu plivali do tváře a tloukli ho pěstmi; někteří ho bili do tváře a říkali:
„Když jsi prorok, pověz nám, Mesiáši, kdo tě to udeřil!“ Petr mezitím
seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila jedna služka a tvrdila:
„Tys byl také s tím Galilejcem Ježíšem.“ Ale on to přede všemi zapřel:
„Nevím, co povídáš.“ Když odešel k chodbě u brány, uviděla ho jiná
služka a řekla těm, kdo tam byli: „Tady ten byl s tím nazaretským
Ježíšem.“ Ale zase to zapřel, a to pod přísahou: „Toho člověka vůbec
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neznám!“ Za chvilku přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi:
„Opravdu, i ty k nim patříš. Vždyť už tvé nářečí tě prozrazuje.“ Tu se
začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka!“ Hned nato
zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: „Dříve
než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel ven a hořce se
rozplakal. Když nastalo ráno, všichni velekněží a starší lidu se usnesli
proti Ježíšovi, že ho vydají na smrt. Dali ho proto spoutat a odvést a
vydali ho vladaři Pilátovi. Když teď zrádce Jidáš viděl, že Ježíš je
odsouzen, hnulo se v něm svědomí. Přinesl velekněžím a starším těch
třicet stříbrných nazpátek a řekl: „Zhřešil jsem: zradil jsem nevinnou
krev.“ Odpověděli mu: „Co je nám do toho? To je tvá věc.“ Tu hodil ty
stříbrné dovnitř chrámu, utekl odtamtud, šel a oběsil se. Velekněží
vzali ty peníze a řekli: „Do chrámové pokladny je dát nesmíme,
protože je to odměna za krev.“ Usnesli se tedy, že za ně koupí
hrnčířovo pole na pohřbívání cizinců. Proto se tomu poli až dodneška
říká Pole krve. Tak se splnilo, co řekl prorok Jeremiáš: `Vzali třicet
stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého Izraelité tak odhadli, a dali
je za hrnčířovo pole, jak mi Pán nařídil.' Ježíš pak byl předveden před
vladaře. Vladař se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl:
„Ty (to) říkáš!“ Na žaloby velekněží a starších neodpověděl nic. Tu mu
Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají?“ Ale Ježíš mu
neodpověděl ani na jednu otázku, takže se vladař velmi divil. Bylo
zvykem, že o svátcích vladař propouštěl lidu jednoho vězně, kterého
chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se Barabáš. Proto
když se (lidé) shromáždili, zeptal se jich Pilát: „Koho chcete, abych
vám propustil? Barabáše, anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš?“ Věděl
totiž, že ho vydali z nenávisti. Když zasedl na soudní stolec, poslala k
němu jeho žena se vzkazem: „Nic neměj s tím spravedlivým! Kvůli
němu jsem dnes ve snu mnoho vytrpěla.“ Velekněží a starší však
přemluvili lid, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby dali popravit.
Vladař se jich zeptal: „Kterého vám z těchto dvou mám propustit?“
Začali volat: „Barabáše!“ Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s
Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Na kříž s ním!“ On však
namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na kříž s
ním!“ Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále
vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl:
„Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid
odpověděl: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti!“ Tu jim
propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl
ukřižován. Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k
němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli
korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou
hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“
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Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost
naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho,
aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény,
jmenoval se Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž. Když došli na
místo zvané Golgota, což znamená `Lebka', dali mu pít víno smíchané
se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty
losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili
nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s
ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti,
kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a
říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň
sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i
velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě
pomoci nemůže. Je (prý) to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a
uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm
zalíbení. Přece řekl: `Jsem Boží Syn!'„ Stejně ho tupili i ti, kdo byli
spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji
až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli,
Eli, lema sabachthani?“, to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On
volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem,
nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali:
„Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však
znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
Chvíle tiché modlitby vkleče.
Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se
zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých
svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do
Svatého města a ukázali se mnoha (lidem). Když setník a jeho lidé,
kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo,
hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží!“ Zpovzdálí tam
přihlíželo i mnoho žen: (byly to) ty, které následovaly Ježíše už z
Galileje a sloužily mu. Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka
Jakubova i Josefova, a matka Zebedeových synů. Když nastal večer,
přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl
Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. Pilát
poručil, aby mu ho vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného
plátna a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále.
Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a odešel. Marie Magdalská
a druhá Marie (přitom) seděly naproti hrobu. Druhý den, to je po dnu
příprav na svátek, přišli velekněží a farizeové společně k Pilátovi a
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řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník ještě zaživa
prohlásil: `Po třech dnech vstanu z mrtvých.' Dej tedy rozkaz zajistit
hrob až do třetího dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukradnout
ho a říci lidu: `Vstal z mrtvých.' Pak by ten poslední podvod byl ještě
horší než první.“ Pilát jim odpověděl: „(Tady) máte stráž. Jděte a
zajistěte (hrob), jak uznáte za dobré.“ Oni šli a zajistili hrob tím, že
zapečetili kámen a (postavili) stráž.

Pašije v ročním cyklu B – Mk 14,1-15,47
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka.
Bylo dva dni před velikonocemi a svátky nekvašeného chleba.
Velekněží a učitelé Zákona hledali příležitost, jak by se Ježíše lstí
zmocnili a jak by ho připravili o život; říkali totiž: „Jenom ne o
svátcích, aby nedošlo ke vzbouření lidu.“ Když byl Ježíš v Betánii v
domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s
alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu,
rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli
a mezi sebou si říkali: „Nač došlo k takovému plýtvání tím olejem?
Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než tři sta denárů a mohli jsme je
dát chudým.“ A zlobili se na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč jste
na ni zlí? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte mezi
sebou vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní, kdykoli chcete,
mne však vždycky nemáte. Udělala, co mohla: už napřed moje tělo
pomazala k pohřbu. Amen, pravím vám: Všude na celém světě, kde
bude hlásáno evangelium, bude se na její památku vypravovat také o
tom, co vykonala.“ Jidáš Iškariotský, jeden z Dvanácti, odešel k
velekněžím, aby jim ho zradil. Jak to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že
mu dají peníze. Hledal tedy vhodnou příležitost, jak by ho zradil. První
den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční
beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli
připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl
jim: „Jděte do města, a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán
vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: `Mistr vzkazuje:
Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst
velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost
opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!“
Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a
připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš s Dvanácti. Když
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byli u stolu a jedli, řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí,
ten, který se mnou jí.“ Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes
druhého: „Jsem to snad já?“ Odpověděl jim: „Jeden z Dvanácti, který
si se mnou namáčí v téže míse. Syn člověka sice odchází, jak je o něm
psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho
člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Když jedli, vzal chléb,
požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“
Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl
jim: „To je má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny.
Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne,
kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království.“ Potom zazpívali
chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl: „Všichni se
pohoršíte, neboť je psáno: `Budu bít pastýře, a ovce se rozprchnou.'
Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“ Petr mu (na to) řekl:
„I kdyby se všichni pohoršili, já ne!“ Ježíš mu odpověděl: „Amen,
pravím ti, že ty dnes, této noci, dříve než kohout dvakrát zakokrhá,
třikrát mě zapřeš.“ Ale on ještě rozhodněji tvrdil: „I kdybych měl s
tebou jít na smrt, nezapřu tě!“ Stejně tak mluvili všichni. Přišli k
venkovskému dvorci zvanému Getsemany. Ježíš řekl učedníkům:
„Poseďte tady, až se pomodlím.“ A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana.
Pak se ho zmocnila hrůza a úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k
smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ Trochu poodešel, padl na zem a modlil
se, aby ho, jestliže je to možné, minula ta hodina. Řekl: „Abba, Otče,
tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já
chci, ale co ty (chceš).“ Potom se vrátil a našel je, jak spí. Řekl Petrovi:
„Šimone, spíš? To jsi nemohl ani jednu hodinu bdít? Bděte a modlete
se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“
A zas odešel a modlil se stejnými slovy. Znovu se vrátil a našel je, jak
spí, protože se jim únavou zavíraly oči, takže nevěděli, co by mu
odpověděli. Přišel potřetí a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? - Už
dost! Přišla ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků.
Vstaňte, pojďme! Hle, je tady můj zrádce.“ Když ještě mluvil, hned se
objevil Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním celý houf s meči a kyji, (jak je
poslali) velekněží, učitelé Zákona a starší. Jeho zrádce s nimi smluvil
znamení: „Koho políbím, ten to je; toho se chopte a obezřetně ho
odveďte!“ A když (Jidáš) přišel, hned přistoupil (k Ježíšovi) a řekl:
„Mistře“ a políbil ho. Oni pak vztáhli ruce na (Ježíše) a zmocnili se ho.
Jeden z okolostojících však vytasil meč, udeřil veleknězova služebníka
a uťal mu ucho. Ježíš jim řekl: „Jako na zločince jste vytáhli s meči a
kyji, abyste mě zatkli. Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil, a
nezmocnili jste se mě. Nuže, ať se splní (výroky) Písma!“ Tu ho všichni
opustili a utekli. Jeden jinoch šel za ním, měl pouze lněné plátno
přehozené přes holé tělo. I toho se chtěli zmocnit, ale on jim nechal
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plátno v rukou a utekl nahý. Ježíše odvedli k veleknězi. Tam se
shromáždili všichni velekněží, starší a učitelé Zákona. Petr šel
zpovzdálí za ním až dovnitř do veleknězova dvora; sedl si mezi
služebníky k ohni a ohříval se. Velekněží a celá velerada hledali nějaké
svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenacházeli.
Mnozí sice proti němu lživě vypovídali, ale jejich výpovědi nebyly
shodné. Někteří pak vystoupili a lživě proti němu vypovídali: „My
jsme ho slyšeli, jak říkal: Já zbořím tento chrám, udělaný rukama, a ve
třech dnech vystavím jiný, rukama neudělaný.“ Ale ani v této věci
nebylo jejich svědectví shodné. Tu povstal velekněz, (postavil se)
doprostřed a zeptal se Ježíše: „Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé)
proti tobě vypovídají?“ On však mlčel a vůbec nic neodpověděl.
Velekněz se ho znovu zeptal: „Ty jsi Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježíš
odpověděl: „Tys (to) řekl. A uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici
Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích.“ Tu roztrhl
velekněz své roucho a prohlásil: „Nač ještě potřebujeme svědky?
(Právě) jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“ Oni všichni prohlásili,
že je hoden smrti. Někteří začali na něho plivat, zahalovali mu tvář,
tloukli ho pěstmi a říkali mu: „Ukaž, že jsi prorok!“ Také služebníci se
do něho pustili a bili ho. Petr byl dole na dvoře a přišla tam také jedna
z veleknězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, podívala se
na něj a řekla: „Ty jsi také byl s tím nazaretským Ježíšem!“ Ale on to
zapřel: „Nevím ani nerozumím, co povídáš.“ Pak šel ven k prostranství
u brány. A kohout zakokrhal. Ta služka tam Petra uviděla a hned zase
začala říkat (lidem), kteří tam stáli: „To je jeden z nich.“ Ale on opět
zapíral. Za chvilku zase řekli Petrovi ti, kteří tam stáli: „Opravdu,
patříš k nim, vždyť jsi přece Galilejec.“ On se však začal zaklínat a
přísahat. „Neznám toho člověka, o kterém mluvíte!“ A hned zakokrhal
kohout podruhé. Tu si Petr vzpomněl na slovo, které mu Ježíš řekl:
„Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A propukl v pláč.
Hned zrána velekněží se staršími a učiteli Zákona, to je celá velerada,
vynesli rozhodnutí, dali Ježíše v poutech odvést a vydali ho Pilátovi.
Pilát se ho otázal: „Ty jsi židovský král?“ On mu odpověděl: „Ty (to)
říkáš.“ Velekněží proti němu přednesli mnoho žalob. Pilát se ho znovu
zeptal: „Nic neodpovídáš? Hleď, co všechno na tebe žalují!“ Ježíš však
už vůbec nic neodpověděl, až se Pilát divil. O svátcích jim (vladař)
propouštíval vězně, o kterého požádali. Právě byl ve vězení jistý
Barabáš ještě s jinými vzbouřenci, protože se při vzpouře dopustili
vraždy. Lid přišel nahoru a začal Piláta prosit o to, co pro ně vždycky
dělával. Pilát jim na to řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského
krále?“ Věděl totiž, že ho velekněží vydali z nenávisti. Velekněží však
poštvali lid, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal:
„Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“ Oni začali
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křičet: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni
však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“ Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim
propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou
četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji.
Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho
rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali
mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu
zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z
Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a
Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se
říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s
přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si
jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět
hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis:
„Židovský král“. Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po
jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti
němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a
ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“
Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a
říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský
král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i
ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala
tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš
mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z
těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl,
namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít;
říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“
Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled.
Chvíle tiché modlitby vkleče.
Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník,
který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled,
prohlásil: „Tento člověk byl opravdu Syn Boží!“ Zpovzdálí také
přihlížely (některé) ženy, mezi nimi Marie Magdalská, Marie, matka
Jakuba Mladšího i Josefa, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu
už tehdy, když působil v Galileji – i mnoho jiných, které spolu s ním
přišly do Jeruzaléma. Mezitím už nastal večer. Protože byl den příprav
před sobotním svátkem, přišel vážený člen velerady Josef z Arimatie,
který sám také očekával Boží království, a odvážně šel k Pilátovi a
vyžádal si Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by už zemřel. Dal si proto
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zavolat setníka a ptal se ho, zdali je už mrtev. Když mu to setník
potvrdil, daroval Josefovi mrtvé tělo. Ten koupil lněné plátno, sňal
tělo, zavinul ho do plátna a uložil do hrobky, která byla vytesaná ve
skále, a před vchod do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a
Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl (Ježíš) položen.

Pašije v ročním cyklu C – Lk 22,14-23,56
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše.
Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo u stolu a apoštolové s ním.
Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního
beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst,
dokud se nenaplní v Božím království.“ A vzal kalich, vzdal díky a
řekl: „Vezměte ho a rozdělte mezi sebe. Neboť vám říkám: Od této
chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží
království.“ Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se
slovy: „To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou
památku!“ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: „Tento
kalich je nová smlouva (zpěčetěná) mou krví, která se za vás prolévá.
Hle, u mě na stole je však ruka mého zrádce! Syn člověka sice jde svou
cestou, jak je určeno, ale běda tomu člověku, který ho zradí!“ Oni se
začali ptát jeden druhého, který z nich že to je, kdo to hodlá udělat.
Vznikl také mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim:
„Králové vládnou svým národům, a kdo mají nad nimi moc, dávají si
říkat `dobrodinci'. U vás však ať to tak není! Ale kdo je mezi vámi
největší, ať je jako nejmenší, a kdo je představený, ať je jako ten, kdo
druhým slouží. Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo
obsluhuje? Přece ten, kdo sedí u stolu! Já však jsem mezi vámi jako
ten, kdo slouží. Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých
zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji odkázal
můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět
na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů. Šimone, Šimone, satan si
vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil,
aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“
Petr mu řekl: „Pane, s tebou jsem ochoten jít do vězení i na smrt!“ On
mu odpověděl: „Říkám ti, Petře: Ještě se ani kohout dnes neozve, a ty
už třikrát zapřeš, že mě znáš.“ Dále jim řekl: „Když jsem vás poslal
bez měšce, bez mošny, bez opánků, měli jste v něčem nedostatek?“
Odpověděli mu: „Ne, v ničem.“ Řekl jim: „Nyní však, kdo má měšec,
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ať si ho vezme a stejně tak mošnu; a kdo nemá, ať prodá svůj plášť a
koupí si meč. Říkám vám totiž, že se na mně musí splnit, co je napsáno:
`A byl počítán mezi zločince.' Neboť co je o mně řečeno, už se
naplňuje!“ Řekli: „Pane, tady jsou dva meče.“ On jim odpověděl: „To
stačí.“ Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou
horu a učedníci ho následovali. Když byl na místě, řekl jim: „Modlete
se, abyste nepřišli do pokušení.“ Sám pak se od nich vzdálil, asi co by
kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mě
tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ Tu se mu zjevil
anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se
ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Potom vstal
od modlitby, šel ke svým učedníkům a nalezl je, jak zármutkem usnuli.
Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do
pokušení!“ Když ještě mluvil, objevil se houf lidí; jeden ze Dvanácti,
jménem Jidáš, šel před nimi. Přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš
mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“ Když ti, kdo byli s
(Ježíšem), viděli, co se chystá, zeptali se: „Pane, máme zasáhnout
mečem?“ A jeden z nich udeřil veleknězova služebníka a uťal mu
pravé ucho. Ježíš však na to řekl: „Přestaňte! Dost!“ A dotkl se jeho
ucha a uzdravil ho. Potom řekl Ježíš těm, kteří se na něho vypravili,
velekněžím, chrámovým velitelům a starším: „Jako na zločince jste
vytáhli s meči a kyji? Býval jsem den co den mezi vámi v chrámě, a
ruce jste na mě nevztáhli. Tohle však je vaše hodina a vláda temnoty.“
Pak se ho zmocnili a odvedli. Přivedli ho do veleknězova domu. Petr šel
zpovzdálí za nimi. Když rozdělali uprostřed dvora oheň a sesedli se
kolem, sedl si Petr mezi ně. Jak seděl ve světle, uviděla ho jedna služka,
pozorně se na něj podívala a řekla: „Také ten byl s ním!“ On však to
zapřel: „Neznám ho, ženo.“ Za chvíli ho uviděl jiný a řekl: „Ty jsi také
jeden z nich!“ Petr odpověděl: „Člověče, nejsem!“ Uplynula asi hodina
a někdo jiný zase tvrdil: „Doopravdy, i tento člověk byl s ním, vždyť je
to Galilejec!“ Petr však řekl: „Člověče, nevím, o čem mluvíš.“ V tom
okamžiku, když ještě mluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a
pohleděl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu Pán řekl: „Dříve
než kohout dnes zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel ven a hořce se
rozplakal. Muži, kteří (Ježíše) hlídali, posmívali se mu a bili ho,
zavázali mu oči a ptali se: „Když jsi prorok, pověz nám, kdo tě to
udeřil.“ A rouhali se mu, jak mohli. Jakmile se rozednilo, sešel se sbor
starších z lidu, velekněží a učitelé Zákona a dali ho předvést před svůj
soud. Řekli: „Jsi-li Mesiáš, pověz nám to!“ Odpověděl jim: „I kdybych
vám to řekl, neuvěříte, a kdybych se vás zeptal, nedáte mi odpověď.
Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího
Boha.“ Všichni mu do toho vpadli: „Ty jsi tedy Boží Syn?“ Odpověděl
jim: „Vy (správně) říkáte, já jsem!“ Oni řekli: „Nač ještě potřebujeme
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svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!“ Celé jejich
shromáždění povstalo a vedli ho k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat:
„Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři
daně a vydává se za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský
král?“ Odpověděl mu: „Ty (to) říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím
a lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni
naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku,
počínaje Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten
člověk je Galilejec; a když se dověděl, že je z Herodova území, poslal
ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v
Jeruzalémě. Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už
dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí,
jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu
vůbec neodpovídal. Velekněží a učitelé Zákona stáli při tom a urputně
na něho žalovali. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím
pohrdá, a ztropil si z něho posměch: dal ho obléci do bílých šatů a
poslal ho nazpět k Pilátovi. V ten den se Herodes a Pilát spřátelili;
předtím totiž spolu žili v nepřátelství. Pilát svolal velekněze, členy
velerady i lid a řekl jim: „Přivedli jste mi tohoto člověka, že prý
pobuřuje lid. Já jsem ho vyslechl ve vaší přítomnosti, ale neshledal
jsem, že by se tento člověk provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale
ani Herodes ne, vždyť ho poslal nazpět k nám. Prostě nespáchal nic, co
by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím.“ Ale
oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“
Ten byl uvržen do žaláře pro nějakou vzpouru vzniklou v městě a pro
vraždu. Pilát začal znovu na ně naléhat, protože chtěl Ježíše propustit.
Ale oni odpověděli křikem: „ Ukřižuj ho, ukřižuj!“ Potřetí jim řekl:
„Ale co špatného udělal? Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo
smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím.“ Oni však doráželi s
velkým křikem a žádali, aby byl ukřižován, a jejich křik se stále
stupňoval. Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti: propustil toho,
který byl uvržen do žaláře pro vzpouru a vraždu a kterého si vyžádali,
a Ježíše vydal, aby se jim stalo po vůli. Když ho odváděli, zadrželi
jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj
kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které
nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl:
„Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a
nad svými dětmi; přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: `Blahoslavené
neplodné, životy, které nerodily, a prsy, které nekojily!' Tehdy lidé
začnou říkat horám: `Padněte na nás!' a pahrbkům: `Přikryjte nás!'
Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se (teprve) stane se
suchým!“ Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Když
došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince,
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jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se.
Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci,
přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král,
zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty
nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se
nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem
spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme
spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě,
až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti:
Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma
po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce.
Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem:
„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech
vydechl naposled.
Chvíle tiché modlitby vkleče.
Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl
skutečně spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této
podívané, když viděli, co se stalo, bili se v prsa a vraceli se (domů).
Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely z
Galileje a dívaly se na to. Jeden člen velerady jménem Josef, ušlechtilý
a spravedlivý člověk z judského města Arimatie, nesouhlasil s jejich
rozhodnutím a jednáním. On (také) očekával Boží království. Zašel k
Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného
plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo
pochován. Bylo to v den příprav, právě nastávala sobota. Přitom ho
doprovázely ženy, které přišly (s Ježíšem) z Galileje. Podívaly se na
hrobku i na to, jak bylo jeho tělo pochováno. Potom odešly domů a
připravily si vonné věci a masti. V sobotu však zachovaly (sváteční)
klid podle přikázání.

pondělí: Iz 42,1-7; Jan 12,1-11. Marie „plýtvá“ kvůli Ježíšovi
drahocenným olejem (tři sta denárů byla tehdejší běžná celoroční
mzda!)… Pro mě tento její skutek může být výzvou k tomu, abych na
svém vztahu k Pánu také „nešetřil“ a nebál se „investovat“ – svou lásku,
obětavost, svůj čas – a třeba i peníze… Bůh mnohokrát odplácí těm, kdo
dávají bez počítání.
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Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar,
kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta
obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie
vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi
nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jidáš
Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl:
„Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?“
To řekl, ne že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: spravoval
pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl: „Nech ji.
Ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte mezi sebou
vždycky, ale mne vždycky nemáte.“ Velký zástup židů se dověděl, že je
tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara,
kterého vzkřísil z mrtvých. Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i Lazara,
protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.

úterý: Iz 49,1-6; Jan 13,21-33.36-38. „Jeden z vás mě zradí,“ říká Pán
při Poslední večeři s velikou bolestí. Vlastně by mohl říci – každý z vás
mě zradí. A platilo by to nejen o apoštolech, ale i o mně: každým svým
hříchem Ježíše zrazuji! Při tom ovšem vím, že nemusím zůstat v temnotě
své zrady jako Jidáš, ale vždy se mohu ke svému Pánu navrátit, tak jako
to nakonec dokázal apoštol Petr.
Jeden z vás mě zradí ... Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když Ježíš seděl se svými učedníky, v duchu se zachvěl a s důrazem
prohlásil: „Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Učedníci
pohlíželi jeden na druhého v rozpacích, o kom to říká. Jeden z jeho
učedníků ležel na Ježíšových prsou, ten, kterého Ježíš miloval. Šimon
Petr na něj kývl a vybídl ho: „Zeptej se, kdo to je, o kom to říká.“ On
se naklonil k Ježíšovým prsům a zeptal se ho: „Pane, kdo je to?“ Ježíš
odpověděl: „Ten je to, komu podám omočené sousto.“ A vzal sousto,
omočil ho a podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. Po tom soustu
vstoupil do něho satan. Ježíš mu pak řekl: „Co chceš udělat, udělej
rychle.“ Z ostatních, kteří byli u stolu, nikdo nerozuměl, proč mu to
řekl. Poněvadž Jidáš spravoval pokladnu, mysleli někteří, že mu Ježíš
nařídil: „Nakup, čeho potřebujeme na svátky“, nebo aby dal něco
chudým. On pak vzal sousto a hned odešel. Byla noc. Když (Jidáš)
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odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.
Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví.
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, ale jak jsem řekl
židům, říkám teď i vám: Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete. Šimon
Petr se ho zeptal: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu,
tam za mnou teď nemůžeš jít; půjdeš však za mnou později.“ Petr mu
řekl: „Pane, proč nemohu jít za tebou už teď? Svůj život za tebe
položím!“ Ježíš mu odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen,
amen, pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

středa: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25. I dnešní evangelium mluví o Jidášově
zradě. „Běda tomu člověku, který Syna člověka zradí,“ říká Ježíš. To
není výhružka – snad je to spíš ještě jedna možnost pro Jidáše, aby se
zřekl svého zlého úmyslu. Jidáš není „nucen“ k tomu, aby se stal
zrádcem… Tak ani já nemám předem určeno, jak se v které situaci
zachovám. Jak důležité je prosit Pána, abych s touto svojí svobodou
dokázal dobře nakládat!
Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který
Syna člověka zradí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se
jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet
stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.
První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi
s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On
řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr
vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit
velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili
velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s
Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě
zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého:
„Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v
míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale
běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo
lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se
zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“
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čtvrtek: Při dopolední mši sv. v katedrále, při níž se světí oleje, se čtou
tato čtení: 1. čt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; 2. čt.: Zj 1,5-8; evang.: Lk 4,16-21.
Večerní mší svatou se vstupuje do velikonočního tridua.
Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu
do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu
proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je
nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení
zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé
léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v
synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se
naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
= Zpět na obsah =

Zeleným čtvrtkem večer začíná tzv. velikonoční triduum. Protože se
jedná o vrchol celého liturgického roku, uvedeme si zde i stručný úvod
do jednotlivých bohoslužeb a potom liturgická čtení těchto dní.

Uvedení do obřadů
= Zpět na obsah =

Velikonoční triduum (třídení nebo trojdení) je vrcholem celého
křesťanského roku. Začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým
pátkem a Bílou sobotou a vrcholí nedělí Zmrtvýchvstání Páně.
Zelený čtvrtek: Večer se slaví mše svatá na památku Večeře Páně.
Stejně tak jako při ostatních velikonočních obřadech zde nejde jen o
připomenutí, ale skutečné zpřítomnění této události. Bohoslužba
probíhá obvyklým způsobem. Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech“
naposledy před Vzkříšením zní zvony a hudba. Bohoslužba slova nám
nabízí dvě čtení a evangelium (jako v neděli), poté následuje promluva.
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Po promluvě může následovat obřad umývání nohou: kněz po Kristově
vzoru symbolicky umývá nohy dvanácti mužům. Poté pokračuje
bohoslužba oběti. Svaté přijímání je tento den vhodné podávat pod obojí
způsobou (Kristovo Tělo i Krev). Po závěrečné modlitbě kněz přenese
Nejsvětější svátost do „Getsemanské zahrady“, kde se má konat společná
a potom soukromá adorace. Má to být naše odpověď na Kristovu
výzvu: „Zůstaňte zde a bděte se mnou“. Každý si může vybrat dobu i
délku adorace… Je to pro mě příležitost těšit Krista, jenž trpí
v Getsemanech i kvůli mým hříchům. (K soukromé či společné adoraci
je možno použít časově seřazené evangelijní úryvky pod názvem
„Umučení našeho Pána podle evangelií“.)
Velký pátek: Den odsouzení, ukřižování a smrti našeho Pána. Je to
den přísného postu. Tento den se na celém světě neslouží mše sv.
Odpoledne (pokud možno v 15 hod.) se koná křížová cesta. Později se
konají velkopáteční obřady. Mají tyto tři části:
1) Bohoslužba slova. V jejím rámci se čtou nebo zpívají pašije podle
sv. Jana. Bohoslužbu slova uzavírají přímluvy, kterých je tento den
deset: za církev; za papeže; za služebníky církve a všechny věřící; za
katechumeny (= ti, kdo se připravují na křest); za jednotu křesťanů; za
židovský národ; za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista; za ty, kdo
nevěří v Boha; za politiky a státníky; za trpící.
2) Uctívání kříže. Před oltář je přinesen kříž, který je postupně
odhalován. Při tom kněz (jáhen) zpívá: „Hle, kříž, na kterém umřel
Spasitel světa“ (odp.: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme
ti.“). Potom následuje uctívání kříže. Při bohoslužbě uctívají kříž buď
všichni, kteří jsou v kostele, nebo jen určitá skupina (např. kněz a
ministranti) a ostatní soukromě po bohoslužbě. 3) Svaté přijímání
(protože dnešní bohoslužba není mší svatou – nebyla zde slova
proměňování – svaté přijímání je připraveno z předchozího dne).
Eucharistie se přináší ze svatostánku v „Božím hrobě“, kam je po sv.
přijímání opět odnesena. Bohoslužba končí v tichosti po závěrečné a
žehnací modlitbě. Znovu je příležitost k soukromé adoraci před křížem a
v „Božím hrobě“.
Bílá sobota: Ani dnešní den se neslaví žádná mše sv. (Večerní vigilie
Vzkříšení už patří podle židovského počítání k neděli.) Je to den, kdy
Ježíš odpočíval v hrobě a kdy (podle Vyznání víry) sestoupil do pekel,
aby vysvobodil duše všech spravedlivých, kteří žili na světě do jeho
příchodu. Po celý den je příležitost k tiché modlitbě před „Božím
hrobem“.
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Začíná už na Bílou sobotu večer (jak
už bylo naznačeno, Židé začínali den ne půlnocí, ale předchozím
večerem po setmění. Tento zvyk přejali při důležitých slavnostech i
křesťané. Slaví se tedy tzv. „vigilie“ – z lat. „vigilare“ = „bdít“). Od
nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu (Ex 12,42), aby podle
napomenutí evangelia (Lk 12,35nn) byli věřící, s hořícími lampami
v rukou, podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je
nalezl, jak bdí a přivedl je ke svému stolu. Tato liturgie je
nejdůležitější křesťanskou bohoslužbou v celém roce. Má čtyři části:
1) Slavnost velikonoční svíce. Mimo kostel se žehná oheň. Poté
následují symbolické úkony nad velikonoční svící (která se též nazývá
paškál): kněz naznačuje na svíci písmena alfa a omega (Kristus je věčně
živý), letopočet daného roku (on je Pán všech věků) a poté vbodává do
kříže na svíci pět kadidlových zrn, které naznačují Ježíšovy rány.
Následuje zapálení svíce, jež symbolizuje Kristovo zmrtvýchvstání. Po
průvodu do kostela se zpívá Velikonoční chvalozpěv (Exsultet), ve
kterém se připomíná noc vyvedení z Egypta a především ta noc, kdy
Kristus „zlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu“. Světlo svíce,
které zahání okolní temnoty, je působivým symbolem Ježíšova života
přemáhajícího temnoty hříchu a smrti.
2) Bohoslužba slova. Křesťané v prvotní církvi slavili Kristovo
vzkříšení skutečně celou noc. Velkou část noci četli úryvky ze Starého
Zákona (delší a početnější než my dnes), které mluví o prvním hříchu a o
Božích zásazích a přislíbeních, kterými Bůh připravoval svůj národ na
příchod Mesiáše. Z těchto čtení jich dodnes zůstalo sedm. Všechna se
číst nemusí (minimálně se mají číst tři z těchto čtení). Potom následuje
chvalozpěv Sláva na výsostech (znovu zaznějí zvony a varhany),
novozákonní čtení a evangelium.
3) Křestní bohoslužba. V jejím rámci se nejdříve modlí litanie ke
všem svatým, následuje žehnání křestní vody (modlitbou a ponořením
paškálu do vody) a poté přítomní křesťané obnovují svůj křestní slib.
V rámci této části bohoslužby jsou také křtění katechumeni, kteří se na
přijetí křtu připravovali.
4) Bohoslužba oběti. Probíhá stejným způsobem jako při jiných mších
svatých.
V den slavnosti potom probíhají slavnostní bohoslužby. Jelikož se
jedná o největší svátek v roce, mají Velikonoce svůj oktáv – osm dní
(tedy až do příští neděle), které se všechny slaví jako slavnost (dny
vánočního oktávu jsou pouze svátky).
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Přehled čtení Velikonočního tridua s krátkými úvody
= Zpět na obsah =

Zelený čtvrtek:
1.čt.: Ex 12,1-8.11-14. Židovský svátek Pascha (Velikonoce, doslova
„přejití“) byl původně oslavou přechodu na nové pastviny. Známá událost,
kterou popisuje dnešní první čtení, dala v očích Vyvoleného národa tomuto
svátku novou náplň: Jde o oslavu „přejití“ z otroctví do svobody. Tato
událost ujišťuje Izraelity i nás: Bůh se stará o svůj lid!
Ustanovení o velikonoční večeři.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc
bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce.
Řekněte celému společenství Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať si
každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je
rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství,
které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka
sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete
ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto
měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele.
Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám
(nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho
jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Budete
ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce,
a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci
přejdu egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi
jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud.
Já, Hospodin. Pro vás však bude krev (beránka) sloužit jako znamení
na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak
uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si
uchováte jako památný a budete ho slavit po všechna svá pokolení jako
ustanovení věčné.'“

2. čt.: 1 Kor 11,23-26. Následující slova apoštola Pavla z dopisu do
Korinta jsou nejpůvodnějším novozákonním svědectvím o ustanovení mše
svaté... I my dnes konáme to, co jsme (prostřednictvím apoštolů a církve)
přijali od samotného Pána. Jak je to nekonečně velká událost – a jak ji
někdy pro svou malou víru považuji za něco „běžného“ a „samozřejmého“!
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Kdykoli jíte a pijete, zvěstujete smrt Páně.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš
právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a
řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou
památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je
nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to
na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto
kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.
evang.: Jan 13,1-15. I v evangeliu dnes čteme o Poslední večeři. Jan ale
kupodivu nezmiňuje ustanovení Eucharistie (je to proto, že o tomto tématu
píše už ve své šesté kapitole). Místo toho popisuje Ježíšovu pokornou
službu při umývání nohou apoštolů… Takto chce Pán posloužit i mně… a
také chce, abych se tak snažil sloužit i já svým bližním. Teprve potom se
svaté přijímání „naplňuje“ v mém každodenním životě.
Projevil jim lásku až do krajnosti.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy
měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve
světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už
vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil.
Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a
vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si
kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal
učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou
kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi
chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já dělám, tomu ty nyní
ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl:
„Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě
neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak
mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se
vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale
ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni jste
čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal
místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě
nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže
jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden
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druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám,
tak máte dělat i vy.“

Velký pátek:

1. čt.: Iz 52,13-53,12. Prorok Izajáš nám předkládá svou nádhernou a
zároveň otřesnou píseň o Božím Služebníkovi. Jak přesně se jeho slova
naplnila na Ježíši! Je je on, kdo nesl mé utrpení a obtížil se mými
bolestmi. Nechal se zranit proto, abych já mohl být uzdraven!
Byl proboden pro naše hříchy.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké
vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba
byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v
údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili,
co se jim neřeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme
slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako
výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby
upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili.
Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před
nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl
naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za
zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro
naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, (tížily) ho tresty pro naši
spásu, jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý
šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl
týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na
porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.
Odstraněn byl soužením a (nespravedlivým) soudem. Kdo se stará o
jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin svého lidu byl ubit k
smrti. Hrob mu vykázali se zločinci, posmrtný domov s boháči, ačkoli
se nedopustil křivdy ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však
zalíbilo zdrtit ho utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří
potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův
plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj
spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich
viny. Proto mu udělím mnohé a s reky rozdělí kořist proto, že sám sebe
vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy
mnohých a prosil za viníky.
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2. čt.: Žid 4,14-16;5,7-9. Ježíš je v listu Židům nazýván naším veleknězem.
On je sice Boží Syn, ale přesto byl vyzkoušen ve všem možném jako my...
A proto má soucit i se mnou, slabým člověkem. Smím tedy s důvěrou
přistupovat k trůnu jeho milosti, abych dosáhl milosrdenství a pomoci.
Zakusil, co je poslušnost, a stal se pro ty, kdo ho poslouchají, příčinou
spásy.
Čtení z listu Židům.
Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího) nebe: je
to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. Náš velekněz
není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak!
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se
nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti,
abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme
pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým
voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti
vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn
(Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své
dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.

evang.: Jan 18,1-19,42. Ježíš je zrazen, zajat, odsouzen a zbičován. Nese
svůj kříž, na kterém umírá… Kolik je v těchto několika slovech obsaženo
bolesti a utrpení! Utrpení Boha, jenž se stal člověkem, a který v každé
chvíli svých muk myslel i na mě! …Chci ti poděkovat, Pane, alespoň svou
tichou modlitbou před tvým křížem a u tvého hrobu…
Zmocnili se Ježíše a svázali ho.
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana.
Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada.
Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš,
protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal
vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s
pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj
má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich: „Koho hledáte?“ Odpověděli
mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „Já jsem to.“ Stál s nimi také
zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl: „Já jsem to!“, couvli a padli na
zem. Znovu se jich zeptal: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše
Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Už jsem vám přece řekl, že jsem to
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já. Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít.“ To proto, aby se splnilo jeho
slovo: „Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho.“
Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova
služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus.
Ježíš však Petrovi řekl: „Zastrč meč do pochvy! Což nemám pít kalich,
který mi podal Otec?“ Tu se četa s velitelem a židovští služebníci
zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Annášovi. Annáš totiž
byl tchán Kaifáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kaifáš,
který dal židům radu: „Je lépe, když jeden člověk umře za lid.“ Šimon
Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem,
proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora; Petr však zůstal u dveří
venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven,
promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala:
„Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka?“ On odpověděl:
„Nepatřím.“ Stáli tam sluhové a strážci velerady, kteří si rozdělali
oheň, protože bylo chladno, a ohřívali se. Také Petr u nich stál a
ohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho
učení. Ježíš mu odpověděl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem
vždycky učíval v synagoze a v chrámě, kde se shromažďují všichni
židé, a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo
slyšeli, co jsem k nim mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal.“ Sotva to
vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi
políček a řekl: „Tak odpovídáš veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl:
„Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže
však správně, proč mě biješ?“ Annáš ho pak poslal svázaného k
veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu:
„Nepatříš také ty k jeho učedníkům?“ On zapíral: „Nepatřím.“ Jeden
z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr uťal ucho, řekl:
„Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?“ Petr to však znovu zapřel.
Vtom právě kohout zakokrhal. Od Kaifáše vedli Ježíše do vládní
budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se
neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel
k nim ven a zeptal se: „Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku?“
Odpověděli mu: „Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.“
Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho
zákona!“ Židé mu odpověděli: „My nemáme právo nikoho popravit.“
Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí
zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se
ho: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe,
anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid?
Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na
to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království
bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl
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vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty
jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se
proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je
to pravda?“ Po těch slovech vyšel zase ven k židům. Řekl jim: „Já na
něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych vám k
velikonočním svátkům propustil jednoho (vězně). Chcete tedy, abych
vám propustil židovského krále?“ Oni znovu začali křičet: „Toho ne,
ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal
(ho) zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu,
oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali:
„Buď zdráv, židovský králi!“ a bili ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl
židům: „Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm
neshledávám žádnou vinu.“ Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém
plášti. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ Když ho však uviděli velekněží a
služebníci, začali křičet: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Pilát na to řekl:
„Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám
žádnou vinu.“ Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho
zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe Syna Božího.“ Když Pilát
uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a
zeptal se Ježíše: „Odkud jsi?“ Ježíš mu však nedal žádnou odpověď.
Pilát mu řekl: „Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě
propustit, a že mám moc dát tě ukřižovat?“ Ježíš odpověděl: „Neměl
bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shora. Proto
má větší vinu ten, kdo mě tobě vydal.“ Pilát se proto snažil ho
propustit. Ale židé křičeli: „Když ho propustíš, nejsi přítel císařův.
Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři!“ Jak Pilát uslyšel ta
slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném
Kamenná dlažba, hebrejsky Gabbatha. Byl den příprav na velikonoce,
kolem poledne. Pilát řekl židům: „Hle, váš král!“ Ale oni se pustili do
křiku: „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“ Pilát jim namítl:
„Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme
krále, ale jen císaře!“ Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy
Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky
Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné
straně, a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž
nápis v tomto znění: „Ježíš Nazaretský, židovský král“. Tento nápis
četlo mnoho židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko
města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží
říkali Pilátovi: „Nepiš: `Židovský král', ale: `On tvrdil: Jsem židovský
král.'„ Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem!“ Když vojáci
Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části,
každému vojákovi jednu; vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v
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jednom kuse setkaná odshora až dolů. Řekli si tedy: „Netrhejme ji, ale
losujme o ni, komu připadne.“ Tak se měl splnit výrok Písma:
`Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali.' Právě tak to vojáci udělali.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie
Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak
při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj
syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten
učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno
dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam
nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a
podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak
sklonil hlavu a skonal.
Chvíle tiché modlitby vkleče.
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes
sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby
byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a
přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když
však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili,
ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.
Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je
pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se
splnil výrok Písma: `Ani kost mu nebude zlomena.' A na jiném místě v
Písmu se říká: `Budou hledět na toho, kterého probodli.' Josef z
Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen
tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a
Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i
Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci, a měl s sebou směs
myrhy a aloe, asi sto liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi
vonnými věcmi do (pruhů) plátna, jak mají židé ve zvyku pohřbívat.
Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová
hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše,
protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko.
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Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota večer:
1. čt.: Gn 1,1-2,2. Starobylá biblická zpráva mluví o stvoření světa a člověka.
Na této výpovědi je velmi důležité ujištění, že Boží dílo bylo na počátku
dobré a požehnané. Zlo ve světě tedy není od počátku, není zde Božím
zaviněním…
O stvoření.
(Připouští se i kratší čtení Gn 1,1.26-31a o stvoření člověka.)
Bůh viděl všechno, co udělal, a bylo to velmi dobré.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná,
temnota byla nad propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad vodami.
Tu Bůh řekl: "Buď světlo!" A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,
a oddělil světlo od temnoty. Bůh nazval světlo dnem a temnotu nocí.
Nastal večer, nastalo jitro – den první. Potom Bůh řekl: "Ať je obloha
uprostřed vod, ať odděluje jedny vody od druhých!" A stalo se tak.
Bůh udělal oblohu, která oddělila vody pod oblohou od vod nad
oblohou. Oblohu nazval Bůh nebem. Nastal večer, nastalo jitro – den
druhý. Potom Bůh řekl: "Ať se shromáždí vody, které jsou pod nebem,
na jedno místo a ukáže se souš!" A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a
shromážděné vody nazval mořem. Bůh viděl, že je to dobré. Bůh řekl:
"Ať vydá země zeleň, semenotvorné rostliny a ovocné stromy, které
plodí na zemi ovoce nejrůznějšího druhu, s jádry uvnitř!" A stalo se
tak. Tu země vydala zeleň, semenotvorné rostliny nejrůznějších druhů
a stromy nesoucí ovoce s jádry uvnitř, nejrůznějšího druhu. A Bůh
viděl, že je to dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den třetí. Potom Bůh
řekl: "Ať jsou svítilny na nebeské obloze, aby oddělovaly den od noci a
byly jako znamení, ať (označují) údobí, dny a roky. Ať jsou svítilnami
na nebeské obloze a osvětlují zemi!" A stalo se tak. Bůh udělal dvě
velké svítilny: svítilnu větší, aby vládla dni, a svítilnu menší, aby vládla
noci, a hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou oblohu, aby svítily na zem,
vládly dni a noci a oddělovaly světlo od temnoty. Bůh viděl, že je to
dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den čtvrtý. Potom Bůh řekl: "Ať se
hemží voda živočichy a ptáci ať poletují nad zemí na nebeské obloze!"
Bůh stvořil velká vodní zvířata a všechny živočichy nejrůznějších
druhů, schopné pohybu, jimiž se hemží voda, a všechny okřídlené
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tvory nejrůznějších druhů. Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal
slovy: "Ploďte a množte se a naplňte vodu v mořích a ptactvo ať se
množí na zemi!" Nastal večer, nastalo jitro – den pátý. Potom Bůh
řekl: "Ať vydá země živočichy různého druhu: krotká zvířata,
drobnou zvířenu a divokou zvěř nejrůznějšího druhu." A stalo se tak.
Bůh udělal různé druhy divoké zvěře, krotkých zvířat a všechny druhy
drobné zemské zvířeny. Bůh viděl, že je to dobré. Potom Bůh řekl:
"Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad
mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty,
divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po
zemi." Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil,
stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: "Ploďte a množte
se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad
ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi." A
připojil: "Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co
jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též
veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se
pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny
zelené rostliny." A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle –
bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den šestý. Tak byla
dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje. Sedmého dne Bůh
skončil své dílo, které udělal, a přestal sedmého dne s veškerou prací,
kterou vykonal.

2. čt.: Gn 22,1-18. Známý příběh z první knihy Mojžíšovy nám znovu
připomíná, proč je Abrahám označován za pravzor všech věřících. Ve světě
už kvůli hříchu Adamovu existuje hřích a neposlušnost. Abraham byl
přesto vždy připraven uposlechnout Hospodina… Toto čtení zmiňuje i
beránka zabitého na místo Izáka. Beránek je předobrazem Krista, jenž bude
jednou zabit místo nás, hříšníků.
O Abrahámově oběti.
(V Missale Romanum (ed. 2008) se připouští i kratší čtení Gn 22,1-2.9a.1013.15-18.)
Oběť našeho praotce Abraháma.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: "Abraháme!" Odpověděl: "Tady
jsem!" Bůh pravil: "Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého
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miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na
jedné z hor, kterou ti označím." Abrahám vstal časně zrána, osedlal
osla, vzal s sebou dva své služebníky a syna Izáka. Naštípal dříví pro
celopal a vypravil se na místo, které mu Bůh jmenoval. Třetího dne,
když Abrahám zdvihl oči, uviděl zdálky to místo. Tu pravil Abrahám
svým služebníkům: "Zůstaňte zde s oslem a já s chlapcem půjdeme
tamhle, abychom se klaněli, a pak se k vám vrátíme." Abrahám vzal
dříví na celopal, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň
a nůž. A tak oba dva šli spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce
Abraháma a řekl: "Otče!" Odpověděl: "Co je, můj synu?" Izák nato:
"Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu?" Abrahám
odpověděl: "Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu" – a šli oba dva
spolu dál. Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl
oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář,
nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby zabil svého
syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: "Abraháme,
Abraháme!" Ten se ozval: "Tady jsem!" (Anděl) řekl: "Nevztahuj
svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš
Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna." Abrahám
pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví.
Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna.
Abrahám nazval to místo "Hospodin se stará", proto se dnes říká: "Na
hoře, kde se Hospodin stará". Hospodinův anděl zavolal na Abraháma
podruhé z nebe a řekl: "Při sobě samém přísahám – praví Hospodin –
že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna,
zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské
hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní
brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny
národy země za to, že jsi mě poslechl."
3. čt.: Ex 14,15-15,1. Východ z Egypta Rudým mořem byl pro Izraelity
nejdůležitější událostí Starého Zákona. Křesťané ji vždy chápali jako
předobraz křtu. Voda Rudého moře naznačuje vodu křestní, Egypt
symbolizuje život v hříchu a Zaslíbená země je obrazem Božího království.
O přechodu Rudým mořem.
(Toto čtení se svým kantikem nikdy nemá vynechávat.)
Synové Izraele šli středem moře po souši.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin pravil Mojžíšovi: "Co ke mně křičíš? Poruč synům Izraele,
ať táhnou dál! A ty zdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl
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ho, aby synové Izraele mohli jít středem moře po souši. A já zatvrdím
srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Ukážu svou moc na faraónovi,
na celém jeho vojsku, na jeho vozech a jezdcích, aby Egypťané poznali,
že já jsem Hospodin, když ukážu svou moc na faraónovi, na jeho
vozech a jezdcích." Boží anděl, který šel před táborem Izraelitů,
změnil místo a šel za nimi. Také oblačný sloup změnil místo a položil se
za ně. Přišel tak mezi tábor Egypťanů a mezi tábor Izraelitů. Byla tma
a mlha. Tak přešla noc a po celou noc se jedni nepřiblížili k druhým.
Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým
žhavým větrem po celou noc zpět a moře vysušil. Vody se rozdělily a
voda stála jako zeď po pravici i po levici, takže synové Izraele šli
středem moře po souši. Egypťané je následovali. Všichni faraónovi
koně, jeho vozy a jezdci šli za nimi středem moře. Když nadešla doba
ranní hlídky, pohleděl Hospodin z ohnivého a oblačného sloupu na
tábor Egypťanů a způsobil zmatek v jejich táboře; zadrhl jim kola u
vozů, takže mohli pokračovat v jízdě jen s velkými obtížemi. Proto
Egypťané křičeli: "Utečme před Izraelem, vždyť Hospodin bojuje za
ně proti Egypťanům!" Hospodin nařídil Mojžíšovi: "Vztáhni svou
ruku nad moře, aby se vody vrátily na Egypťany, na jejich vozy i
jezdce!" Když tedy Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře, moře se vrátilo
časně zrána na své původní místo. Egypťané prchali proti němu a
Hospodin je vrhl doprostřed moře. Vody se valily nazpět a zaplavily
vozy i jezdce a celé faraónovo vojsko, které se hnalo za nimi do moře, a
nezbyl z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli středem moře po
souši a voda jim stála jako zeď po pravici i po levici. Tak Hospodin
vysvobodil v ten den Izraelity z moci Egypťanů a Izraelité viděli mrtvé
Egypťany na mořském břehu a pocítili mocnou ruku, kterou Hospodin
zasáhl proti Egypťanům. Lid se bál Hospodina a věřil jemu i jeho
služebníku Mojžíšovi. Tehdy zazpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň
Hospodinu:

4. čt.: Iz 54,5-14. Následující povzbudivá slova proroka Izaiáše zaznívají do
smutku a útrap izraelského vyhnanství v Babylonii. Budoucnost lidskýma
očima vypadá beznadějně, ale právě do této situace zaznívají slova útěchy.
Bůh dokáže změnit osud svého lidu… Bůh se dokáže ujmout také mého
vlastního osudu, i kdyby lidské vyhlídky byly beznadějné.
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O novém Jeruzalémě.
Ve věčné lásce se nad tebou slituje Hospodin, tvůj vykupitel.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin mluví ke (své nevěstě) Jeruzalému: Neboj se, nebudeš
zklamána, vždyť tvým manželem bude tvůj stvořitel, Hospodin
zástupů je jeho jméno; tvým vykupitelem je Svatý Izraele, nazývá se:
Bůh celé země. Ano, jak opuštěnou ženu, sklíčenou na duchu, povolal
tě Hospodin. Může být zavržena manželka z mládí? – pravil tvůj Bůh.
Na maličkou chvilku jsem tě opustil, avšak s velkým slitováním se tě
znovu ujmu. Ve výbuchu hněvu jsem skryl na chvíli před tebou svou
tvář; ve věčné lásce se však nad tebou slituji – pravil Hospodin, tvůj
vykupitel. Chci jednat jako za dnů Noemových: tehdy jsem přísahal, že
již nezaleji Noemovou potopou zemi, nyní přísahám, že se již na tebe
nerozhněvám, nebudu ti hrozit. I kdyby hory ustoupily a pahorky
kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje smlouva, která
dává pokoj – pravil Hospodin, který tě miluje. Ubohá, šlehaná bouří,
bez útěchy! Hle, položím tvé kameny na granáty, základy tvé na safíry,
tvá cimbuří udělám z rubínů, brány tvé z křišťálů, všechny tvé hradby
z drahokamů. Všichni tvoji synové budou Hospodinovými učedníky,
štěstí tvých synů bude veliké. Na spravedlnosti budeš založena,
zbavena útlaku, nebudeš se bát, (zbavena) hrůzy – už se k tobě
nepříblíží.

5. čt.: Iz 55,1-11. I toto Izaiášovo proroctví je původně určeno Izraelitům ve
vyhnanství. Také zde dává Bůh velká zaslíbení, která jsou naznačena slovy
o vodě, mléku, tučných pokrmech… Abych i já mohl tato zaslíbení
přijmout, je nejdříve třeba změnit smýšlení a nechat proměnit své nitro
Božím slovem, jak o tom také mluví prorok Izaiáš.
O spáse všem zdarma nabídnuté.
Pojďte ke mně, a naplní vás nový život! Sjednám s vámi věčnou smlouvu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i
když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez
stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není
chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat,
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vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně!
Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu
na věrných slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil
zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ, který
neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu,
tvému Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte
Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať
přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se
obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který
mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše
chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž převyšují
nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení
vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje
zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem
rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které
vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl,
vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

6. čt.: Bar 3,9-15.32-4,4. Také prorok Baruch se obrací k vyhnancům
v Babylonii. „Čím to, Izraeli, že jsi v nepřátelské zemi, že chřadneš?“ ptá
se. A zároveň odpovídá: „Opustil jsi studnici moudrosti! Kdybys byl chodil
po Boží cestě, přebýval bys v pokoji na věky.“ Jak často i já marně hledám
příčiny toho, že chřadnu – a jak málo se snažím najít Boží cestu a jít po ní!
O prameni moudrosti.
Choď po cestě vstříc světlu Hospodinovy moudrosti.
Čtení z knihy proroka Barucha.
Slyš, Izraeli, přikázání života, napni sluch, abys poznal moudrost! Čím
to, Izraeli, že jsi v nepřátelské zemi, že chřadneš v cizí zemi, poskvrněn
jako mrtvoly, že jsi připočten k těm, kteří sestoupili do podsvětí?
Opustil jsi studnici moudrosti! Neboť kdybys byl chodil po Boží cestě,
přebýval bys v pokoji navěky. Nauč se, kde je poznání, kde síla, kde
důvtip, abys tím poznal, kde je dlouhý věk a život, kde v pokoji září
oči. Kdo nalezl místo (moudrosti), kdo vešel do jejích pokladnic? Zná ji
však ten, který ví všecko, svým důmyslem ji vynašel; který založil zemi
na věčné časy a naplnil ji zvířaty; který vypouští světlo, a (ono) jde,
volá na ně, a (ono) ho poslouchá s třesením. Hvězdy vesele září na
svých místech; zavolá-li je, řeknou: "Tady jsme!" – a s radostí svítí
svému Tvůrci. To je náš Bůh, nemůže být jiný k němu přirovnán.
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Vynašel všechny cesty k moudrosti a dal je svému služebníku Jakubovi
a Izraeli, svému miláčkovi. Potom se (moudrost) ukázala na zemi a
stýkala se s lidmi. Ona je knihou Božích přikázání a zákonem, který
platí na věčné časy; všichni, kteří se jí drží, (přijdou) k životu, k smrti
pak ti, kdo ji opustili. Obrať se, Jakube, a uchop ji, choď po cestě v
jejím lesku, vstříc jejímu světlu! Svou slávu nedávej jinému ani to, co ti
prospívá, cizímu národu. Blahoslavení jsme, Izraeli, že známe, co se
líbí Bohu.

7. čt.: Ez 36,16-17a.18-28. Ani prorok Ezechiel se nevyhýbá utrpení
vyhnanců. Tlumočí jim krásné Hospodinovo poselství: „Dám vám nové
srdce a nového ducha… Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí ode
všech svých nečistot.“ Tato slova nám mimo jiné naznačují účinky křtu…
Díky, Pane, že jsi skrze křest vstoupil do mého srdce!
O novém srdci a novém duchu.
Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce.
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: "Synu člověka, když bydlel Izraelův dům ve své
vlasti, poskvrnil ji svým chováním i svými skutky. Proto jsem na ně
vylil svůj hněv pro krev, kterou prolili na zemi, znesvěcenou jejich
modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, do zemí rozehnal, soudil jsem
je podle jejich chování a skutků. Kamkoli však přišli mezi národy,
znesvěcovali mé svaté jméno, neboť se říkalo: Je to lid Hospodinův, a
přece museli vyjít z jeho země! Slitoval jsem se tedy nad svým svatým
jménem, znesvěceným od Izraelova domu mezi národy, k nimž přišli.
Proto řekni Izraelovu domu: Tak praví Pán, Hospodin: Nedělám to
pro vás, Izraelův dome, ale pro své svaté jméno, které jste znesvětili
mezi národy, k nimž jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené
mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili! Tu poznají národy, že já
jsem Hospodin – praví Pán, Hospodin – až na vás před jejich očima
dokážu, že jsem svatý! Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech
zemí a přivedu vás do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou a
budete čistí od všech svých nečistot, očistím vás od všech vašich model.
Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho
těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého
ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má
přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim
otcům, budete mým lidem a já budu vaším Bohem."
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Novozákonní čtení: Řím 6,3-11. I apoštol Pavel nám připomíná téma
křtu. Díky křtu jsme spojeni s Kristem, takže máme podíl nejen na jeho
smrti, ale i na jeho zmrtvýchvstání.
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše,
byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením
do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým
životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v
jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť
přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby
ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu
neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme však
s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.
Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním
už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije,
žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu,
když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

evang.: Mt 28,1-10. Nenápadné a chudé ženy se stávají prvními, komu se
dostává té největší a nejradostnější zprávy všech dob: Zabitý Ježíš už není
v hrobě! Byl vzkříšen! Přemohl hřích a smrt a otevřel nám cestu k životu!
…Děkuji ti za to, Pane a chválím tě… A také děkuji za všechny, které jsi
v mém životě použil jako posly této radostné zvěsti!
Evangelium v cyklu A – Mt 28,1-10

Byl vzkříšen z mrtvých a jde před vámi do Galileje.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a
druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení,
neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil
se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil
k ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není
tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl
položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z
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mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl
povědět." (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou
radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a
řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se
mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať
odejdou do Galileje. Tam mě uvidí."

Evangelium v cyklu B – Mk 16,1-7

Ježíš Nazaretský, který byl ukřižován, byl vzkříšen.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a
Salome nakoupily vonné oleje, aby šly Ježíše pomazat. Záhy zrána
první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly
si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?" Když
se podívaly, spatřily, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Vešly
do hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného
bílým rouchem – a polekaly se. On však jim řekl: "Nelekejte se!
Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady.
Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i
Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl."

Evangelium v cyklu C – Lk 24,1-12

Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné
oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když
vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích,
najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se
jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: "Proč hledáte živého
mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám říkal,
když byl ještě v Galileji: Syn člověka musí být vydán do rukou
hříšným lidem, být ukřižován a třetího dne vstát." Vzpomněly si na ta
jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to všechno jedenácti
(učedníkům) a všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie,
(matka) Jakubova; a ještě některé jiné, které byly s nimi, to všechno
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pověděly apoštolům. Těm ta slova připadala jako plané řeči a nevěřili
jim. Petr se však zvedl a běžel k hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl jen
pruhy plátna. Vrátil se celý udiven nad tím, co se stalo.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (v den slavnosti)
1. čt.: Sk 10,34a.37-43. Následující Petrova řeč ze Skutků apoštolů je
pronesena těsně před křtem prvního nežidovského křesťana – setníka
Kornélia. Petr v několika větách shrnuje Kristovo pozemské poslání, jeho
smrt a vzkříšení. Apoštolové jsou svědky věrohodnosti těchto událostí.
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan,
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal
Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel,
prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny,
které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku
a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího
dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen
těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním
jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali
lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce
nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že
skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

2. čt.: Kol 3,1-4. V listu Kolosanům apoštol Pavel znovu píše o tom, že jako
křesťané máme podíl na Kristově smrti i vzkříšení. Máme proto usilovat o
Boží dary a myslet více na to, co pochází „shůry“ od Boha než na věci
pozemské.
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází)
shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází)
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shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s
Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i
vy s ním ukážete ve slávě.

evang.: Jan 20,1-9. Apoštolové strávili s Pánem tři roky života. A přece
věří a chápou teprve nyní, když se ujišťují o tom, že Ježíš skutečně vstal
z mrtvých. Hrob je prázdný! Aleluja!

Ježíš musel vstát z mrtvých.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy
ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k
Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a
řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten
druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale
ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.
Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř
nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam
leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela
u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom
vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a
uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.
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IV. DOBA VELIKONOČNÍ
Velikonoční oktáv
= Zpět na obsah =

pondělí: Sk 2,14.22b-33; Mt 28,8-15. Jak odlišně se mohou lidé stavět
k poznané pravdě! Ženy i velekněží poznávají, že Ježíš vstal z mrtvých.
Pro ženy je to důvod k velké radosti, pro velekněze k novým podvodům
a lžím. Kam až může dojít lidská zatvrzelost! …Pane, dej, ať nikdy
neupadnu do takové tvrdosti srdce!
Oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely
oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl
jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu.
Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať
odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Když (ženy) odešly, přišli někteří
ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se
shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s
pokynem: „Říkejte: 'V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco
my jsme spali.' A doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a
postaráme se, aby se vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak
byli navedeni. A tento výklad je rozšířen mezi židy až dodneška.

úterý: Sk 2,36-41; Jan 20,11-18. Plačící Marie se setkává s Pánem.
Poznává ho až tehdy, když vysloví její jméno. Tak jako Kristus to
nedokáže nikdo jiný! Kolik v tom oslovení muselo být lásky,
milosrdenství, soucitu a pochopení… Stejným způsobem Ježíš vyslovuje
také moje a tvoje jméno… Klidně mohu své jméno na místo Mariina do
tohoto příběhu dosadit.
Viděla jsem Pána a toto mi řekl.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se
do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v
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hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo.
Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a
nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou
stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš?
Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla:
„Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho
přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala
hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl:
„Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým
bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k
svému Bohu a k vašemu Bohu.'„ Marie Magdalská tedy šla a
zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ - a toto že jí řekl.

středa: Sk 3,1-10; Lk 24,13-35. „Jak jste nechápaví a váhaví
uvěřit…!“, napomíná Ježíš učedníky na cestě do Emauz. Jak dobře toto
napomenutí platí i o mně! Pán ho ovšem neříká s hněvem nebo
s postojem odsouzení – spíše je to jeho pozvání: Nechceš mi konečně
plně důvěřovat?
Poznali Ježíše při lámání chleba.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice
zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k
nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči,
takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se
Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v
Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se
stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok,
mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a
přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že
on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí
den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně
ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění
andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a
shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim
řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili
proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své
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slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a
vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli
k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni
na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už
nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu,
vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim.
(Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a
odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se
do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich
druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami
pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při
lámání chleba.

čtvrtek: Sk 3,11-26; Lk 24,35-48. Jak jsou nám apoštolové blízcí! Tak
těžko jsou ochotni uvěřit, že Pán skutečně vstal… Ale přece – mají
otevřené srdce. A když se o Ježíšově vzkříšení nakonec na vlastní oči (a
také sluchem, hmatem…) přesvědčí, jsou plni radosti, která je bude
provázet celým jejich životem… Raduji se z Ježíšova vítězství nad smrtí
nebo je to pro mě „stará známá“ událost, která mě nechává docela
chladným? O dar velikonoční radosti je třeba také prosit…
Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše
poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed
nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že
vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli
vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť
jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso
a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a
nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se
divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus
pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl
mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se
musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v
Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z
mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům,
počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.
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Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve
městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

pátek: Sk 4,1-12; Jan 21,1-14. Jan vypráví o tom, jak i při dalších
setkáních s Pánem apoštoly provázely pochybnosti. Dnešní setkání se
nápadně podobá tomu, které učedníci prožili na začátku svého života
s Kristem. I tehdy je Ježíš přesvědčil o své moci zázračným rybolovem.
Je to jako nové pozvání: sice jste mě zapřeli, ale já vám dávám znovu
svou důvěru… Jak je Pán velkorysý – k apoštolům i ke mně…!
Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře.
Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec,
Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I
my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic
nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci
nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu
lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro
množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi:
„Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes
sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře.
Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé
uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste
několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na
zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich
bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z
učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi!“ Věděli, že je to Pán. Ježíš
přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se
Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.

sobota: Sk 4,13-21; Mk 16,9-15. Evangelista Marek zde v krátkosti
shrnuje mnohé z událostí následujících po Ježíšově vzkříšení, které jsme
v minulých dnech rozjímali v podání ostatních evangelistů. I Marek
zdůrazňuje „nevěru a tvrdost srdce“ učedníků. Tak jako ve včerejším
evangeliu Pán ovšem učedníky pro jejich slabost nezavrhuje – naopak,
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svěřuje jim jedinečný úkol při hlásání evangelia… Také já jsem slabý
člověk a také pro mě má Ježíš důležitý úkol, který za mě nemůže
vykonat nikdo jiný. Ptám se Pána na to, co ode mě v životě očekává?
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve
Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a
oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když
slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě
zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili
to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně se zjevil i jedenácti
(apoštolům), když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a
tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim:
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“

2. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
(evangelium je dnes pro všechny tři cykly společné)

cyklus A:
1. čt.:Sk 2,42-47. Čtení ze Skutků apoštolů popisuje život prvotní církve,
která je vzorem i pro dnešek. První křesťané jsou díky víře v Krista a díky
působení Ducha svatého plni radosti a upřímnosti, jsou ochotni sdílet svůj
majetek s ostatními a za to vše chválí Boha.
Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Křesťané) setrvávali v apoštolském učení, v (bratrském) společenství,
v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž
se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří
přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.
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Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo
potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali
chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili
se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných
ke spáse a církvi.

2. čt.: 1 Petr 1,3-9. „A proto budete jásat, i když vás snad musí trápit teď
nějaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra…,“ píše apoštol Petr ve svém
listu. Díky Kristovu vzkříšení skutečně platí, že nás „chrání Boží moc a
vede nás ke spáse“.

Bůh nás znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou
naději.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak
nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, (na dědictví)
skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru,
chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v
poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď
ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra,
vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se
pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti. Toho
milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte.
Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své
víry, totiž spásy duše.

cyklus B:
1. čt.: Sk 4,32-35. Jednota srdce a ochota se rozdělit o hmotné i duchovní
dary s bližními jsou dokladem působení Ducha svatého v našem
životě… Prosíme o to (v rodině, ve farnosti, ve společenstvích), aby nás
Boží Duch k tomuto ideálu proměňoval?
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Jedno srdce a jedna duše.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze
svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné.
Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání
Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u
nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze
za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak
rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.

2. čt.: 1 Jan 5,1-6. Lásku k Bohu i k lidem nestačí dokazovat jen pěknými
slovy. Aby naše víra byla pravdivá, je nutno také usilovat o zachovávání
Božích přikázání. Plnění přikázání není obtížné, činíme-li to s láskou…
Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha;
každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle
toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a
plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že
zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože
každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které
přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že
Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev;
nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože
Duch je pravda.
cyklus C:
1. čt.: Sk 5,12-16. Moc vzkříšeného Krista se hned od počátku projevuje
v jeho církvi skrze apoštoly. Lidé jsou uzdravování nejen na těle, ale
především také na duši: Mnoho z nich přijímá víru v Pána.
Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se
jednomyslně (shromažďovali) v Šalomounově podloubí. Z ostatních se
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k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou
úctou. Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána.
Dokonce i na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka,
aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z nich. Také
z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli
nemocné i trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.

2. čt.: Zj 1,9-11a.12-13.17-19. Začátek Janovy apokalypsy líčí apoštolovo
setkání se vzkříšeným a oslaveným Kristem. On je Živý, který má moc nad
smrtí a podsvětím.
Byl jsem mrtev, a hle - jsem živ na věky věků.
Čtení z knihy Zjevení svatého Jana.
Já, Jan, váš bratr, účastník (vašich) soužení, Království i trpělivosti v
Ježíši, dostal jsem se pro (hlásání) Božího slova a pro svědectví o
Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Patmos. (A jednou) v den Páně
jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako (zvuk)
polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím.“
Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A
když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch
svícnů (postavu) podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a
přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem
mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se
neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ
na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění:
nynější i to, které přijde později.“

evang.: Jan 20,19-31. Evangelista popisuje, jak Pán přichází poprvé po
zmrtvýchvstání mezi své učedníky. Nezahrnuje je výčitkami za jejich
předchozí zbabělé chování. Naopak – nabízí jim hned prvními slovy jeden
z největších darů – dar pokoje.
Za týden přišel Ježíš zase.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze
strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli
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Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš,
jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však
odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku,
neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi.
Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě
uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš
vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v
této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš
je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

pondělí: Sk 4,23-31; Jan 3,1-8. První část třetí kapitoly Janova
evangelia je věnována Ježíšovu rozhovoru s Nikodémem. Nikodém
přichází s pochvalnými slovy: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od
Boha…“ Pán ale nestojí o prázdné řeči – hned přechází k tomu, co je
skutečně podstatné: Je potřebné a nutné otevřít se působení Božího
Ducha.
Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady.
Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel,
který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která
konáš ty, není-li s ním Bůh.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen,
pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží
království.“ Nikodém mu namítl: „Jak se může člověk narodit, když je
starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se.“
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z
vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z
těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl:
Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale
nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z
Ducha.“
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úterý: Sk 4,32-37; Jan 3,7b-15. Nikodém se v návaznosti na včerejší
evangelium logicky táže: Jak se může člověk znova narodit? Ježíšova
odpověď je jasná: Především je třeba uvěřit v Syna člověka. Ten
sestoupil z nebe a zanedlouho „bude vyvýšen“ na kříž – to vše proto, aby
nám přinesl spásu.
Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn
člověka.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce;
slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s
každým, kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se zeptal: „Jak se to může
stát?“ Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi v izraelském národě učitel a to
nevíš? Amen, amen, pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o
tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Nevěříte-li, když
jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak (teprve) uvěříte, až k vám
budu mluvit o nebeských? Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho,
který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti
hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl
skrze něho život věčný.“

středa: Sk 5,17-26; Jan 3,16-21. „Bůh neposlal svého Syna na svět,
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“ Bůh touží po
mojí spáse! Jak málo tomuto tvrzení dokáži důvěřovat a jak mnoho
nedůvěry a snad i strachu je ještě stále v mém vztahu k Bohu…
Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal
svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho
spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen,
protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží
v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí
světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však
jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou
vykonány v Bohu.
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čtvrtek: Sk 5,27-33; Jan 3,31-36. Moje budoucí spása či zavržení úzce
souvisí s mým vlastním rozhodnutím, které činím už dnes: „Kdo věří
v Syna, má život věčný; kdo však odmítá věřit, nespatří život…“
Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Kdo přichází shora, je nade všemi; kdo pochází ze země, je pozemský a
mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všemi; svědčí o tom, co
viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho
svědectví přijal, dotvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Vždyť ten, kterého
poslal Bůh, mluví slova Boží; (Bůh) mu totiž dává Ducha v míře
neomezené. Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou. Kdo věří v
Syna, má život věčný; kdo však odpírá věřit v Syna, nespatří život, ale
zůstává na něm Boží hněv.

pátek: Sk 5,34-42; Jan 6,1-15. Janova šestá kapitola je věnována
především Ježíšovým slovům o chlebu života. Těmto slovům předchází
názorná „ukázka“ – zázračné rozmnožení chlebů. Jde o mocný čin, jenž
má připravit zástupy na přijetí nadcházejícího učení o Eucharistii. Lidé
ale nechtějí nebo nedovedou pochopit – najedli se a nyní chtějí
„divotvůrce“ Ježíše za svého krále… Také já si rád nechám od Pána
posloužit, ale jakmile cítím, že by jeho plány mohly být odlišné od
mých, můj zájem snadno mizí…
Rozdělil je sedícím, kolik kdo chtěl.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře.
Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na
nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými
učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když
Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl
Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl,
aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu
odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého
aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona
Petra - mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě
ryby. Ale co to je pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé
posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů
bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je
sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl
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učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali
je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z
pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To
je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí
přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral
na horu, úplně sám.

sobota: Sk 6,1-7; Jan 6,16-21. Ještě dalším znamením Pán připravuje
svou následující řeč o chlebu života. Ukazuje znovu jasně, že je pánem
celého stvoření. Podřizují se mu i jinak nezkrotné živly… Mohu mít
opravdu pevnou důvěru v jeho slovo i v jeho moc!

Viděli Ježíše kráčet po moři.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když nastal večer, šli Ježíšovi učedníci dolů k moři, vstoupili na loď a
jeli na druhý břeh moře do Kafarnaa. Už byla tma, a Ježíš k nim ještě
nepřišel. Moře se vzdouvalo nárazy silného větru. Když uveslovali
pětadvacet nebo třicet honů, viděli Ježíše kráčet po moři a blížit se k
lodi. Padl na ně strach. On však na ně zavolal: „To jsem já, nebojte
se!“ Chtěli ho vzít na loď - a vtom loď přirazila k břehu, ke kterému
jeli.

3. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sk 2,14.22-33. „Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho
svědky,“ káže bez bázně apoštol Petr v den Letnic. Apoštolové Kristovo
vzkříšení dosvědčují každému z nás - i mně v této chvíli… Pane, dej,
aby se moc tvého zmrtvýchvstání stále více projevovala i v mém životě!
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(1. čtení – Sk 2,14.22-28)

Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně
promluvil: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé - pozorně
vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském
mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho
mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl,
a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho
vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její
moci. David přece o něm říká: `Mám Pána před očima stále, je mi po
pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá.
Ano i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas,
nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení. Oznámils mi cesty života,
naplníš mě blahem před svou tváří.'„

2. čt.: 1 Petr 1,17-21. Také ve druhém čtení se setkáváme s prvním
z apoštolů. Jeho slova jsou připomínkou pro tehdejší věřící i pro mě: byl
jsem vykoupen „z prázdného způsobu života drahou krví Krista“.
…Pane, odpusť mi nejen to, co je v mém životě vysloveně špatné, ale
také to, co je prázdné a zbytečné!
Byli jste vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného beránka.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého
podle jeho činů, žijte v bázni po dobu svého vyhnanství. Víte přece, že
jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích,
byli vykoupeni ne snad nějakými (věcmi) pomíjejícími, stříbrem nebo
zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného
beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale
pro vás se objevil (teď) na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha,
který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň
v Boha i doufat.

evang.: Lk 24,13-35. Učedníci na cestě do Emauz shovívavě
upozorňují Ježíše, že on je snad jediný, kdo neví, co se v ty dny
v Jeruzalémě událo. A při tom je Kristus naopak jediný, kdo skutečně ví,
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co se doopravdy stalo! I já dám často více na „veřejné mínění“ či na
„normální názory“ a leckdy se zapomínám zamyslet, jak asi tu kterou
situaci či událost hodnotí Pán…
Poznali Ježíše při lámání chleba.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice
zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k
nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči,
takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se
Kleofáš - mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v
Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se
stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok,
mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a
přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že
on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí
den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně
ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění
andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a
shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim
řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili
proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své
slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a
vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli
k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni
na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už
nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu,
vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim.
(Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a
odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se
do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich
druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami
pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při
lámání chleba.
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cyklus B:
1. čt.: Sk 3,13-15.17-19. Petr, který se setkal se vzkříšeným Kristem a dostal
dar Ducha svatého, už nemá strach mluvit o Ježíši… Nezapomeňme ale, že
první z apoštolů k tomuto postoji dospívá na základě zkušenosti s vlastní
slabostí a především s mocí Božího Ducha. O to silněji působí Petrova
výzva: „Obraťte se a dejte se na pokání!“
Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh
našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice
vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rohodl, že ho
propustí. Vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si
milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z
mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to
udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh (to však
dopustil), aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že
jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby
vaše hříchy byly zahlazeny.

2. čt.: 1 Jan 2,1-5a. Víme, že se jako křesťané máme utíkat před hříchem.
Apoštol Jan nás ale znovu ujišťuje, že Pán je připraven odpustit nám
naše hříchy a provinění, pokud jich litujeme a máme touhu se napravit.
On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo,
máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou
obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa.
Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání.
Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není
v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska
opravdu přivedena k dokonalosti.

evang.: Lk 24,35-48. Apoštolům se až po Kristově zmrtvýchvstání
otevírá mysl a začínají chápat Písmo svaté, jak o tom v dnešním evangeliu
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mluví sv. Lukáš… Pane, otevírej mé srdce i můj rozum pro tvé slovo, které
mě vede k životu!
Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše
poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed
nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že
vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli
vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť
jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso
a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a
nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se
divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus
pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl
mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se
musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v
Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z
mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům,
počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.
Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve
městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

cyklus C:
1. čt.: Sk 5,27b-32.40b-41. Apoštolům, kteří byli posilněni sesláním Ducha
svatého, hrozí před veleradou bičování a možná i zabití. Přesto je jejich
postoj jasný: Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Tato zásada by měla
platit pro každého křesťana.
My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali,
že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho
vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“
Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat
Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili
na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a
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spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme
svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo
ho poslouchají.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu
Ježíšově. Pak je propustili a oni odcházeli z velerady s radostí, že směli
pro to jméno trpět příkoří.

2. čt.: Zj 5,11-14. Čtení z knihy Zjevení apoštola Jana nám představuje
zástupy andělů a vykoupených lidí, kteří oslavují Krista – Beránka
zabitého a vzkříšeného… Ježíši, dej, abych i já jednou mohl patřit
k zástupu vykoupených!
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a
sílu.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů
(shromážděných) kolem trůnu, bytostí a starců - bylo jich na milióny a
stamilióny - a volali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit, si
zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i
chválu!“ A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a
vše, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i
Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony
čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se.
evang.: Jan 21,1-19. Ježíš dává apoštolu Petrovi třikrát tu nejzásadnější
otázku – Petře, máš mě rád? Petrova trojí odpověď je přijata. Pán dává
Petrovi znovu svou důvěru: „Následuj mě!“
Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře.
Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec,
Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I
my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic
nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci
nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu
lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro
množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi:
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„Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes
sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře.
Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé
uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste
několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na
zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich
bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z
učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš
přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se
Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal
se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti
zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův,
miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu
řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův,
miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“,
a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu
řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší,
sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš
ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil,
jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“

pondělí: Sk 6,8-15; Jan 6,22-29. Zástupy hledají Ježíše a nacházejí ho
v Kafarnau. Podobně jako v rozhovoru s Nikodémem, i nyní Ježíš
neodpovídá na zbytečné a povrchní otázky. Snaží se povzbudit lidi, aby
ho nehledali jen kvůli velkolepým zázrakům, ale kvůli pokrmu
pro věčný život, který jim nabízí.
Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom
jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale
že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z Tiberiady blízko k místu,
kde lidé jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástup viděl, že
ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou (na břehu), nasedali do člunů, přijeli
do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře,
zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl:
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„Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli
znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm,
který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá
Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co
máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To
je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“

úterý: Sk 7,51-8,1a; Jan 6,30-35. V závěru dnešního evangelia říká
Ježíš podobnou větu, jakou pronesl v rozhovoru se Samaritánkou (Jan
4,14). Kdo věří v Krista, nebude nikdy žíznit. Tou pravou „vodou
života“ je Duch svatý, který je přítomný i v mém srdci…
Ne Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Zástup řekl Ježíšovi: „Jaké ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a
uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno:
`Chléb z nebe jim dal jíst.'„ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,
pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe
vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a
dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude
nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

středa: Sk 8,1b-8; Jan 6,35-40. Slovo „žíznit“ je symbolem touhy
lidského srdce. Každý z nás v sobě nese touhu po Bohu. Lidé tuto touhu
často přehlušují honbou za věcmi povrchními nebo zbytečnými… A já,
který jsem poznal Krista? Hledám naplnění svých tužeb právě v něm?
To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna, měl život věčný.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale
řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi Otec
dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu,
protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho,
který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil
nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je
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vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život
věčný. A já ho vzkřísím v poslední den.“

čtvrtek: Sk 8,26-40; Jan 6,44-51. „Nikdo nemůže přijít ke mně,
jestliže ho nepřitáhne Otec…,“ říká Pán Ježíš. Jasně tím připomíná, že
víra je Božím darem… Tak často si naivně myslím, že má víra je
samozřejmostí nebo dokonce mou zásluhou! Kdy naposledy jsem Bohu
za dar víry upřímně poděkoval?
Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho
nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí
psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel
Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl;
jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo
věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti
manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho
jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude
jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo,
obětované za život světa.“

pátek: Sk 9,1-20; Jan 6,52-59. Na tomto světě nikdy nedokážeme
úplně odpovědět na otázku, kterou si položili už Židé: „Jak nám tento
člověk může dát jíst své tělo?“ …Nevím, jak je to možné, ale věřím, že
je to pravda: Ježíš se mi ve svatém přijímání dává za pokrm! Je to proto,
abych mohl být vzkříšen v poslední den!
Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst
svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední
den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne
poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.
To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a
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umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“ Tak mluvil, když učil v
synagoze v Kafarnau.

sobota: Sk 9,31-42; Jan 6,60-69. Pro mnoho učedníků byla Ježíšova
slova o chlebu života příliš náročná – „tvrdá“, jak říkají. Naopak postoj
apoštolů je zde příkladný. Jistě ani oni všemu nerozumějí. Ale to
podstatné už pochopili: Ježíš je tím, kdo má slova věčného života.
Ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnozí z jeho učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má
poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a
proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo
nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.
Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku,
kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto
jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od
Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš
tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl:
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme
uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“

4. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sk 2,14a.36-41. Apoštol Petr pokračuje ve svém letničním kázání.
Posluchači jsou jeho slovům otevření – a tak jim mohou pronikat do
srdce. „Co máme dělat?“, zní jejich otázka. Petr odpovídá slovem, jež se
má stále znovu (nejen v době postní či adventní) dotýkat každého
křesťana: „Obraťte se!“
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Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně
promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu
toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste
vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i
ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl:
„Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista,
aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého.
Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou
ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy
je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim
přidalo na tři tisíce lidí.

2. čt.: 1 Petr 2,20b-25. Ve druhém čtení jsem ujišťován o tom, že
„nezasloužené“ utrpení mě může připodobňovat mému Pánu, který trpěl
za nás a zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích…

Vrátili jste se k pastýři svých duší.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K
tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal
vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. `On nezhřešil a nikdo od
něho neslyšel nic neupřímného.' Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí
spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže),
abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste
uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k
pastýři a strážci svých duší.

evang.: Jan 10,1-10. Ježíš je náš pastýř. On každého z nás zná
jménem, nikdo mu není lhostejný. Chce, abychom měli život v plnosti –
jednou v nebi, ale v co největší míře už i zde na zemi.
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Já jsem dveře k ovcím.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází
dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá
své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před
nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy
nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim
pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš
proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím.
Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je
neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn;
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby
kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho
měly v hojnosti.“
cyklus B:
1. čt.: Sk 4,8-12. Petr nám v následujícím čtení připomíná, kdo je základním
kamenem naší víry. Je jím Ježíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený. Boží slovo
nás ujišťuje, že neexistuje jiný Vykupitel než Ježíš. V nikom jiném než
v něm není spásy.
V nikom jiném není spásy.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší!
Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném
člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý
izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy
ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento
člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé
odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není
spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž
bychom mohli dojít spásy.“

2. čt.: 1 Jan 3,1-2. Chci pozorně rozjímat nad slovy apoštola Jana. Nejen že
se smíme nazývat Božími dětmi; my jimi také jsme!
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Budeme vidět Boha tak, jak je.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen)
smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět
nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím
budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu
podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

evang.: Jan 10,11-18. Pán Ježíš nám dokázal, že je naším dobrým
pastýřem, protože za nás položil svůj život. Můžeme si tedy být jisti, že nás
neopustí v žádné naší zkoušce. Vždyť mu na nás velmi záleží!
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj
život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak)
vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje
a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já
jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako
mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a
uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek.
Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc
(život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od
svého Otce.“

cyklus C:
1. čt.: Sk 13,14.43-52. Pavel a Barnabáš hlásají Boží slovo v Antiochii
Pisidské na území dnešního Turecka. Jaká je škoda, že mnozí židé
odmítají Krista, kterého apoštolové zvěstují, jen ze žárlivosti a závisti!
Víru naopak přijímají ti, od kterých by to mnozí nečekali.
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Obracíme se k pohanům.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli
v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů,
kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali
je, aby zůstali věrni Boží milosti. Následující sobotu se sešlo takřka celé
město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé viděli takové
množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a
vedli rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám
nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a
tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k
pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo
pohanům, abys byl spásou až na konec země.'„ Když to uslyšeli
pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo
byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té
krajině. Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže
města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi pronásledování a vyhnali
je ze svého území. Oni si (na svědectví proti nim) setřásli prach z
nohou a odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní radosti a Ducha
svatého.
2. čt.: Zj 7,9.14b-17. Úryvek z Janovy apokalypsy nám představuje zástupy
vykoupených lidí. Bůh sám bude zdrojem jejich nekončící radosti a
ochráncem před každým zármutkem… Nebe je podle náznaků v Písmu
neskonale krásnější než si vůbec umím představit!
Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech
národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem,
odění bílým rouchem, s palmami v rukou. A jeden ze starců mi řekl:
„To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali
v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu
slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k nim (sníží) a bude
s nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich
pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed
před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim
setře každou slzu z očí.“
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evang.: Jan 10,27-30. Náš nebeský Otec je větší než naše slabost i než
síly zla. Dnešní evangelium nás povzbuzuje: pokud se my sami od Boha
nevzdálíme, nikdo nás nemůže vyrvat z Kristových rukou.
Já dávám svým ovcím věčný život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou.
Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z
rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových
rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“

pondělí: Sk 11,1-18; Jan 10, 11-18 (v cyklech B a C se dnes čte Jan
10,1-10). Ježíš je dobrý pastýř, který dává za ovce svůj život. Nejen za
celé stádo – je ochoten se obětovat za každou ovečku zvlášť. I já mu
stojím za to, aby zaplatil tak nesmírnou cenu…
(Jan 10,11-18)
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj
život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak)
vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje
a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já
jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako
mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a
uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek.
Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám (moc)
život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od
svého Otce.“
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(Jan 10,11-10)
Já jsem dveře k ovcím.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází
dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá
své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před
nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy
nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim
pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš
proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím.
Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je
neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn;
bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby
kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho
měly v hojnosti.“
(V ročním cyklu A, kdy se toto evangelium četlo na 4. neděli velikonoční,
čte se dnes: Jan 10,11-18)

úterý: Sk 11,19-26; Jan 10,22-30. Ježíši jeho ovce nikdo nemůže
vyrvat z rukou. V jeho blízkosti jsem v bezpečí – i když snad někdy ve
své víře zakolísám nebo zapochybuji. Jediné, co mě může od Krista
odloučit, je mé svobodné rozhodnutí… Pane, veď mě, ať nikdy
definitivně nezabloudím!
Já a Otec jedno jsme.
Slova svatého evangelia podle Jana.
V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě.
Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho
shlukli a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty
Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám
to, a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o
mně svědectví. Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. Moje
ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj
Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže
vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“
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středa: Sk 12,24-13,5a; Jan 12,44-50. „Kdo moje slova poslouchá, ale
nezachovává, toho já nesoudím… Má svého soudce: to slovo, které jsem
hlásal,“ říká Pán… To, že znám Kristova slova, je pro mě velkým darem,
ale i velkou zodpovědností: bude ode mě požadováno víc než od těch,
kteří jeho učení nepoznali.
Já jsem přišel na svět jako světlo.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který
mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na
svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo
moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem
nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a
moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal,
bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale
Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. A já
vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak
mi to pověděl Otec.“

čtvrtek: Sk 13,13-25; Jan 13,16-20. Ježíš vykonal pro své apoštoly tu
nejposlednější službu – umývání nohou… Vím, že mi tím dává příklad.
Také já se mám stále více dávat do služby Bohu i svým bližním. Je to
pro mě často tak nesnadné… Pane, pomáhej mi v tom!
Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když Ježíš umyl učedníkům nohy, řekl jim: „Amen, amen, pravím
vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho
poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. Neříkám to
o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok
Písma: `Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.' Už teď vám to
říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem.
Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá
mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“

pátek: Sk 13,26-33; Jan 14,1-6. Kolik různých „cest“ a „pravd“ dnešní
doba nabízí! A přece – jedinou pravou cestou a neměnnou pravdou
zůstává Pán Ježíš. Pokud se snažím jít touto cestou a poznávat tuto
pravdu, jsem stále více naplňován Ježíšovým životem.
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Já jsem cesta, pravda a život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha,
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo,
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy
byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl:
„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu
odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne.“

sobota: Sk 13,44-52; Jan 14,7-14. „Kdo viděl mne, viděl Otce.“ Tato
Ježíšova slova nám připomínají, že v něm se nám zjevuje sám
všemohoucí Bůh. Čím více poznávám evangelium, tím více poznávám
Krista. A čím více poznávám Krista, tím více poznávám Boha Otce.
Kdo viděl mne, viděl Otce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého
Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž
nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho
jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci:
`Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova,
která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně
přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně.
Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě
větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit
ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi.
Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.“
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5. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sk 6,1-7. Dnešní čtení ze Skutků apoštolů nám představuje volbu
prvních jáhnů. Jsou to muži určení k docela obyčejné službě – ale i k té
je zapotřebí, aby byli plni víry a Ducha svatého... Pokud i já o tyto dary
prosím, může se i celkem nevýznamná práce stát skutečnou Boží
oslavou.
Vyvolili sedm mužů plných Ducha svatého.
Čtení ze Skutků apoštolů.
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat
proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při
každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct (apoštolů) proto
svolalo (veškeré) množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné,
abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři,
vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou
plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se
chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten návrh se zalíbil
celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha
svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a
Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně
za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků
v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo
víru.

2. čt.: 1 Petr 2,4-9. Petr nazývá Pána Ježíše „kamenem, který lidé sice
odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný“. I dnes mnoho
lidí Krista odmítá a „odhazuje“ – a při tom netuší, o jak velký poklad se
připravují… Jsem vděčný za to, že jsem směl nalézt „kámen vyvolený“,
na němž mohu bezpečně postavit svůj život?
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Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice
odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se
staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které
přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu o
tom stojí: `Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen
nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.' Vám tedy, protože
věříte, (přináší) čest, ale těm, kdo nevěří, je to `kámen, který lidé při
stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na
který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá'. Narážejí na něj,
protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste
`rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal' ten, který vás
povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

evang.: Jan 14,1-12. Pán Ježíš se připravuje na svůj odchod z tohoto
světa. Odchází proto, aby nám v domě svého nebeského Otce připravil
místo. Kristus touží po tom, abych i já jednou byl tam, kde je on! Proto
se mé srdce nemusí chvět ani děsit…
Já jsem cesta, pravda a život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha,
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo,
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy
byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl:
„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu
odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už
znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám
stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš
mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'?
Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám
mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná
své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte,
věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne,
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i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat,
protože já odcházím k Otci.“

cyklus B:
Sk 9,26-31. V dnešním čtení ze Skutků apoštolů uvidíme, jak první
křesťané v Jeruzalémě kvůli svým obavám a předsudkům málem odmítli
svého budoucího velkého pomocníka – obráceného apoštola Pavla…
Umějme dávat chybujícím lidem novou šanci, jak je nám v tom příkladem
sv. Barnabáš!
Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky,
ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho
však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak (Šavel) viděl
na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě
vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě
stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s
helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se
to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho
vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i
Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla
přispěním Ducha svatého.

1 Jan 3,18-24. Snažší je o lásce mluvit než ji životem uskutečňovat. Proto
nám apoštol Jan znovu připomíná: Nestačí milovat jen slovem. Je třeba
prokazovat lásku i činem, doopravdy!

To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle
toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí,
když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než
naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to
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radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme,
protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je
to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a
navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání,
zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle
Ducha, kterého nám dal.

evang.: Jan 15,1-8. Jak mnoho vynakládáme úsilí, které častokrát přináší
jen pramalý užitek! Dnešní evangelium mluví o tom, v čem je
nejdůležitější předpoklad skutečného (a trvalého!) úspěchu naší práce i
našeho života: Jde o to, abychom byli napojeni na Krista a žili podle jeho
vůle. Potom náš život ponese dobré ovoce.

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je
vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a
každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já
(zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně,
bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a
hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete
prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že
ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

cyklus C:
1. čt.: Sk 14,21b-27. Ve Skutcích apoštolů čtu o závěru první apoštolské
cesty, kterou po městech Malé Asie vykonal Pavel společně
s Barnabášem… Jejich slova a příklad mě mohou utvrdit ve víře a
povzbudit, podobně jako to prožili křesťané v Lystře a dalších městech.
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Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie.
Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí,
protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme.
V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili
starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a
Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud
odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu,
které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali,
co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům.

2. čt.: Zj 21,1-5a. Kniha Janova zjevení se blíží ke svému závěru. Mluví o
tom, jak Bůh obnoví všechno stvoření a jak své věrné uchrání před každým
smutkem i utrpením. Bůh sám bude uprostřed svého lidu.
Bůh jim setře každou slzu z očí.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi dřívější nebesa a dřívější
země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta
okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas:
„Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho
lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu
z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude,
protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl:
„Hle - všechno tvořím nové!
evang.: Jan 13,31-33 a 34-35. Ježíšovo přikázání lásky nesmí zůstat jen
krásnou teorií. Snad i proto je Pán vyslovuje při Poslední večeři – tedy
krátce před tím, než toto přikázání sám na sobě obětí za naši spásu beze
zbytku naplní.
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je
oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano,
hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám
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dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem
milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít lásku k sobě navzájem.“
pondělí: Sk 14,5-18; Jan 14,21-26. Nestačí jen Kristu říkat, jak ho mám
rád. Tak jako v každém vztahu, i zde je potřeba své slovo dokázat skutkem:
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo“. Když o toto usiluji, budu
Pána postupně a stále více poznávat. Toto poznání není mou zásluhou. Je to
Boží dar, pro který ovšem musím vytvořit podmínky.
Přímluvce, kterého Otec pošle, ten vás naučí všemu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo má moje přikázání a zachovává je,
ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já
ho budu milovat a dám se mu poznat.“ Zeptal se ho Juda - ne ten
Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne?“
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj
Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám
mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene
vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“
úterý: Sk 14,19-28; Jan 14,27-31a. Evangelia těchto dní jsou vybrána
z Ježíšovy řeči na rozloučenou, kterou Pán pronáší k učedníkům při
Poslední večeři. Mimo jiné nabízí svým věrným i dar pokoje. Ježíš
zanechává svým apoštolům pokoj před chvílemi strachu a zkoušek, jež
nadcházejí. I do mých obav a zkoušek chce vstoupit Pán se svým
pokojem…
Svůj pokoj vám dávám.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce
nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k
vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci,
neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to
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stane, abyste uvěřili, až se to stane. Už s vámi nebudu mnoho mluvit,
protože přichází vládce tohoto světa. Proti mně však nezmůže nic. Ale
ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal.“
středa: Sk 15,1-6; Jan 15,1-8. V dalších několika dnech budeme při
mších svatých ve všední dny rozjímat nad Ježíšovými slovy z Janovy
patnácté kapitoly. Tato kapitola začíná podobenstvím o vinném kmeni a
ratolestech… Ve svém životě se často pachtím po mnoha věcech a při tom
snadno zapomínám, že pravé a trvalé ovoce mohu přinášet jedině ve
spojení s Kristem!
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je
vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a
každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já
(zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně,
bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a
hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete
prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že
ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
čtvrtek: Sk 15,7-21; Jan 15,9-11. Jestliže zůstanu ve spojení s Ježíšem,
bude můj život přinášet trvalé plody, jak jsme o tom četli ve včerejším
evangeliu. Tím největším a nejdůležitějším plodem je láska. Ten, kdo se
snaží žít v lásce, je zároveň stále více naplňován pravou radostí.
Zůstaňte v mé lásce, aby se vaše radost naplnila.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem
miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání,
zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a
zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve
vás a aby se vaše radost naplnila.“
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pátek: Sk 15,22-31; Jan 15,12-17. Pán znovu zdůrazňuje přikázání
vzájemné lásky. I zde připomíná, že musí jít o vztah, který se projevuje
nejen slovy, nýbrž i snahou uskutečňovat jeho přikázání. Láska skutečného
Kristova učedníka má jít až k ochotě položit svůj život za druhé.
To vám přikazuji: Milujte se navzájem.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem,
jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své
přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám
ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co
dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a
váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
sobota: Sk 16,1-10; Jan 15,18-21. Po výzvách ke vzájemné lásce
přechází Ježíš k tématu nenávisti světa vůči jeho učedníkům. Je to jen
zdánlivý paradox. Pán těmito slovy ukazuje, jak dobře ví, že život v lásce
vůbec není snadný. On sám přece nenávist světa zakusí v plné míře!
…Mám se tedy snažit jednat po Kristově příkladu, i když vím, že často
nebudu přijat.
Nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne
nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co
mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto
vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl:
`Služebník není víc než jeho pán.' Když pronásledovali mne, budou
pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i
vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají
toho, který mě poslal.“
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6. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sk 8,5-8.14-17. Po umučení Štěpána začalo v Jeruzalémě
pronásledování křesťanů. Ti jsou nuceni se rozprchnout, ale i tuto situaci
využívají k tomu, aby hlásali Krista. Tak tomu bylo i s Filipem, díky
němuž lidé v Samaří přijímají víru a posléze křest a biřmování… Mně
možná daleko menší překážky než ty, které prožívali první křesťané,
přivedou ke snadným výmluvám: nemohu se modlit, jít do kostela, nemohu
jednat podle své víry nebo o ní svědčit… Pane, prosím o dar pravdivosti a
také pevnosti a vytrvalosti!
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni
lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá
zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým
křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé
město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě
dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti
tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby
totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána
Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.
2. čt.: 1 Petr 3,15-18. I ve druhém čtení jsem vyzýván k tomu, abych se nebál
svědčit o své víře. Aby toto mé svědectví bylo věrohodné, musím mít
ovšem nejdříve sám dobré svědomí, jak zdůrazňuje apoštol Petr.
Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte
stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech
vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom
sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti,
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kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste
snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to,
že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za
hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice
usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

evang.: Jan 14,15-21. Pán Ježíš nám přislibuje Ducha pravdy. Ten už
přebývá i v mém srdci. Přesto mám stále znovu prosit o to, aby mě nově
a hlouběji obdarovával.
Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat
má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s
vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože
ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě
už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete
živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já
ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo
mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a
dám se mu poznat.“
cyklus B:
1. čt.: Sk 10,25-26.34-35.44-48. Všichni jsme si rovni. Tuto frázi slyšíme
často. U Boha to ale opravdu platí. On nikomu z nás nestraní – je mu milý
každý, kdo se ho bojí. Je ochotný přijmout a obdarovat každého – dnes
stejně jako v době apoštola Petra a setníka Kornélia.
I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v
hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já
jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu
chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten,
kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil
Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení
ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha
svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha. Tehdy
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Petr řekl: „Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali
Ducha svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista.
Potom ho prosili, aby (u nich) zůstal ještě několik dní.
2. čt.: 1 Jan 4,7-10. Boha můžeme poznávat jedině tehdy, když se snažíme o
lásku ke svým bližním. Láska není věcí citu, ale naší vytrvalé a dobré vůle.
Bůh nám jde v lásce sám příkladem a je ochoten nám svou milostí
pomáhat, abychom ho mohli následovat.
Bůh je láska.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo
miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha
nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že
Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život
skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on
si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
evang.: Jan 15,9-17. Jsme Božími přáteli. O tom nás ujišťuje následující
evangelium. Bůh nás nechce mít za otroky, kteří mu slouží ze strachu.
Touží, abychom byli radostnými spolupracovníky na jeho díle. Děkujme
Pánu za obrovský dar jeho přátelství!
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem
miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání,
zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a
zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve
vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se
navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já
vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví,
co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a
váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
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cyklus C:
1. čt.: Sk 15,1-2.22-29. Čtení ze Skutků apoštolů ukazuje, jak se apoštolové i
celá prvotní církev nechávají vést Duchem svatým, když rozhodují o tom,
jaké povinnosti mají zachovávat ti, kdo před přijetím Krista žili jako
pohané.
Rozhodl Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno
kromě těchto nutných věcí.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry:
„Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“
Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o
to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel,
Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do
Jeruzaléma. Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí
rozhodli, že ze svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem
a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a
Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní:
„Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii,
Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří
lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu
nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jednomyslně
rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s
naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život
pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby
vám to vyložili ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá
být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí:
vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených
zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně.
Buďte zdrávi.“

2. čt.: Zj 21,10-14.22-23. V Janově Zjevení je Boží království představeno
obrazem města – nového Jeruzaléma. V tomto městě už nebude chrám,
protože Beránek sám bude všechno osvěcovat a naplňovat.
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Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté
město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží
vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově
(průhledný) jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na
nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti
izraelských kmenů. Tři brány (ležely) k východu, tři brány k severu,
tři brány k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct
základních (kamenů) a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových
apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a
Beránek - to je jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce,
ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho
světlem je Beránek.
evang.: Jan 14,23-29. Pán před svým odchodem zaslibuje učedníkům dar
Ducha svatého. Tento příslib je velmi aktuální i pro nás v těchto dnech. Za
několik dní vstoupíme do svatodušní novény a budeme si vyprošovat
příchod Přímluvce, jak Pán Ducha svatého nazývá.
Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé
slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u
něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece)
slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem
k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene
vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše
srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a
`(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k
Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se
to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

pondělí: Sk 16,11-15; Jan 15,26 – 16,4a. Poté, co Pán mluví o
nenávisti světa, zdůrazňuje, že i v obtížných situacích mu máme vydávat
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svědectví. To je možné jenom v síle jeho Ducha – Přímluvce a
Utěšitele… Vyprošuji si jeho pomoc k tomu, abych svým životem i
skutky svědčil o Kristu?
Duch pravdy vydá o mně svědectví.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu
od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně
svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od
začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze
synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si
myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce
ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si - až jednou ta chvíle
přijde - vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.“

úterý: Sk 16,22-34; Jan 16,5-11. Učedníci jsou zarmouceni, protože
tuší, že Pán od nich odchází. Ježíš je ale povzbuzuje dalšími slovy o
Duchu svatém – Přímluvci. Díky Kristovu dílu vykoupení se otevře pro
Ducha svatého cesta do světa i do mého života.
Jestliže neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a
nikdo z vás se mě neptá: `Kam jdeš?' Spíše je vaše srdce plné
zármutku, že jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu: Je to pro
vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám
nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět
ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu: že ve mne nevěří; ze
spravedlnosti: že odcházím k Otci a už mě neuvidíte; ze soudu: že
vládce tohoto světa je už odsouzen.“

středa: Sk 17,15.22-18,1; Jan 16,12-15. Duch svatý je Duchem
pravdy. Právem ho tedy mohu prosit o to, abych stále více a pravdivěji
poznával Kristovo učení. K tomu je ovšem také neodmyslitelně
zapotřebí, abych se snažil pravdivě mluvit a jednat i v běžném životě…
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Duch pravdy vás uvede do celé pravdy.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci,
ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede
vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z
mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto
jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Slavnost Nanebevstoupení Páně
(slaví se buď dnes, nebo se překládá na následující neděli)
Pro nás, křesťany 21. století, není možné vidět Ježíše fyzickýma očima,
jak ho viděli apoštolové. Přesto nás posiluje jeho ujištění – i když
vstupuji na nebesa, zůstávám stále s vámi. Pán je s námi – až do konce
světa. Pán je se mnou – až do konce mého života. A potom, jak věřím,
ho spatřím tváří v tvář…
cyklus A: 1. čt.: Sk 1,1-11; 2. čt.: Ef 1,17-23; evang.: Mt 28,16-20
(Evangelium – Mt 28,16-20)
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Zakončení svatého evangelia podle Matouše.
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.
Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim
přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám
přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
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cyklus B: 1. čt.: Sk 1,1-11; 2. čt.: Ef 4,1-13; evang.: Mk 16,15-20
(Mk 16,15-20)

Byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici.
Zakončení svatého evangelia podle Marka.
(Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům,) řekl jim: „Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří,
budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy,
budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí
něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat
ruce, a uzdraví se.“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do
nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán
působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

cyklus C: 1. čt.: Sk 1,1-11; 2. čt.: Žid 9,24-28;10,19-23; evang.: Lk
24,46-53
(Lk 24,46-53)

Zatímco jim žehnal, vznášel se k nebi.
Zakončení svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a
třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby
všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy
jste toho svědky. Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy
zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ Vyvedl
je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim
žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s
velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili
Boha.
čtvrtek: Sk18,1-8; Jan 16,16-20. Učedníci brzy prožijí velký zármutek –
Pán bude zabit, a tak už ho „zakrátko nespatří“. Jejich zármutek se ovšem
obrátí v radost, protože Krista brzy zase uvidí vzkříšeného… I všechny mé
zármutky budou jednou díky Kristu obráceny v radost!
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Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Zakrátko mě už nespatříte a opět
zakrátko mě uvidíte, neboť odcházím k Otci.“ Někteří z jeho učedníků
se navzájem ptali: „Co to má znamenat, co nám říká: `Zakrátko mě
nespatříte a opět zakrátko mě uvidíte' a `Odcházím k Otci'?“ Říkali:
„Co to má znamenat, co říká: `Zakrátko'? Nevíme, co mluví.“ Ježíš
poznal, že se ho chtějí tázat, a proto jim řekl: „O tom se mezi sebou
dohadujete, že jsem řekl: `Zakrátko mě nespatříte a opět zakrátko mě
uvidíte'? Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět
se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se
obrátí v radost.“
pátek: Sk 18,9-18; Jan 16,20-23a. Žena, která prožívá bolest a úzkosti
porodu, je posilována nadějí na zrození nového života. Oč větší posilou má
být Ježíšovým učedníkům i každému z nás naděje na chvíli, kdy se setkáme
se vzkříšeným Kristem a definitivně vstoupíme do nového a věčného
života!
Dneškem začíná svatodušní novéna. Které dary Ducha svatého si chci
s důvěrou vyprošovat? (Při prosbách o dary Ducha svatého je možné
použít svatodušní novénu, která je mezi dodatky na konci této brožury.)
Vaši radost vám nikdo nevezme.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete
plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice
zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má
zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už
na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte
zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši
radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát.“
sobota: Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28. My, křesťané, můžeme s důvěrou
prosit Otce v Ježíšově jménu. On je přece prostředníkem mezi námi a
Bohem. On je zárukou, že naše modlitby Otec slyší a přijímá…
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Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli
budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili
ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše
jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit
obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete
prosit ve jménu mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás;
vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste,
že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase
opouštím svět a jdu k Otci.“

7. týden velikonoční
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sk 1,12-14. Apoštolové s Pannou Marií neočekávají příchod Ducha
svatého nečinně. Vytrvale a usilovně se modlí o jeho dary. Důležitým
rysem jejich přípravy je i to, že se modlí všichni společně a jednomyslně.
Tak nám dávají nejlepší příklad svatodušní novény.
Jednomyslně setrvávali v modlitbách.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z
hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom
délku sobotní cesty. A když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší
místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš,
Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův
(bratr). Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se
ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.
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2. čt.: 1 Petr 4,13-16. Petr mě nevyzývá k tomu, abych si liboval v bolesti a
trápení. Jako křesťana mě však může naplňovat radostí vědomí, že každá
má bolest mě může pevněji spojovat s Kristem trpícím a oslaveným.
Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také
mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet
urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch
slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo
okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých
lidí. (Trpí-li však,) že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať
Boha velebí, že je křesťanem.
evang.: Jan 17,1-11a. Následující slova z takzvané Ježíšovy velekněžské
modlitby zdůrazňují, že Kristovou celoživotní snahou byla oslava jeho
nebeského Otce… Stejně tak i mojí touhou by mělo být to, abych svým
životem stále více oslavoval svého Pána: aby Pán byl ve mně oslaven.
Otče, oslav svého Syna.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav
svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi,
aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že
poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše
Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi
svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou,
kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem,
které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje
slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova,
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že
jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně.
Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno
mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě,
ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“
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cyklus B:
1. čt.: Sk 1,15-17.20-26. Následující úryvek ze Skutků apoštolů popisuje, jak
mladá církev volí a světí nového apoštola – dnes bychom řekli biskupa.
Svatý Matěj je prvním z apoštolů, kterého si nevyvolil osobně Pán Ježíš,
ale vybrali a ustanovili ho sami apoštolové. Takto si skrze svěcení
předávají biskupové duchovní pravomoc až do dnešních dní.
Je nutné, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho
zmrtvýchvstání.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr se postavil před bratry, bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí,
a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý
skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše.
Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize
Žalmů: `Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí' a `jeho úřad ať
dostane jiný'. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi
chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu
až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi
svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se
říkalo Barsabáš příjmení měl Justus a Matěje. A takto se modlili:
„Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby
přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby
odešel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl
proto přibrán k jedenácti apoštolům.

2. čt.: 1 Jan 4,11-16. Naše plné a opravdové spojení s Bohem se uskutečňuje
jedině díky působení Ducha svatého. Využijme těchto dní k prosbám o to,
abychom Božího Ducha nechávali ve svém životě stále více působit.
Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat.
Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává
v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v
něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho
Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako
spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a
on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k
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nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává
v něm.

evang.: Jan 17,11b-19. „Posvěť je pravdou,“ prosí za své učedníky (i za
nás) Ježíš svého Otce. Snaha o to, abychom žili, mluvili i jednali pravdivě,
je základním předpokladem k tomu, abychom se mohli stávat opravdovými
křesťany.
Aby byli jedno jako my.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém
jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi,
já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je
a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se
naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby
měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal
nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou
ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je
pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A
pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

cyklus C:
1. čt.: Sk 7,55-60. Smrt prvomučedníka Štěpána nápadně připomíná smrt
samotného Krista. Štěpán sice umírá jiným způsobem, ale s téměř stejnými
slovy na rtech – prosí o odpuštění pro ty, kdo ho zabíjejí… První křesťané
skutečně mluvili i jednali pod vedením Ducha Ježíšova.
Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a
Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a
Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však dali do velkého
křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali
ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní
šat k nohám jednoho mladého muže jmenoval se Šavel. Tak Štěpána
kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl
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pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A po
těchto slovech skonal.
2. čt.: Zj 22,12-14.16-17.20. Závěr knihy Zjevení apoštola Jana vyjadřuje
touhu prvních křesťanů, zachycenou v modlitbě „Přijď, Pane Ježíši!“ My
můžeme v těchto dnech dodat: „Sešli nám svého Ducha, Pane Ježíši!“
Přijď, Pane Ježíši!
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, přijdu brzy a moje
odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa
i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají
šaty; budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Já,
Ježíš, poslal jsem svého anděla, abych vám svědčil o tom, co se týká
církevních obcí. Já jsem výhonek (z Davidova kořene) a Davidův
potomek, zářivá jitřní hvězda.“ Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to
slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé
vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano,
přijdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
evang.: Jan 17,20-26. V evangeliu uslyšíme závěr takzvané Ježíšovy
velekněžské modlitby. Pán prosí o jednotu svých učedníků. Jednota je též
darem Ducha svatého… Usiluji o to, abych byl šiřitelem Kristova pokoje?
Ať všichni jsou jedno!
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své
učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni
jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás,
aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem
já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak
ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a
žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já,
byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi
dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče,
svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci) poznali, že
jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
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pondělí: Sk 19,1-8; Jan 16,29-33. „Nyní už věříte? Hle, přichází hodina,
kdy se rozprchnete,“ upozorňuje Pán učedníky, kteří příliš důvěřují
pevnosti své víry… Ani já nikdy nemohu říci, že jsem uvěřil dostatečně
pevně a hluboce. O svou víru musím stále znovu zápasit… Právě ve dnech
svatodušní novény si mohu a mám vyprošovat dar pevné a vytrvalé víry!
Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Učedníci řekli Ježíšovi: „Teď mluvíš otevřeně, (a ne) obrazně. Nyní
víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě kdo na něco ptal. Proto
věříme, že jsi vyšel od Boha.“ Ježíš jim odpověděl: „Nyní už věříte?
Hle, přichází hodina ano, už je tu kdy se rozprchnete, každý do svého
(domova), a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť
Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve
světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl
svět.“
úterý: Sk 20,17-27; Jan 17,1-11a. Sedmnáctá kapitola Janova evangelia
je věnována takzvané Ježíšově velekněžské modlitbě. Dnes mohu rozjímat
nad tím, že Ježíš přišel na svět, aby oslavil Otce a aby nám, lidem, přinesl
spásu… Díky, Pane, žes svůj úkol s láskou naplnil!
Otče, oslav svého Syna.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav
svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi,
aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že
poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše
Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi
svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou,
kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem,
které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje
slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova,
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že
jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně.
Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno
mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě,
ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“
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středa: Sk 20,28-38; Jan 17,11b – 19. Ježíšovi následovníci „nejsou ze
světa“, a přece jsou „posláni do světa“. Jako křesťan – pokud chci zůstat
věrný Kristu – se nutně musím v mnohém odlišovat od myšlení a jednání
„světa“. Zároveň jsem poslán, abych světu Ježíše přinášel.
Aby byli jedno jako my.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém
jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi,
já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je
a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se
naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby
měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal
nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou
ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je
pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A
pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“
čtvrtek: Sk 22,30;23,6-11; Jan 17,20-26. Nikdo nedokáže spočítat, kolik
velkých sporů a dokonce i válek povstalo ze zdánlivě malých rozdělení a
rozdílů. Ďábel se snaží působit mezi lidmi spory a rozdělení. Božím plánem
je porozumění a jednota… Jak vypadají mé vztahy v rodině, v sousedství,
na pracovišti? Vnáším do nich spíše pokoj nebo neklid a rozpory?
Ať i oni jsou v dokonalé jednotě.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své
učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni
jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás,
aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem
já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak
ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a
žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já,
byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi
dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče,
svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že
jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
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pátek: Sk 25,13b-21; Jan 21,15-19. Jak známé je dnešní evangelium, ale
přesto nikdy nebudu hotov se svou snahou objevovat v něm stále novou
hloubku Ježíšova odpuštění, věrnosti a lásky. S jakou citlivostí dává Pán
svému apoštolovi novou příležitost, aby mu sloužil! S takovým taktem a
jemností Ježíš vstupuje i do mé duše a do mého života…
Pas mé beránky. Pas moje ovce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) posnídali, zeptal se (Ježíš)
Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas
mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ
mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ
mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a
odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno ty víš, že tě miluji!“ Ježíš mu řekl:
„Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a
jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou
smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“
sobota: při ranní mši: Sk 28,16-20.30-31; Jan 21,20.-25. „Proč se o to
staráš? Ty mě následuj!“ vyzývá Ježíš apoštola Petra… Také já se starám a
obávám o mnoho věcí. Často při tom zapomínám, že zde na světě nemusím
všechno pochopit – hlavní je, abych se snažil stále lépe následovat svého
Pána.
To je ten učedník, který to všechno zaznamenal a jeho svědectví je
pravdivé.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a
který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“
Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a co on?“ Ježíš mu
odpověděl: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty
mě následuj!“ Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník
nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: „Nezemře“, ale: „Jestliže chci, aby
zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?“ To je ten učedník, který o tom
všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal a víme, že jeho
svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš
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vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět
neobsáhl knihy o tom napsané.

Slavnost Seslání Ducha svatého
vigilie:
1. čt.: výběr z těchto možností: Gn 11,1-9; Ex 19,3-8a.16-20b; Ez 37,1-14; Jl
3,1-5; 2. čt.: Řím 8,22-27; evang.: Jan 7,37-39. Mohu přicházet k Pánu a
čerpat vodu života – Ducha svatého. Je to nové potvrzení slov, kterými se
Ježíš obrací už dříve k samařské ženě (Jan 4,14). Duch svatý mi není
nabízen jen „po kapkách“: čím víc ho toužím přijímat a čerpat, tím více jím
budu obdarováván. A nejen to – Duch se stane v mém nitru pramenem,
z něhož může voda života proudit i pro další lidi.
Potečou proudy živé vody.
Slova svatého evangelia podle Jana.
V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal:
„Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká
Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli
dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl (dán), protože
Ježíš nebyl ještě oslaven.
v den slavnosti:
cyklus A:
1. čt.: Sk 2,1-11. Příchod Ducha svatého se o Letnicích projevuje mocným
způsobem. Boží Duch přichází jako oheň, aby rozehřál studená a bojácná
lidská srdce. Jeden z důsledků jeho působení je zřetelný okamžitě:
apoštolové mluví cizími jazyky. Tuto skutečnost mohu chápat i hlubším
způsobem – pod vlivem Ducha svatého padají bariéry mezi lidmi a ti
nalézají vzájemné porozumění.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval
z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
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zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad
každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a
začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem.
Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože
každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a
říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité,
obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a
Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme
připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13. V závěru prvního listu do Korinta Pavel
vypočítává různá obdarování Ducha svatého – takzvaná charismata.
V dnešním čtení je naznačen dar odvahy při vyznávání Krista. Jenom pod
vlivem Ducha svatého dokážu slovy i skutky vyznávat, že Ježíš je Pán.
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je
Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou
rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly,
ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy
Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako
tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla,
přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u
Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno
tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme
byli napojeni jedním Duchem.
evang.: Jan 20,19-23. Setkání vzkříšeného Krista s apoštoly je předzvěstí
Letnic. Ježíš vyzývá své přátele k přijetí Ducha svatého, který je dárcem
pokoje a odpuštění.
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze
strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli
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Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
cyklus B:
1. čt.: Sk 2,1-11. Seslání Ducha svatého o letnicích se událo zřetelným a
viditelným způsobem… Nenechme se odradit tím, že v našem životě Duch
svatý většinou působí spíše skrytě a nenápadně. Smíme věřit: jeho působení
je stále stejně účinné.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval
z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad
každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a
začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem.
Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože
každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a
říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité,
obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a
Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme
připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

2. čt.: Gal 5,16-25. V tomto úryvku z dopisu apoštola Pavla Galaťanům mohu
číst o krásném a trvalém ovoci, které je schopen nést Duch svatý v srdcích
křesťanů… Který ze jmenovaných darů nejvíce postrádám? Vyprošuji si jej
s vírou a vytrvale?
Ovoce Ducha.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž
touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor,
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takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem,
nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně
známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví,
nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví,
závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a
říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít
podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj,
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti
takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši,
ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je
naším životem, podle Ducha také jednejme!

evang.: Jan 15,26-27;16,12-15. Duch svatý nás chce uvádět do celé
pravdy. Chce nám dávat moudrost a sílu, abychom pravdu nejen poznávali,
ale také ji žili a uskutečňovali.
Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu
od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně
svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé
pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co
uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme
a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z
mého vezme a vám to oznámí.“
cyklus C:
1. čt.: Sk 2,1-11. V den letnic Kristovi učedníci prožívají naplnění Duchem
svatým. Dostávají odvahu hlásat evangelium i nové schopnosti. Snad ještě
větším zázrakem Božího Ducha je ale to, že hlásání víry začínají rozumět
lidé různých jazyků a názorů.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Čtení ze Skutků apoštolů.
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval
z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
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zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad
každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a
začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem.
Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože
každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a
říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité,
obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a
Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme
připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak
našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

2. čt.: Řím 8,8-17. Apoštol Pavel opakuje Římanům úžasnou radost, jež se
týká každého křesťana: Už nejsme otroci, jsme Božími dětmi! Je to proto,
že Duch svatý sídlí v našem srdci. Jsme tedy vyzváni k tomu, abychom se
Božím Duchem nechali také vést.
Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete
ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá
Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve
vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný)
života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z
mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše,
probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít,
jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže
však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni,
kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste
přece ducha otroctví, že byste museli znova žít ve strachu. Dostali jste
však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat:
„Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý),
že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a
spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli
spolu s ním dojít slávy.
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evang.: Jan 14,15-16.23b-26. Pán Ježíš v následujícím úryvku z Janova
evangelia nazývá Ducha svatého Pomocníkem a Přímluvcem. Tato dvě
jména naznačují, co si můžeme od Kristova Ducha vyprošovat a co od něj
očekávat. To vše v daleko větší míře než si umíme představit! …Přijď,
Duchu svatý, zapal mé srdce ohněm své lásky, naplň mě svými dary a
používej si mě ke své službě!
Duch svatý nás naučí všemu.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat
má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s
vámi zůstal navždy. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj
Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám
mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene
vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.“
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V. LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
= Zpět na obsah =

(Ve všední dny liturgického mezidobí existují dva cykly pro 1. čtení a
jeden cyklus pro evangelia. To znamená, že se totéž 1. čtení opakuje každé
2 roky, zatímco evangelium každý rok. Cykly 1. čtení se označují čísly: 1. a
2. cyklus. Pro liché roky je cyklus 1 (např. pro rok 2005) a pro sudé roky
(rok 2006) cyklus 2. Obě čtení pro každý den jsou v následujícím textu
uvedena – na prvním místě cyklus 1, násl. cyklus 2 a potom tučně vytištěné
evangelium. O nedělích existují pro všechna čtení včetně evangelií 3 cykly,
které se označují písmeny A, B, C. Každý cyklus začíná s počátkem
liturgického roku – tedy na začátku adventu. V roce 2005 je cyklus A, 2006
cyklus B atd.)

1. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

pondělí: Žid 1,1-6; 1 Sam 1,1-8; Mk 1,14-20. Pán výzvu k obrácení
neadresuje jen zástupům nebo svým budoucím apoštolům. Tato výzva je
určena i mně. Na začátku liturgického mezidobí tak zaznívá Kristovo
pozvání: Věř upřímně mému evangeliu!
Obraťte se a věřte evangeliu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam
Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.
Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře,
uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.
Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned
nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl
Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě;
a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a
odešli za ním.
úterý: Žid 2,5-12; 1 Sam 1,9-20; Mk 1,21b- 28. Ježíš učí jako ten, který
má moc. Jeho slovo mě nechce jen informovat o tom, co je dobré a
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správné. Chce mě také uzdravovat a proměňovat. K tomu je potřebná má
upřímná víra a spolupráce.
Učil je jako ten, kdo má moc.
Slova svatého evangelia podle Marka.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš hned v sobotu do synagogy a učil.
Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako
učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým
duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal:
"Mlč a vyjdi z něho!" Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým
křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to?
Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a
poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém
galilejském kraji.
středa: Žid 2,14-18; 1 Sam 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39. „Všichni tě
hledají!“, říkají učedníci Kristu. Proč asi? Z touhy ho následovat, anebo
jenom proto, že touží po uzdravení a dalších výhodách?… Proč já
přicházím za Pánem?
Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a
Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní
pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala
a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k
němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I
uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho
zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli,
kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné
místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho
a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do
blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel."
A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé
duchy.
čtvrtek: Žid 3,7-14; 1 Sam 4,1-11; Mk 1,40-45. Pán Ježíš jistě dobře ví,
proč nechce, aby uzdravený mluvil o jeho zázraku. Ale bývalý malomocný
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na jeho pokyn nedbá… Jak často i já „vím nejlépe“, co je správné – a kolik
i při nejlepší vůli nadělám hloupostí! Nestálo by za to trochu více
poslouchat Pána i tehdy, když mu úplně nerozumím?
Hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li,
můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a
řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a
byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys
někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své
očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to
horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl
veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale
přesto k němu chodili lidé odevšad.
pátek: Žid 4,1-5.11; 1 Sam 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12. Ke Kristu přinášejí
s velkou vírou ochrnutého člověka. A Pán? Jako by nejevil snahu ho
fyzicky uzdravit. S velkou samozřejmostí ovšem nabízí mnohem víc:
uzdravení duše… Nestává se mi, že pro zklamání z toho, že Pán přesně
neplní má přání, často přehlížím mnohá jiná obdarování, kterými mě
zahrnuje?
Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš po (několika) dnech vrátil do Kafarnaa, proslechlo se, že
je doma. Sešlo se tolik lidí, že už nestačilo ani místo přede dveřmi, a on
jim hlásal Boží slovo. Tu k němu přicházeli s ochrnulým, čtyři ho nesli.
Pro množství (lidí) se s ním nemohli k němu dostat. (Proto) nad tím
místem, kde byl (Ježíš), odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů
lehátko, na kterém ochrnulý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
ochrnulému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Seděli tam však někteří z
učitelů Zákona a ve svém srdci uvažovali: "Jak může ten (člověk) tak
mluvit? Vždyť se rouhá! Hříchy přece může odpouštět jenom sám
Bůh." Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují, a řekl
jim: "Proč tak ve svém srdci uvažujete? Co je snadnější - říci
ochrnulému: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň, vezmi své
lehátko a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět
na zemi hříchy" - řekl ochrnulému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své
lehátko a jdi domů!" On vstal, ihned vzal lehátko a přede všemi odešel,
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takže všichni žasli, velebili Boha a říkali: "Něco takového jsme ještě
nikdy neviděli!"
sobota: Žid 4,12-16; 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a; Mk 2,13-17. I já jsem
hříšník, který potřebuje Lékaře… A při tom ze sebe tak často dělám
spravedlivého, jenž má pro druhé slova odsouzení nebo odmítnutí!
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil.
Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu:
"Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš) u stolu v
jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s
jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé
Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho
učedníkům: "Proč jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to zaslechl a řekl jim:
"Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky."

2. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 49,3.5-6. Následující Izaiášova slova o Božím služebníku se v plném
smyslu vztahují pouze na Krista. Svým způsobem mají ale platit o každém
věřícím. I já se mám stávat světlem pro druhé lidi, aby se Hospodinova
spása mohla šířit až do končin země.
Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se
tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka
již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu
shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je
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mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys
obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám
národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země."

2. čt.: 1 Kor 1,1-3. Apoštol Pavel zahajuje svůj první dopis do Korinta slovy
o tom, že tamní věřící byli povoláni do „stavu svatých“. Možná to zní
nadneseně, ale také zde je pravdou, že to platí o každém křesťanovi. I já
jsem posvěcen, protože díky křtu patřím ke Kristu, mému Pánu.
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes
členům církevní obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a
povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno
Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha,
našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

evang.: Jan 1,29-34. Jan Křtitel se nevydává za Spasitele ani za Mesiáše.
Zřetelně vidí svůj jediný úkol – ukazovat na Ježíše jako na Beránka
Božího, který snímá hříchy světa. Jaký je to pro mě příklad pokory a
pravdivosti!
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek
Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně
přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já
jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven
izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal,
ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho uvidíš
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem
svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."
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cyklus B:
1. čt.: 1 Sam 3,3b-10.19. Nad Samuelovou ochotou naslouchat Hospodinu je
možné dobře rozjímat. Ještě důležitější ale je snažit se jeho příklad
následovat. Také já se chci připojit k jeho větě: „Mluv, Hospodine, tvůj
služebník naslouchá.“
Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal:
"Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady
jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy
spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu
a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě,
synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se
mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela,
potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě."
Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi:
"Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník
poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel,
zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl:
"Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a
nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

2. čt.: 1 Kor 6,13c-15a17-20. V době apoštola Pavla panovaly v Korintě
velmi pokleslé mravy. Pavel připomíná tamějším křesťanům důležitost
mravní čistoty a důstojnost lidského těla… Pane, chraň mě i tento svět před
nákazou nečistoty!
Vaše těla jsou údy Kristovými.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh,
který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou
údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte
před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo
tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu.
Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí
a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste
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přece koupeni, a to za (vyskou) cenu. Oslavujte proto Boha svým
tělem.

evang.: Jan 1,35-42. První apoštolové nenásledují Ježíše z povinnosti.
Spíše ho touží lépe poznat a je jim s ním dobře – a tak zůstávají v jeho
blízkosti. A co více, přivádějí k němu i ostatní, jako například Ondřej svého
bratra Šimona… Čím více budou lidé kolem mě vnímat, že je mi s Pánem
dobře, tím účinnější bude mé svědectví o víře.
Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem,
a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za
Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co
byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře
- "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde
bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden
z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej,
bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl
mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl
ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův.
Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).
cyklus C:
1. čt.: Iz 62,1-5. Prorok Izaiáš používá v následujícím čtení častý
starozákonní obraz. Manželství je symbolem svazku mezi Hospodinem a
jeho lidem i každým jednotlivým věřícím… Kdo doufá v Boha, není nikdy
zcela osamělý ani opuštěný.
Raduje se z nevěsty ženich.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho
spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak
pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou
slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš
nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani
svého Boha. Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá země
"Osamělá". Tvým jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé
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země "V manželství daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země
dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí
tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje
z tebe.
2. čt.: 1 Kor 12,4-11. Duch svatý je dárcem mnoha rozmanitých darů a
charismat. Pavel připomíná, že Duch nabízí své dary každému. Tato
obdarování ale nesmějí sloužit k osobní slávě jednotlivce, nýbrž ke službě
celému společenství.
Jeden a týž Duch přiděluje každému zvlášť, jak chce.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné
služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je
pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha
však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž
Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání,
jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož
Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat
pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat,
jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými)
jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo
řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje
každému zvlášť, jak chce.
evang.: Jan 2,1-12. Ježíš dává svatebčanům dobré víno. Chce, aby se lidé
radovali. Tak jako Pán mění vodu ve víno, dokáže proměňovat i život
každého člověka, který ho s důvěrou následuje.
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu
byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka
Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo?
Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte
všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu,
určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na
dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!"
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci
svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve
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víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré
víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré
víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení,
která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.
Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do
Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.
pondělí: Žid 5,1-10; 1 Sam 15,16-23; Mk 2,18-22. Půst jistě patří (anebo:
měl by patřit) k životu křesťana. Jako „hosté na svatbě“ budeme až
v Božím království… Už na této zemi ale mohu a mám prožívat nejen
odříkání a zármutek, nýbrž i radost z toho, že jsem nablízku „ženichovi“ –
Pánu Ježíši.
Ženich je s nimi.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s
otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji
učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na
svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou,
nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a
potom, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané
látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne
a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých
měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy.
Mladé víno do nových měchů!"
úterý: Žid 6,10-20; 1 Sam 16,1-13; Mk 2,23-28. Pán Ježíš jistě nehlásá
svévolnost. Různé předpisy a ustanovení jsou v životě víry důležité. Tyto
předpisy (jako například nedělní klid od práce) se ale nesmějí stát cílem.
Jsou jenom prostředkem k prohloubení mého vztahu k Bohu.
Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou
trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu
nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl
v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu - bylo
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to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst
jenom kněží, a dal i své družině?" A řekl jim: "Sobota je pro člověka,
a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!"
středa: Žid 7,1-3.15-17; 1 Sam 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6. Farizeové
pozorně sledují Ježíše. To je v pořádku. Jejich pozornost ale není vedena
touhou poučit se. Nic od Krista nečekají… Nemůže ke mně někdy
promlouvat Bůh i skrze lidi, které jsem „odepsal“ a od nichž nic
neočekávám?
Je dovoleno v sobotu život zachránit, anebo nechat zahynout?
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou.
Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli
obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď
doprostřed!" Pak se (farizeů) zeptal: "Smí se v sobotu jednat dobře,
anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlčeli. Zarmoucen
nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu
člověku: "Vztáhni ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku.
Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho
zahubili.
čtvrtek: Žid 7,25-8,6; 1 Sam 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12. Tolik lidí touží
po tom, aby se mohli Ježíše dotknout! Já mám také možnost dotýkat se
Pána – v modlitbě, v jeho slově, ve svátostech… Jak často to pokládám za
samozřejmost!
Nečistí duchové křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval,
aby ho neprozrazovali.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z
Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze
Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože
slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro
něho připravenou loďku, aby se na něho (lidé) netlačili. Mnoho jich
totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli
dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a

233

křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval, aby ho
neprozrazovali.
pátek: Žid 8,6-13; 1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19. Pán si volí
spolupracovníky. Jsou to nevzdělaní a slabí lidé… Ježíš by jistě dokázal
udělat všechno úplně sám, ale dává nám možnost, abychom mu pomáhali.
Ukazuje, že i já jsem pro něj důležitý. Dnes jako před dvěma tisíci lety
čeká na „ano“ člověka.
Zavolal k sobě ty, které sám chtěl, aby byli s ním.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a (oni) přišli
k němu. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl
posílat kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy. (Ustanovil těchto
dvanáct:) Petra - to jméno dal Šimonovi, Jakuba, (syna) Zebedeova, a
jeho bratra Jana - ty pojmenoval Boanerges, to je "Synové hromu",
Ondřeje a Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba, syna
Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Jidáše Iškariotského, který
ho pak zradil.
sobota: Žid 9,2-3.11-14; 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21.
Krátká, ale důležitá ukázka z Ježíšova „soukromého“ života. Naznačuje
vypětí, se kterým Pán pracuje, i nepochopení některých jeho blízkých. Ale
Ježíš se nenechá odradit od svého díla spásy. Na rozdíl ode mě – jak často
stačí trocha nepochopení ze strany druhých lidí, abych ve svém úsilí o
dobro zakolísal či propadl rezignaci…
Jeho příbuzní říkali, že se pomátl na rozumu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu),
takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní,
vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na
rozumu.
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3. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 8,23b-9,3. Prorok Izaiáš se obrací především k těm, kdo byli
uvězněni po dobytí Jeruzaléma babylonským králem Nabuchodonosorem.
Nejen vězně, ale i zbylé obyvatele Palestiny lze v takové smutné situaci
označit za „obyvatele temné země“. O to radostnější je příslib „velkého
světla“… Jistě i do mých temnot chce (a dokáže) vstoupit Bůh se svým
světlem.
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V první době ponížil (Hospodin) zemi Zabulon a zemi Neftali, v
poslední době však oslaví Mořskou cestu, (kraj) za Jordánem, Galileu
pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné
země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se
před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi
zlomil jako za midjanských dnů.
2. čt.: 1 Kor 1,10-13.17. Korintští křesťané prožívali zřejmě podobný
„problém“ jako mnozí dnešní věřící: měli své oblíbené kazatele a podle
nich se dělili na různé skupinky. Pavel připomíná s plným důrazem: vy
všichni patříte především ke Kristu!
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte
všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a
stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji
bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká
(něco jiného): "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s
Petrem!", "já s Kristem!" Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás
ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal
mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní
moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
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evang.: Mt 4,12-23. Obyvatelé Galileje v době Kristově už dávno nejsou
zajatci babylonského krále. Přesto se stále mluví o těch, kdo „žijí ve stínu
smrti“. Spíš než o vnější zajetí tedy jde o život bez Boží přítomnosti. Jak
mnoho lidí dnes žije v takové temnotě… Vážím si světla, kterého se mi
dostalo?
Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje.
Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy
proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za
Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té
doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské
království." Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry
- Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře;
byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře
lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál,
uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana,
jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni
hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé
Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium (o Božím)
království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

cyklus B:
1. čt.: Jon 3,1-5.10. Obyvatelé Ninive byli známí svým hříšným životem. A
přece jsou schopni a ochotni pochopit naléhavost Jonášovy výzvy. Dávají
se na pokání okamžitě – neodkládají to na „někdy později“.
Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše: "Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej
tam, co ti ukládám." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle
Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se
jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal:
"Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však
uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh
236

viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl
na ně zkázu, kterou jim hrozil.
2. čt.: 1 Kor 7,29-31. Pavel neříká, že věci a vztahy na tomto světě nemají
žádnou hodnotu. Upozorňuje ale na jejich pomíjivost. Tím důležitější je
nezapomínat na svět, který je věčný a nepomíjející.
Tento viditelný svět pomíjí.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí,
jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují,
jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a
ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný
svět pomíjí.
evang.: Mk 1,14-20. I Ježíšova slova jsou naléhavá: „Naplnil se čas a
přiblížilo se Boží království“… Snažím se naplnit čas svého života nebo ho
promarňuji leností a zbytečnostmi?

Obraťte se a věřte evangeliu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam
Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.
Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře,
uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.
Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned
nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl
Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a
hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a
odešli za ním.

cyklus C:
1. čt.: Neh 8,2-4a.5-6.8-10. Kněz Ezdráš předčítá knihy Zákona. Izraelité
naslouchají velkou část dne Božímu slovu. Naslouchají mu s pokorou,
s dojetím i s radostí… Jak přistupuji ke čtení či naslouchání Božímu slovu
já?
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Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo.
Čtení z knihy Nehemiášovy.
Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny,
kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z
něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před
muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni
poslouchali knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na
dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před
očima všeho lidu - stál totiž výše než všichni lidé - a když ji otevřel,
všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a
všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: "Amen, Amen!" Vrhli
se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího
zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo.
Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří
poučovali lid, řekli všemu lidu: "Dnešní den je zasvěcen Hospodinu,
vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!" Všechen lid totiž plakal,
když slyšeli slova Zákona. (Ezdráš) jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a
pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic
připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte
zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla!"

2. čt.: 1 Kor 12,12-30. Apoštol Pavel vykresluje církev jako jedno tělo,
v němž má každý úd nezastupitelnou úlohu. Žádný křesťan nedostává Boží
dary sám pro sebe a pro svou slávu. Boží dary mají správné naplnění jenom
ve službě druhým a ve spolupráci s nimi… Přijímám své bratry a sestry ve
víře jako spolupracovníky na jednom díle či spíše jako konkurenty?
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny
údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je
tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním
Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo
svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se přece
neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: "Nejsem
ruka, a proto nepatřím k tělu," proto ještě k tělu patří! A kdyby řeklo
ucho: "Nejsem oko, a proto k tělu nepatřím," proto ještě k tělu patří!
Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo
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jenom sluch, kde by byl čich? Takto však umístil Bůh každý z údů v
těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo
tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy
nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!", nebo zase hlava nohám:
"Nepotřebuji vás!" Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou
nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně
ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za
které se stydíme, tím slušněji se zakrývají, kdežto údy ušlechtilé
(takové ohledy) nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům
podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale
aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním
všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy
se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Bůh
ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli.
Někteří dále (mají moc dělat) zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat,
řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou
všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky?
Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni (ty
řeči v neznámém jazyku pronesené) vykládat?
evang.: Lk 4,18-19. Ježíš naplňuje proroctví Izajášovo. On je ten, který
přináší radostnou zvěst a který dává zrak slepým a svobodu uvězněným…
Boží slovo se nenaplňuje jen v době Kristova pozemského života, ale i
dnes, kdykoliv v něj skládáme důvěru.
(Lk 1,1-4;4-14-21)
Dnes se naplnilo toto Písmo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše
Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se
dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku
očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od
začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe,
vážený Teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o
spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle
Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v
jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do
Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše.
Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto
mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych
vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil
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zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel
knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které
jste právě slyšeli."

pondělí: Žid 9,15.24-28; 2 Sam 5,1-7.10; Mk 3,22-30. Další zlomyslnost
ze strany učitelů Zákona a farizeů. Sice vidí Ježíšovy zřejmé zázraky, ale
přičítají je působení Zlého ducha! To už není hřích ze slabosti, ale ze
skutečné zloby. Pokud je člověk v takovém hříchu úmyslně zatvrzelý,
nemůže mu být odpuštěno – jednoduše proto, že o žádné odpuštění nestojí.
Se satanem je konec.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je
posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů."
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět
satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže
obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát.
Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je
s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit
jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům
může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno,
hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu
svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem."
To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem."
úterý: Žid 10,1-10; 2 Sam 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35. Jaké
povzbuzení! I já mohu být Pánu bratrem či sestrou, pokud se upřímně
snažím plnit Boží vůli.
Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali
si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a
tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má
matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola
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kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý,
kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."
středa: Žid 10,11-18; 2 Sam 7,4-17; Mk 4,1-20. Do jaké půdy padá Boží
slovo v mém srdci? Někdy si snad stěžuji, že nedělám pokroky
v duchovním životě. Není někde v pozadí některá z příčin, jež jsou
naznačeny v dnešním podobenství?
Jeden rozsévač vyšel rozsévat obilí.
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Ježíš) začal opět učit u moře. Shromáždil se u něho velký zástup.
Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na
břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl:
"Slyšte! (Jeden) rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé
(zrno) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali ho. Jiné padlo na
kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti; hned sice vyklíčilo, protože
neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo ho, takže uschlo,
protože nezapustilo kořeny. Jiné zrno padlo do trní; trní vzešlo a
udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu,
vzešlo, rostlo a přineslo užitek: některé třicetinásobný, jiné
šedesátinásobný, jiné stonásobný." A řekl: "Kdo má uši k slyšení,
slyš!" Když byl (později) sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s
Dvanácti, (jaký smysl mají) podobenství. A řekl jim: "Vám je dáno
tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno
předkládá v podobenstvích, `aby se stále dívali, ale neviděli, stále
poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim
odpuštěno'." A řekl jim: "Nerozumíte tomu podobenství? Jak pak
chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá
slovo. Těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, (se rozumějí) ti, kteří
ho slyší, ale hned přijde satan a obere je o slovo do nich zaseté.
(Podobně je tomu) u těch, kde se rozsévá na skalnatou půdu: když to
slovo slyší, hned ho s radostí přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou
nestálí. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování,
hned odpadají. U jiných se rozsévá do trní: ti slovo slyší, ale světské
starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí,
takže zůstane bez užitku. Těmi pak, u nichž je zaseto do dobré půdy,
(se rozumějí) ti, kteří slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek:
třicetinásobný, šedesátinásobný i stonásobný."

241

čtvrtek: Žid 10,19-25; 2 Sam 7,18-19.24-29. Mk 4,21-25. Proč přidávat
tomu, kdo už má dost? Ten, kdo má málo, často ještě nepoznal, jak jsou
Boží dary velké a tak o ně neusiluje. Proto může být jen těžko obdarován.
Naopak – pokud toužím, mohu dostávat stále víc. To není nenasytnost, to je
projev důvěry a lásky k Pánu.
Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec. Jakou mírou měříte,
takovou se naměří vám.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod
nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby
se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši
k slyšení, slyš!" Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou
mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno.
Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co
má."
pátek: Žid 10,32-39; 2 Sam 11,1.4a.5-10a.13-17; Mk 4,26-34.
Podobenství nám chtějí naznačit duchovní skutečnosti, které jinak nejsme
schopni pochopit. Žádné podobenství nedokáže tuto skutečnost vystihnout
celou. Proto Pán popisuje Boží království několika příklady. Ty dnešní dva
vypovídají i o tom, že Boží království v mém srdci může růst, i když to
vůbec nevnímám (to neznamená: nic pro to nedělám!). Díky Boží milosti
z něj může vyrůst krásný a košatý strom.
Člověk zaseje semeno a spí, a semeno roste, on ani neví jak. Podobně je to
i s Božím královstvím:
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupům: "Boží království je podobné člověku, který zaseje
do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a
roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo,
potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned
(člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu
přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme?
Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna
semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné
zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v
jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo,
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jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl
se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.
sobota: 1. čt.: Žid 11,1-2.8-19; 2 Sam 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41. Jak
často se možná i mně v bouřích mého života zdá, že Pán spí a nechává mě
hynout! Snad i ke mně se proto nyní obrací se svou otázkou – pořád ještě
nemáš víru?
Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý
břeh!" Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na
lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny
dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na
polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: "Mistře, je ti to jedno, že
hyneme?" Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! Buď
zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: "Proč se
bojíte? Pořád ještě nemáte víru?" Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a
říkali si mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?"

4. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sof 2,3;3,12-13. Být pokorný a hledat útočiště u Hospodina je cestou
k bezpečí a svobodě. To nám přes propast více než dvaceti šesti staletí
zprostředkovávají slova proroka Sofoniáše.
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.
Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho
výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den
Hospodinova hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.
Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z
243

Izraele. Už nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se
nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je
nebude děsit.
2. čt.: 1 Kor 1,26-31. Cítím se být slabý, nepochopený, bezmocný? Takový
stav mě může ponoukat ke škodlivé sebelítosti. Může mě ale také vést
k větší pokoře a jistotě, že Bůh si mě vyvolil bez ohledu na mé zásluhy, a
že jsem „v jeho očích drahý a vzácný“, jak říká Písmo na jiném místě.
Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu
mnoho moudrých (lidí) podle lidských měřítek, ani mnoho mocných,
ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé,
vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní,
vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a
méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby
zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl
před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem
Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako (dárce) moudrosti, spravedlnosti,
posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: `Kdo se chlubí, ať
se chlubí v Pánu.'
evang.:Mt 5,1-12a. Blahoslavení chudí v duchu (můžeme rozumět –
pokorní), blahoslavení ti, kdo přinášejí pokoj, kdo jsou milosrdní… Pán
Ježíš mluví o tom, o jaké postoje má věřící člověk usilovat a prosit. On sám
je vzorem v prožívání všech těchto blahoslavenství.
Blahoslavení chudí v duchu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil,
přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi
za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spavedlnosti, neboť oni
budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich
je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně
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tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“
cyklus B:
1. čt.: Dt 18,15-20. Úkol proroka není ani tak předpovídat budoucnost, jako
hlásat Hospodinovo slovo… I já jsem byl skrze křest pomazán na proroka –
mám tedy závažný úkol hlásat Boží slovo především životem: slovy i
skutky.
Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já,
z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě
žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když
jsi říkal: `Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už
dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.' Hospodin mi tehdy řekl:
'Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich
bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím.
Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu,
toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým
jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu
jiných bohů, takový prorok musí zemřít!'“
2. čt.: 1 Kor 7,32-35. Pavel zřejmě upřednostňuje celibát před manželstvím
(manželství ale neznevažuje!) Jistě i ten, kdo žije v manželství, může celým
srdcem usilovat o to, aby „se líbil Pánu“. Pavlovým slovům tedy mohu
rozumět jako upozornění: ať už žiješ v celibátu, v manželství, nebo jako
svobodný, snaž se nerozděleným srdcem sloužit Pánu!

Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará
se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci
světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna
se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se
provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve
vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k
počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.
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evang.: Mk 1,21b-28. Ježíš není nějaký obyčejný krasořečník. Učí „jako
ten, kdo má moc“. To lidé poznávají už před vyhnáním zlého ducha, které
tento jejich dojem potvrzuje… Dokážu ještě užasnout nad Ježíšovým
učením, nad jeho krásou a mocí?
Učil je jako ten, kdo má moc.
Slova svatého evangelia podle Marka.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad
jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé
Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem.
Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit?
Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z
něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho
vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a
s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A
pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

cyklus C:
1. čt.: Jer 1,4-5.17-19. Následující slova nám přibližují krásu i obtížnost
Božího povolání. Bůh zve do své služby proroka Jeremiáše. Slibuje mu
svou pomoc, ale zároveň naznačuje, jaké zkoušky ho při plnění prorockého
poslání čekají.
Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Za (krále) Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v
lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem
tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej svá bedra, vstaň a
mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy
před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe dnes opevněné město, (železný
sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich
knížatům, proti jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale
nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tě
vysvobodil.“
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2. čt.: 1 Kor 12,31-13,13. Druhé čtení je pokračováním úvah apoštola
Pavla nad dary a charismaty Ducha svatého. Známými slovy nám
připomíná, že všechny dary jsou zbytečné, pokud nejsou završeny láskou.
Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.
Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem
vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale
neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar
prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může
vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl
lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého)
do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je
shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá,
nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje
se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco
špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno
omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska
nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar
poznání zanikne. Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je
naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je
částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem
jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko
dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom
uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom
poznám dokonale, podobně, jak (Bůh) poznává mne. Nyní trvá víra,
naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.

evang.: Lk 4,21-30. Počáteční příjemný údiv Ježíšových posluchačů v
Nazaretě se snadno mění v hněv. Nejsou připraveni slyšet a přijmout
pravdivá slova. Ježíš přestává vyhovovat jejich představám, a proto se ho
chtějí zbavit.

Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste
právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho
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úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete
přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o
čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím
vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle
pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy
se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé
zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v
Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za
proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“
Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali
ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich
město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se
dál.

pondělí: Žid 11,32-40; 2 Sam 15,13-14.30;16,5-13a.; Mk 5,1-20. Stav
posedlého člověka v Gerase je opravdu velmi těžký. Ježíš se tím však
nenechává odradit… Ani má situace není nikdy tak zoufalá, aby mi Bůh
nebyl s to pomoci!
Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci se přeplavili na druhý břeh moře do gerazenského
kraje. Sotva vystoupili z lodi, hned proti němu běžel z hrobních slují
člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobových jeskyních a už
ani řetězy ho nikdo nemohl svázat. Často ho totiž spoutali okovy na
nohou a řetězy na rukou, ale on řetězy na sobě roztrhal a okovy
rozlámal – nikdo neměl sílu ho zkrotit. Po celé dny a noci (se potuloval)
po těch jeskyních a po horách, křičel a tloukl se kameny. Když zdálky
spatřil Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně vykřikl: „Co je
ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu,
netrap mě!“ Ježíš mu totiž řekl: „Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!“
Také se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Moje jméno je
Pluk, protože je nás mnoho.“ A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z
té krajiny. Na stráni se tam páslo velké stádo vepřů. (Ti zlí duchové) ho
prosili: „Pošli nás do těch vepřů. Nech nás do nich vejít.“ Ježíš jim to
dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do vepřů. A to stádo se hnalo
po příkrém srázu do moře – bylo jich na dva tisíce – a v moři se
utopilo. Pasáci vepřů utekli a oznámili to v městě i po dvorcích. Lidé se
šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho posedlého
248

zlými duchy, který jich míval v sobě celý pluk, jak tam sedí oblečený a
při zdravé mysli, padla na ně bázeň. Ti, kdo viděli, jak se to stalo s tím
posedlým a s vepři, jim to vypravovali. Tu začali Ježíše prosit, aby z
jejich kraje odešel. Když nastupoval na loď, prosil ho ten bývalý
posedlý, aby u něho směl zůstat. On mu to však nedovolil, ale řekl mu:
„Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán
prokázal a jak se nad tebou smiloval.“ Odešel tedy a začal v
Desetiměstí rozhlašovat, jak veliké dobrodiní mu Ježíš prokázal. A
všichni se tomu divili.
úterý: Žid 12,1-4; 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4; Mk 5,21-43.
V dnešním evangeliu jsou popsány dvě události, které mají jedno společné
– zdůraznění pevné víry v Kristovu moc. Na Ježíše se tlačí mnoho lidí, jak
mu připomínají jeho učedníci. Dotek nemocné ženy je však odlišný – je
totiž vedený opravdovou vírou… Dotýkám se Pána s vírou, když ho
přijímám ve svátostech a v jeho slově?
Děvče, říkám ti, vstaň!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký
zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z
představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k
nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni
ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel
za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla
krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek
vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř.
Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů.
Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“
A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu
vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc.
Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se dotkl mých šatů?“ Jeho
učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš
se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to
udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře,
co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu.
On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď
zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé (z
domu) představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč
ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl
představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby
249

šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu
představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi
naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete?
Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal
ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice),
kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená:
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče hned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct
let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se
to nikdo nesmí dozvědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

středa: Žid 12,4-7.11-15; 2 Sam 24,2.9-17; Mk 6,1-6. Ve svém domově
se Pán setkává s opačným přístupem než v případě Jaira a nemocné ženy ze
včerejšího evangelia. Pro své krajany je Ježíš jen obyčejný soused – co ten
jim má co povídat! …Nepřipravuji se i já o mnoho Božích darů, které jsou
mi nabízeny skrze obyčejné lidi anebo při všedních situacích?
Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal
učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde
se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se
dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný
Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi
námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok
neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své
rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo
nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.
čtvrtek: Žid 12,18-19.21-24; 1 Král 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13. Učedníci si
na své apoštolské cesty nemají brát žádné zásoby. Jistě je to má vést k větší
důvěře, že Bůh se postará o všechny jejich potřeby.
Začal je posílat.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc
nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl:
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ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani
aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu,
zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však
na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu
odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“
Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho
zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

pátek: Žid 13,1-8; Sir 47,2-13; Mk 6,14-29. Herodes dává popravit Jana
Křtitele v podstatě jen proto, „aby se neřeklo“, že nedodržel svůj
neuvážený slib… Nenechám se i já leckdy svést k něčemu špatnému jen
proto, abych se nevystavil posměchu svého okolí?
Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým.
Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí
zázračné síly. Jiní říkali: „Je to Eliáš,“ jiní zase: „Je to prorok – jako
jeden z proroků.“ Když to Herodes uslyšel, řekl: „Jan, kterého jsem
dal stít, byl vzkříšen.“ Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a
zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys
měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela
a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl
před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a
chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád
poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny
vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem
z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i
hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám
ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i
kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se
matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana
Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys
mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro
přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král
kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení,
přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když
o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do
hrobu.
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sobota: Žid 13,15-17.20-21; 1 Král 3,4-13; Mk 6,30-34. Pán Ježíš není
profesionál, který má na potřebné lidi čas jen v době úředních hodin.
Vidíme, jak už za svého pozemského života dokázal přemáhat velkou
únavu kvůli soucitu nad zástupy… Také já se smím na Pána obracet
kdykoliv s jakoukoliv svojí potřebou!
Byli jako ovce bez pastýře.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali
a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si
odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas
ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami.
Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam
pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je
poučovat o mnoha věcech.

5. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 58,7-10. Následující Hospodinova slova jasně ukazují, jak úzce
spolu souvisí snaha o dobré jednání a „účinnost“ našich modliteb. Pokud se
upřímně snažím vidět ve druhých své bližní a podle toho jednat, Bůh jistě
s radostí odpoví na mé modlitby. Ne snad proto, že bych si to zasloužil, ale
proto, že v mém srdci mizí bariéry mezi mnou a bližním – a tedy i mezi
mnou a Bohem.
Vyrazí tvé světlo jako zora.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej
pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho,
neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá
jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží
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sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on
řekne: `Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě
mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v
temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.“

2. čt.: 1 Kor 2,1-5. I apoštol Pavel byl člověk jako my. Také on prožíval
chvíle skleslosti a pocity neschopnosti. Pro něj to ale nebyla překážka
k hlásání evangelia. Právě naopak: „Tím více se v mé slabosti může
projevit Boží moc“, píše na jiném místě Korinťanům.
Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s
nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u
vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.
Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A
moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti,
ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala
na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

evang.: Mt 5,13-16. Následující Ježíšova slova jsou vážná. Týkají se nás
všech. Jsem pro druhé lidi světlem a solí (ne solí v očích!) – anebo se co
nejvíce snažím splynout se svým okolím?
Vy jste světlo světa.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí
chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila
ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město
položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale
na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem,
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
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cyklus B:
1. čt.: Job 7,1-4.6-7. Job se obrací k Bohu a popisuje mu svůj neutěšený stav.
Je to člověk, který se nebojí před Hospodinem otevřít své srdce a sdělit mu
vše, co si myslí a co prožívá.
Sytím se neklidem do úsvitu.
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako
dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou
výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně
přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer,
sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský
člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko
již nikdy neuzří štěstí.“

2. čt.: 1 Kor 9,16-19.22-23. Pavlovi při jeho službě nejde o pozemskou
odměnu, nýbrž o podíl na dobrech evangelia. Především ale touží stůj co
stůj zachránit co nejvíce lidí pro život věčný.
Běda, kdybych nehlásal evangelium.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo
jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl
čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto,
že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy
moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se
vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na
všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal
tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé.
Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň
některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v
dobrech) evangelia.

evang.: Mk 1,29-39. Pán Ježíš prokazuje znovu svou moc. Uzdravuje
nejen Šimonovu tchyni, ale i mnohé další nemocné. Závěr dnešního
evangelia ovšem připomíná, že jádro Ježíšovy činnosti je jinde: v modlitbě
a v kázání evangelia.
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Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
Ježíš není lékařem. Jeho prvním úkolem je kázat, tedy zvěstovat
evangelium. Ale jeho činy ukazují, že evangelium není bezmocná řeč, ale
moc Boží k záchraně člověka.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a
Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní
pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala
a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k
němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I
uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho
zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli,
kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné
místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho
a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do
blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“
A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé
duchy.

cyklus C:
1. čt.: Iz 6,1-2a.3-8. Celý Starý Zákon je prodchnut velkou úctou před Boží
svatostí a mocí. Dokladem toho je i prorok Izaiáš, který ve vidění spatří
Hospodina a uvědomuje si svoji nečistotu a hříšnost, kterou může odstranit
jen Bůh sám.
Zde jsem, mne pošli.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém
a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli
serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin
zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto
voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se
mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých
rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu
ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který
vzal kleštěmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo se to
tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!“ Pak jsem
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slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl
jsem: „Zde jsem, mne pošli!“

2. čt.: 1 Kor 15,1-11. Ve čtení z listu Korinťanům uslyšíme jedno z prvních
vyznání víry z počátků církve. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že Kristova smrt i
vzkříšení se udály ve shodě s Písmem a mluví také o lidech, kteří toho byli
svědky… Křesťanská víra stojí na pevných základech!
Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal.
Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí
držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo.
Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel
ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých
třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti.
Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud
žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem
apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.
Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl
nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží
milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet
ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní.
Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to
kážeme a tak jste v to uvěřili.

evang.: Lk 5,1-11. Šimon Petr přemáhá únavu a možná i nechuť a na
Kristův pokyn vyplouvá k rybolovu. Výsledek je naprosto ohromující. Petr
začíná chápat, kdo před ním stojí a uvědomuje si svoji hříšnost. Je to
počátek jeho povolání za apoštola.
Nechali všeho a šli za ním.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby
slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich
vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z
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lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na
hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou
noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“
Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř
trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na
pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon
Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků
– nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a
Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od
nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli
za ním.
pondělí: Gn 1,1-19; 1 Král 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56. Lidská nouze je tak
veliká! I dnes to zakoušíme stejně jako Kristus při svém putování
Palestinou. Je tedy třeba, abych se snažil chovat stejně jako můj Pán:
vycházet lidem vstříc, soucítit s nimi, pomáhat, kde je to možné… Ale
především: nepřinášet útěchu jen svou lidskou silou, ale mocí Ježíšovou!
Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u
Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli
celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde
slyšeli, že je. A všude, kam přišel do některé vsi nebo města nebo
dvorce, kladli nemocné na volné prostranství a prosili ho, aby se směli
dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli
uzdraveni.
úterý: Gn 1,20-2.4a; 1 Král 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13. Tradice
(„podání“) předků je jistě dobrá věc. Nesmí ale zakrýt to podstatné. Je málo
platné uctívat Boha pouze rty (nebo – pěknými tradicemi), pokud je moje
srdce daleko od něho.
Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří
přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama
obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se
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drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po
návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného,
co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a
lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji
učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma
rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl
Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko
ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou
lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání
lidského.“ A řekl jim: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste
zachovali svoje podání! Vždyť Mojžíš nařídil: `Cti svého otce a svou
matku' a `Kdo potupí otce nebo matku, ať propadne trestu smrti'! Vy
však říkáte: `Kdo by prohlásil otci nebo matce: To, čím bych ti měl
pomáhat, je „korban“, to jest dar (pro chrám)' – už mu dovolujete, že
pro otce nebo matku nemusí nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svým
podáním a odevzdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte
mnoho.“

středa: Gn 2,4b-9.15-17; 1 Král 10,1-10; Mk 7,14-23. Rozhodující boj
v duchovním životě člověka se neodehrává navenek, ale v nitru – v srdci.
Otcové pouště kladou ve svém úsilí na první místo boj proti „zlým
myšlenkám“… Jakým myšlenkám dávám právě dnes prostor? Převládá
vděčnost Bohu, starost o dobro bližních, radost nad Božími dary, nebo
myšlenky skleslé, sebelítostivé, nečisté, závistivé? …Pane, prosím,
uzdravuj mé srdce a mou mysl!
Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a
pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale
co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“ Když (pak odešel) od zástupu
a vstoupil do domu, ptali se ho jeho učedníci na ten výrok. Řekl jim: „I
vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic,
co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do
žaludku a odchází do stoky.“ Tím (Ježíš) prohlásil za čisté všechny
pokrmy. Dále řekl: „Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra
totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže,
vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka
poskvrňuje.“
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čtvrtek: Gn 2,18-25; 1 Král 11,4-13; Mk 7,24-30. Na taková slova,
jakými se obrací k matce posedlé dívky, nejsme od Ježíše zvyklí. Proč jen
je Pán tak tvrdý? Jistě i tato „tvrdost“ je vedena láskou. Ježíš snad chce,
aby se víra ženy mohla tím zřetelněji projevit… I já možná občas ve svém
životě zakouším situace, kdy Pán – z mého pohledu – neodpovídá na mé
modlitby. …Pane, kéž má víra i v takových zkouškách obstojí!
Psíci se živí pod stolem kousky po dětech.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a
nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm
uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla
a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila
ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed
děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ale ona
mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky
po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé
dcery.“ Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl
pryč.
pátek: Gn 3,1-8; 1 Král 11,29-32;12,19; Mk 7,31-37. Co to znamená
„mluvit správně“? Pánu Ježíši jistě nejde jen o to, aby nemocný dobře
artikuloval. Mluvit správně znamená používat svůj jazyk k Boží chvále,
k povzbuzení bližních; k tomu, aby sloužil pravdě, spravedlnosti a lásce.
Hluchým dává sluch, i němým řeč.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke
Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na
něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší,
dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl:
„Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch,
rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o
tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to
rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal: i hluchým
dává sluch, i němým řeč!“
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sobota: Gn 3,9-24;1 Král 12,26-32;13,33-34; Mk 8,1-10. Ti lidé ze
zástupu se ale mají! V Ježíšově blízkosti se dosyta najedí – a úplně
zadarmo! Je třeba si ovšem uvědomit, že i oni museli něco vykonat: Přišli
zdaleka za Pánem, a to ne kvůli jídlu, nýbrž kvůli jeho slovu. A navíc –
důvěřují mu, usedají na zem, i když nevědí, jak jim pokrm zajistí… Chci
Pánu také tak „nerozumně“ důvěřovat?
Najedli se dosyta.
Slova svatého evangelia podle Marka.
V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si
učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se
mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, cestou je opustí
síly, vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ Jeho učedníci mu odpověděli:
„Kde by kdo mohl tady v neobydleném kraji sehnat tolik chleba, aby je
nasytil?“ Zeptal se jich: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm.“
Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky,
lámal a dával učedníkům, aby je předkládali; předložili je tedy lidu.
Měli také několik malých ryb. Požehnal je a řekl, aby i ty předkládali.
A najedli se dosyta a sesbíralo se ještě sedm košíků zbylých kousků.
Těch (lidí) bylo na čtyři tisíce. Potom je propustil. Hned pak vstoupil se
svými učedníky na loď a připlul do dalmanutských končin.

6. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sir 15,16-21. „Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co
bude chtít.“ Tato slova mi mohou připomenout známé místo z 5. knihy
Mojžíšovy: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si
tedy život, …abys miloval Hospodina a poslouchal ho…“ V poslušnosti
vůči Hospodinu je cesta k životu!
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Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. (Bůh)
před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před
každým je život a smrt, každému dá (Bůh) to, co kdo bude chtít.
Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči
(hledí) na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu
neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil.
2. čt.: 1 Kor 2,6-10. Moudrost (či spíše chytrost) tohoto světa možná vede
k úspěchu, penězům, kariéře… Boží moudrost vede k pokoji, spravedlnosti
a k životu. Tato moudrost není důsledkem vzdělání – je především Božím
darem, který je třeba hledat a s pokorou přijímat.
Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není
moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají.
Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná
tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro nás předurčil k naší slávě.
Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože
kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak
stojí v Písmu – (my zvěstujeme) to, co `oko nevidělo, co ucho neslyšelo,
nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho
milují'. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá
všecko, i hlubiny Boží.

evang.: Mt 5,17-37. Ježíš vede své učedníky k „dokonalejší spravedlnosti
než je spravedlnost farizeů…“ Pánu nejde „jen“ o to, jak se chovám
navenek, ale také o to, co nosím ve svém srdci. Nechce ve mně mít
vzorného lokaje, který vzorně, ale bez zájmu plní jeho příkazy. Touží po
tom, abych ho miloval nejen skutky, ale také „duší, myslí, srdcem“… Které
moje zlé, nečisté, nenávistné myšlenky Pána zvláště zarmucují? Chci je
před Ježíšem upřímně pojmenovat; chci mu své nitro vydat k odpuštění a
očištění!
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Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon
nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil
jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v
nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit,
bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše
spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a
farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno
předkům: `Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám říkám:
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého
bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne
pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi
se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj
dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě,
aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl
bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud
nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno:
`Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se
žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko,
vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A
svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro
tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo
přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou,
ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se
ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s
rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno
předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' Ale
já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží
trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při
Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě
nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo
tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze
Zlého.“
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cyklus B:
1. čt.: Lv 13,1-2.45-46. Jak hrozný byl stav malomocného v době Starého
Zákona! Nejenom že je izolován od ostatních, ale musí stále znovu
připomínat svoji nečistotu… Není ovšem i můj hřích nákazou, která mě
odděluje od Boha i od bližních?
Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor.
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na
holé
kůži
vřed,
strup
nebo
světlá
skvrna
což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k
veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na
němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s
rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý,
nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý,
bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“
2. čt.: 1 Kor 10,31-11,1. Pavel jasně říká, co je pro něj podstatné: vše dělat
k Boží oslavě a neustále pamatovat na spásu druhých. Celý jeho život je
veden snahou napodobovat Krista.
Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k
Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží
církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na
druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá
všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já
(napodobuji) Krista.
evang.: Mk 1,40-45. Ježíš se dotýká malomocného. Neštítí se nemocného
člověka. Není to od něj nijak laciné gesto – on na sebe skrze kříž vezme
všechny naše nemoci, duchovní i tělesné. Pán tímto gestem dává najevo, že
přišel naplnit dávnou Izaiášovu předpověď: „ Byly to však naše nemoci, jež
nesl, naše bolesti na sebe vzal…“
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Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li,
můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a
řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a
byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys
někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své
očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to
horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl
veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale
přesto k němu chodili (lidé) odevšad.

cyklus C:
1. čt.: Jer 17,5-8. Jistě je dobré a potřebné, když se člověk může spolehnout
na druhého člověka. Hospodin mi ale ústy Jeremiášovými připomíná, že
hlavní oporou mého života musí být on sám. Žádný člověk nesmí zaujmout
místo, které patří jen Bohu.

Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který doufá v
Hospodina.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo
za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od
Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj
domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet.
Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je
Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny
vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává
zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“

2. čt.: 1 Kor 15,12.16-20. Pokud Kristus nevstal z mrtvých, potom je naše
víra i naděje zbytečná a bezcenná… My ale věříme, že Kristus vstal a že
jednou přivede k věčnému životu i nás!
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Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou
říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví
nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá
cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti
křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě,
pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to
jako první z těch, kteří zesnuli.
evang.: Lk 6,17.20-26. Chudoba, hlad, zármutek, nenávist lidí... to jsou
situace, které ze své přirozenosti jistě nevyhledáváme… Pokud se snažím
tyto či jiné kříže prožívat ve spojení s Pánem, mohu se přesto radovat.
Utrpení tohoto času se totiž nemohou rovnat budoucí slávě, která se na nás
má zjevit, jak ujišťuje ve svých listech apoštol Pavel.
Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (z hory) a zastavil se na
rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z
celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se
zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je
Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete
nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze
svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu
člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou
odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda
vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní
nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete,
neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé
chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“

pondělí: Gn 4,1-15.25; Jak 1,1-11; Mk 8,11-13. Možná i mě někdy
napadne – kdyby tak Ježíš udělal ten či onen zázrak – to by se mi snadno
věřilo! Ale on zřejmě nechce, aby víra v něj byla snadná. O svoji víru mám
stále znovu zápasit. A potom začnu postupně vidět, jak mnoho Ježíšových
zázraků bylo dříve skryto mým očím.
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Proč toto pokolení žádá znamení?
Slova svatého evangelia podle Marka.
Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z
nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení
žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení
dáno nebude!“ A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý
břeh.
úterý: Gn 6,5-8;7,1-5.10; Jak 1,12-18; Mk 8,14-21. Co je to „kvas
farizejský a herodovský“? V dnešním evangeliu je jím především nedůvěra
v Pánovu moc (navzdory všem předchozím zkušenostem) a touha mít
všechno zajištěné vlastními silami. Kde je ale potom místo pro odevzdanost
do Boží vůle?
Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš a jeho učedníci odešli od farizeů), zapomněli si vzít chleby
a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal:
„Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!“
Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a
řekl jim: „O čem uvažujete? Že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani
nechápete? Máte zatvrzelé srdce? Oči máte, a nevidíte, uši máte, a
neslyšíte! Nevzpomínáte si už, když jsem rozlámal těch pět chlebů pro
pět tisíc (lidí), kolik košů plných kousků chleba jste ještě nasbírali?“
Odpověděli mu: „Dvanáct.“ „A když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik
košíků plných kousků chleba jste ještě nasbírali?“ Odpověděli mu:
„Sedm.“ Tu jim řekl: „Ještě nechápete?“
středa: Gn 8,6-13.20-22; Jak 1,19-27; Mk 8,22-26. „Viděl všechno úplně
jasně“. Čistý a moudrý pohled je velký dar. A tak chci prosit s jedním
duchovním autorem: „Díky, Pane, za oči, ta otevřená okna k velikým
dálkám… Dej, aby můj pohled byl dosti hluboký, aby poznával tvou
přítomnost ve světě. Učiň, aby můj pohled neposkvrnil toho, na koho se
dívá, aby neučinil smutným, ale radostným, aby nemátl, ale uklidňoval…
Odevzdávám ti své oči, aby když se budou dívat na lidi, mé bratry, tys to
byl, kdo se na ně dívá.“
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Byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš s učedníky přišli do Betsaidy. Přivedli mu jednoho slepce s
prosbou, aby se ho dotkl. On vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z
vesnice, dotkl se slinou jeho očí, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš
něco?“ On pozvedl oči a odpověděl: „Vidím lidi, vidím je jako stromy –
a chodí.“ Potom mu znovu vložil ruce na oči. Tu se mu projasnil zrak,
byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Poslal ho domů a řekl:
„Ale do vesnice nechoď!“
čtvrtek: Gn 9,1-13; Jak 2,1-9; Mk 8,27-33. Petr vyslovuje hlubokou
pravdu – Ježíš je skutečně Mesiáš. Zároveň ale ještě zdaleka nechápe, co to
znamená. Kolik toho bude muset ještě pochopit… Také já už o Pánu leccos
vím, ale jak je to mé poznání nedokonalé a omezené! A tak ho chci
modlitbou, životem i četbou Božího slova poznávat stále plněji.
Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se
ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za
Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu
je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal
poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech
že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a
začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a
pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské.“
pátek: Gn 11,1-9; Jak 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1. „Ztratit život pro Ježíše“
nemusí vždy nutně znamenat o život přijít. Člověk svůj život „ztrácí“, když
své plány, touhy a rozhodnutí podřizuje plánům Božím. Někdy to bolí,
může to být i cesta kříže – ale zároveň je to cesta k pokoji a plnému životu.
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Kdo svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať
zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl
svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro
evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když
získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za
svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto
nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn
člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“ A řekl jim:
„Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt,
dokud neuvidí, že Boží království přišlo v celé (své) slávě.“
sobota: Žid 11,1-7; Jak 3,1-10; Mk 9,2-13. Tři učedníci jsou svědky
Ježíšova proměnění. Má jim to být posilou ve zkouškách, které přijdou… I
já občas ve svém životě zažívám tak trochu podobné okamžiky: Pán je tak
blízko, jeho moc a láska tak zřejmá, tak zřetelně vyslyšel mou modlitbu…
Takové okamžiky uchovávejme pečlivě v srdci – mohou nám být velkou
posilou ve chvílích skleslosti a vnitřní vyprahlosti.
Byl před nimi proměněn.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu,
aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel –
žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s
Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
„Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak
byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli,
najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když
sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co
viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a
uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. A zeptali se
ho: „Proč tedy tvrdí učitelé Zákona, že napřed musí přijít Eliáš?“
Odpověděl jim: „Eliáš má sice napřed přijít a všechno obnovit. Ale jak
to, že o Synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být v opovržení?
Říkám vám však, že už Eliáš přišel, ale udělali s ním, co chtěli, jak je to
o něm psáno.“
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7. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Lv 19,1-2.17-18. Starozákonní příkazy – to nejsou jen pravidla jak, co
a kdy vykonávat. Cílem toho všeho je svatost – tedy touha patřit
Hospodinu. Tato touha se nejvíce projevuje láskou k bližnímu.
Miluj svého bližního jako sebe.
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských
synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem
svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby
ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým
krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!“
2. čt.: 1 Kor 3,16-23. „Nevíte, že jste Božím chrámem?“, táže se Pavel. A
v 6. kapitole téhož listu upřesňuje: „Vaše tělo je chrámem Ducha svatého…
Nepatříte sami sobě. Proto svým tělem oslavujte Boha!“ …Pane, pomoz, ať
neposkvrňuji své tělo, tento vzácný chrám tvého Ducha. Dej, ať tě oslavuji
nejen srdcem a duší, ale i tělem!
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?
Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a
ten chrám jste vy! Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že
je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát „pošetilým“.
Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je
v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmě: `Bůh chytá moudré do
jejich chytráctví', a dále: `Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.'
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i
Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je
vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
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evang.: Mt 5,38-48. Pán Ježíš příkazy Starého Zákona přivádí až do
krajnosti: zde mluví o radikálním odpuštění a radikální lásce. On sám mi
jde příkladem v naplňování těchto požadavků. Boží slovo přesto není
jednoduchým návodem k životu. Pán je ke mně velmi náročný, protože mě
velmi miluje!
Milujte své nepřátele.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko,
a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak:
Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo
se chce s tebou soudit, a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě
někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě
prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli
jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého
nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty,
kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť
on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť
spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují
vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže
pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i
pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

cyklus B:
1. čt.: Iz 43,18-19.21-22.24b-25. Hospodin ujišťuje ústy proroka Izajáše svůj
lid o tom, že tvoří věci nové. On nevzpomíná na hříchy svého lidu a
vymazává jeho nevěrnosti… Jak krásným ujištěním i příslibem jsou tato
slova!
Vymazávám tvé nevěrnosti kvůli sobě.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to,
co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což (to)
neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech.
Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat mou chválu. Ty však jsi mě
nevzýval, Jakube, ano, odporem ke mně jsi byl stižen, Izraeli! Tukem
svých obětí jsi mě nenapájel, ale unavoval jsi mě svými hříchy,
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obtěžoval jsi mě svými nepravostmi. A přece já, já to jsem, který
vymazávám kvůli sobě tvé nepravosti, nevzpomenu na tvé hříchy.“
2. čt.: 2 Kor 1,18-22. Pavel ujišťuje, že Bůh je věrný, přímý a pravdivý.
Všechna zaslíbení, která dal lidem ve Starém Zákoně, se naplnila v Ježíši
Kristu. To mě může povzbudit v touze prožívat svůj život tak, abych byl
s Kristem vždycky spojen.
Ježíš nebyl zároveň „ano“ i „ne“, u něho je pouze „ano“.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň
„ano“ i „ne“. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás
hlásali – já totiž, Silván a Timotej – nebyl zároveň „ano“ i „ne“, u něho
je pouze „ano“. Všechna Boží zaslíbení našla v něm svoje „ano“. Bůh
upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil
nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako
záruku.
evang.: Mk 2,1-12. Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy.
Dokazuje to nejen svými slovy, ale i dalším zřetelným zázrakem… Také
mně se stále znovu nabízí Ježíšovo odpuštění, nad kterým mohu žasnout a
za něž mám velebit Boha.
Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaa, proslechlo se, že je
doma. Sešlo se tolik lidí, že už nestačilo ani místo přede dveřmi, a on
jim hlásal Boží slovo. Tu k němu přicházeli s jedním ochrnulým, nesli
ho čtyři. Pro tolik lidí se s ním nemohli k němu dostat. Proto nad
místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů
lehátko, na kterém ochrnulý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
ochrnulému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Seděli tam však někteří z
učitelů Zákona a ve svém srdci uvažovali: „Jak může ten člověk tak
mluvit? Vždyť se rouhá! Hříchy přece může odpouštět jenom sám
Bůh.“ Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují, a řekl
jim: „Proč tak ve svém srdci uvažujete? Co je snadnější? Říci
ochrnulému: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň, vezmi své
lehátko a choď?' Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět
na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Nařizuji ti, vstaň, vezmi své
lehátko a jdi domů!“ On vstal, přede všemi hned vzal lehátko a odešel,
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takže všichni žasli, velebili Boha a říkali: „Něco takového jsme ještě
nikdy neviděli.“

cyklus C:
1. čt.: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23. Budoucí král David nevyužívá svého
práva odplatit Saulovi jeho křivdy. Daruje mu život – především proto, že
má strach vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Je příkladem úcty
k Božím zákonům, ale ještě se zde nejedná o novozákonní lásku k nepříteli.

Hospodin tě vydal do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na tebe.
Čtení z první knihy Samuelovy.
Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele,
aby na poušti Zif slídil po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli (k
Saulovu) mužstvu, a hle – Saul ležel a spal v ohradě vozů, s kopím
zabodnutým do země u své hlavy, Abner pak a lid spali kolem něho.
Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky.
Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím,
druhého nebude třeba!“ David však Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej
ho! Kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina?“
(Pak) vzal David kopí a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je
neviděl ani nezpozoroval a nikdo se neprobudil. Všichni spali, neboť
na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na protější stranu
(údolí), zastavil se na vrcholu hory a zdaleka – byla to velká vzdálenost
– volal: „Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a vezme
ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti;
vždyť dnes tě vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl
vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“

2. čt.: 1 Kor 15,45-49. Apoštol Pavel v pokračování listu do Korinta mluví o
prvním Adamovi jako o člověku pozemském a o druhém Adamovi jako
člověku z nebe. Tím druhým Adamem je Kristus a já se mu mám stávat
podobným.
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Jako jsme nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země,
poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! První člověk, Adam, byl stvořen jako živá bytost, poslední
Adam však bude oživujícím duchem. Ale není napřed to, co je
zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde to, co je
zduchovnělé. První člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý
člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti.
Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. My jsme na sobě
nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak
poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.

evang.: Lk 6,27-38. Nejjistější cesta, jak se stát podobnými Kristu, je v
úsilí o lásku ke všem lidem, tedy i k našim nepřátelům. Je to jeden
z nejtěžších požadavků evangelia. V Kristu mám vzor tohoto jednání,
protože on se vydal na smrt za nás, i když jsme byli Božími nepřáteli.
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte
své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm,
kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě
udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani
šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho
nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte
jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat?
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm,
kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i
hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to
můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali
stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a
půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny
Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte,
a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a
dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají
do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“
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pondělí: Sir 1,1-10; Jak 3,13-18; Mk 9,14-29. Otec posedlého syna
snažně prosí Krista o dar uzdravení – ale jeho modlitba je provázena
pochybností: „Můžeš-li…“ Jak se to podobá i mým vlastním modlitbám! I
mně tedy Pán říká: „Všechno je možné tomu, kdo věří!“ A já se mohu
připojit k pokorné modlitbě prosícího muže: „Věřím! Pomoz mé slabé
víře!“
Věřím, Pane, pomoz mé slabé víře!
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš sestoupil z hory a) přišel k učedníkům, uviděl kolem nich
velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti
lidé spatřili, (zachvěli se) posvátnou bázní, seběhli se kolem něho a
pozdravovali ho. Zeptal se jich: „Proč se s nimi přete?“ Jeden z těch
lidí mu odpověděl: „Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě
ducha němoty. Když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu na
ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali,
ale nedovedli to.“ On jim na to řekl: „Pokolení nevěřící! Jak dlouho
ještě mám být u vás? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke
mně!“ Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil (Ježíše), hned zkroutil
chlapce křečí. Padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal
jeho otce: „Jak dlouho to má?“ Odpověděl: „Odmalička; a často ho i
do ohně hodil nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s
námi slitování a pomoz nám!“ Ježíš mu odpověděl: „Můžeš-li!?
Všechno je možné tomu, kdo věří!“ Otec toho chlapce hned zvolal:
„Věřím! Pomoz mé slabé víře!“ Když Ježíš viděl, že se lid sbíhá,
pohrozil nečistému duchu: „Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji: Vyjdi
z něho a nikdy už do něho nevcházej!“ (Duch) vykřikl, silně jím
zalomcoval a vyšel. (Chlapec) zůstal jako mrtvý, takže mnozí mysleli,
že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on vstal. Když (Ježíš)
vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho: „Proč
jsme ho nemohli vyhnat my?“ Odpověděl jim: „ Takový ďábel nemůže
být vyhnán ničím jiným než modlitbou.“

úterý: Sir 2,1-13; Jak 4,1-10; Mk 9,30-37. Pán se k učedníkům obrací
s druhou předpovědí svého utrpení. Učedníci nerozumějí. To se
samozřejmě může stát. Horší je, že se bojí zeptat, a tak nemohou přijmout
Ježíšovo vysvětlení, jež by je mohlo posilnit ve chvílích jeho ponížení…
Také já opomíjím mnohé Pánovy nabídky – z lenosti, z nezájmu, ze
zbytečných obav…
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Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom
někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka
bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli
do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou
rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o
tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a
řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem
všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo
přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne
přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“
středa: Sir 4,12-22; Jak 4,13-17; Mk 9,38-40. Ve světě se setkávám
s mnoha lidmi, kteří jsou nevěřící (nebo to o sobě tvrdí), a kteří mě přesto
dokáží zahanbit svou obětavostí nebo velkorysostí. Snad i jich se tak trochu
týká dnešní evangelium… A já? Mohu si z nich v lecčem brát příklad… a
děkovat Pánu, že působení jeho Ducha není omezeno jen na církve a
kostely.
Kdo není proti nám, je s námi.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v
tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš
však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná
zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je
s námi.“
čtvrtek: Sir 5,1-10; Jak 5,1-6; Mk 9, 41-50. Mám brát dnešní evangelium
doslova? Jistě, každé Boží slovo je přece třeba přijímat vážně. Ovšem tím
„okem“ nebo „rukou“, které mám odstranit nebo odmítnout, nejsou části
mého těla, ale spíše věci, příležitosti a někdy i vztahy, jež mě svádějí ke
hříchu… Není moudré myslet si, že všechna pokušení překonám. Daleko
jistější cestou je snažit se pokušením zdaleka vyhnout.
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Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma
rukama do pekla.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste
Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke
hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by
bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez
ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného
ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do
života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádíli tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království
jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ
nehyne a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá (věc),
ztratí-li však sůl slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě, a tak budete
žít mezi sebou v pokoji.“
pátek: Sir 6,5-17; Jak 5,9-12; Mk 10,1-12. Ježíš zřetelně obhajuje
nerozlučitelnost manželství. Tím ovšem neodmítá s tvrdým srdcem ty, kteří
svůj celoživotní slib z nějakých důvodů nedokáží (či nemohou) naplnit. I
jim je určeno Pánovo milosrdenství a slitování. Pokud tito naši bratři a
sestry nemohou přistupovat ke svátostem, Ježíš je jistě chce a dokáže
posilovat svým slovem a svou milostí.
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu
přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu
také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho
tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“
Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim
řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku
při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí
muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.'
Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl
jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči
ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného,
dopouští se cizoložství.“
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sobota: Sir 17,1-13; Jak 5,13-20; Mk 10,13-16. Pán nás nevyzývá,
abychom přijali Boží království dětinsky. Dětské modlitby můžeme
v dospělosti klidně opustit. Nemáme ovšem odmítnout postoje, ve kterých
jsou nám děti vzorem: důvěru, schopnost obdivu, uznání své vlastní
slabosti a závislosti na Bohu…
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Matky přinášely k Ježíšovi) děti, aby jim požehnal. Ale učedníci (jim)
to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží
království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako
dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a
žehnal jim.

8. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 49,14-15. „…já přece na tebe nezapomenu!“ K tomuto zaslíbení
mohu připojit i své jméno! …Boží láska a věrnost neskonale převyšuje
lásku matky k dítěti.
Já na tebe nezapomenu!.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Sión řekl: Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl. Copak může
zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I
kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!
2. čt.: 1 Kor 4,1-5. „Úsudek o mně patří Pánu.“ Tato věta by mi leckdy
mohla pomoci při zpytování svědomí nebo při přípravě ke svátosti smíření.
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Většinou uvažuji, jak se hodnotím sám či jak mě hodnotí lidé. Podstatná
otázka zní – jak mě hodnotíš ty, Pane?
Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům
(Bratři!) Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a
správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje
se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo
záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského
soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic
nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu.
Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo
věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé,
jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha
chválu.
evang.: Mt 6,24-34. Jak snadno si možná namlouvám, že nesloužím
věcem či penězům. Není to klam? Zčásti to poznám podle toho, zda se
dokážu občas zříct i něčeho, co je mi příjemné nebo dokonce užitečné.
Jinak mi hrozí, že budu dávat jen ze svého nadbytku…
Nedělejte si starosti o zítřek.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.
Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude
prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst (nebo
co budete pít), ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život
víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani
nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak
nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí
prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje
oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a
říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako
jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a
zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto
starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do
čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Božího
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království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní
starosti. Každý den má dost svého trápení."

cyklus B:
1. čt.: Oz 2,16b17b.21-22. Vyvolený národ podléhal stále znovu
pokušením a odvracel se od Hospodina. Bůh se k svému lidu obrací jako
k nevěrné nevěstě a nabízí mu stále znovu své milosrdenství, slitování a
svou věrnost.
(Oz 2,14b.15b.19-20)
Zasnoubím se s tebou navěky.
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: (Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu,) zavedu
ji na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech
své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. Zasnoubím se s
tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem,
milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím se s tebou věrností, a tak
poznáš Hospodina.
2. čt.: 2. Kor 3,1b-6. V Korintě se zřejmě objevovali hlasatelé víry, kteří
zpochybňovali Pavlovu apoštolskou autoritu. Pavel se nemíní obhajovat
různými doporučujícími listy. Zárukou pravosti jeho působení je víra,
kterou Duch svatý vepsal skrze jeho působení do srdcí Korinťanů.
Jste Kristovým listem, který jsme my vyhotovili.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Potřebujeme snad - jako jistí lidé - doporučující listy na vás
nebo od vás? Naším listem jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, všichni
lidé ho znají a mohou číst. Je to očividné, že jste Kristovým listem,
který jsme my vyhotovili. Není však napsán inkoustem, ale Duchem
živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na (jiných) deskách: v
lidských srdcích. Takovou důvěru máme k Bohu skrze Krista, ne že
bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to pocházelo) od nás,
ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám také dal schopnost
sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale v duchu. Neboť
litera zabíjí, ale duch oživuje.
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evang.: Mk 2,18-22. Půst byl pro Židy jedním ze způsobů, kterým
vyjadřovali své očekávání Mesiášova příchodu. Pán Ježíš jim tedy jinými
slovy říká – již není třeba očekávání: Mesiáš je již zde! Tím ovšem jistě
nesnižuje potřebnost postu, který má být „modlitbou tělem“.
Ženich je s nimi.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s
otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů se postí, ale tvoji
učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na
svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou,
nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a
potom, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané
látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne
a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých
měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy.
Mladé víno do nových měchů!"

cyklus C:
1. čt.: Sir 27,5-8. Sirachovec mi k přemýšlení a rozjímání nabízí výroky,
které možná nejsou příliš „duchovní“, ale zato praktické a prověřené
životem.
Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na
člověku, když je prozkoušen. V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře,
člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom
pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce. Nikoho
nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.

2. čt.: 1 Kor 15,54-58. Pavel připomíná, jaké je největší vítězství
v dějinách světa: „Vítězně je smrt navždy zničena!“ Díky tomuto Kristovu
vítězství smím věřit, že i mé smrtelné tělo na sebe jednou vezme
nesmrtelnost.
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Bůh nám popřává vítězství skrze Ježíše Krista.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto
tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v
Písmu: `Vítězně je smrt (navždy) zničena! Smrti, kdepak je tvoje
vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?' Ten bodec smrti je hřích, a
hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám
popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto buďte pevní,
moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte
přece, že vaše námaha není marná, (když ji konáte) ve spojení s
Pánem.

evang.: Lk 6,39-45. Otázky, které ve mně vzbuzuje dnešní evangelium,
jsou možná zneklidňující, ale potřebné: Jaké ovoce nese strom mého
vlastního života? A jaké ovoce nese má snaha druhé napomínat a
umravňovat?
Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: "Může slepý vést slepého?
Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí,
bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale
trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru:
`Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku
trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom
budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není
dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který
dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní
nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z
dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho
ústa mluví to, čím (přetéká) srdce."

pondělí: Sir 17,20-28; 1 Petr 1,3-9; Mk 10,17-27. Bohatství samo o sobě
není hříchem. Může ale být překážkou v následování Krista – zvláště
pokud mi na něm až příliš záleží. Takovým „bohatstvím“ může být
jakákoliv věc, vlastnost, nebo vztah, které postavím v životě před Ježíše.
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Prodej všechno, co máš, a následuj mě.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před
ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný
život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš,
nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce
i matku!'" On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od
svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a
odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl
svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají
bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl:
"Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud
uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě
víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně
pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je
možné všechno!"
úterý: Sir 35,1-15; 1 Petr 1,10-16; Mk 10,28-31. „Co z toho máš?“ To je
otázka, která mi může připadat nepatřičně, ale vlastně je docela na místě,
když se lidé ptají na moji víru. A já mohu odpovědět – smím prožívat
synovský vztah k Bohu, mnoho dalších krásných vztahů a především mám
pevnou naději, že pro mě Pán připravil život věčný. A tak mohu každého
ujistit – život podle víry není vždy snadný, ale přece krásný a plně
prožívaný.
V tomto čase dostanete stokrát víc, a to i přes pronásledování, a v
budoucím věku život věčný.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou."
Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům,
bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro
evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a
sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím
věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední
prvními."
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středa: Sir 36,1-2a.5-6.13-19; 1 Petr 1,18-25; Mk 10,32-45. Dnes
rozjímáme nad Ježíšovou třetí předpovědí utrpení. A znovu – učedníci
nerozumějí a dokonce se hned shánějí po privilegiích a výhodách. Pán na to
odpovídá jasně – cesta do slávy není možná, pokud se ho člověk nesnaží
následovat. On nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a obětoval se
za druhé.
Jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Petr řekl Ježíšovi: Učedníci byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš
pospíchal před nimi; byli zaraženi a následovali ho s bázní. Vzal si
stranou zase svých Dvanáct a začal jim mluvit o tom, co na něj čeká:
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a
učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se
mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí ho, ale po třech dnech
vstane." Tu k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli
mu: "Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme."
Odpověděl jim: "Co chcete, abych pro vás udělal?" Řekli mu: "Dej, ať
v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." Ale
Ježíš jim řekl: "Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo
dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?" Oni mu odpověděli:
"Můžeme!" Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, pít budete, a v křest,
ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici
nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno."
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a na Jana. Ježíš
si je zavolal a řekl jim: "Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky,
tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi
však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je
vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem
všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny."
čtvrtek: Sir 42,15-26; 1 Petr 2,2-5.9-12; Mk 10,46-52. Slepý Bartimaios
mi může být příkladem v důvěře v Krista. Jeho modlitba je vytrvalá: i když
ho ostatní okřikují, on prosí dál. A navíc – když ho Pán zavolá, odhazuje
plášť, své snad jediné jmění! Musí tedy pevně věřit, že Ježíš jeho modlitbu
vyslyší…
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Mistře, ať vidím!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha,
seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že
je to Ježíš Nazaretský, začal volat: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se
nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc:
"Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl:
"Zavolejte ho." Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: "Buď dobré
mysli, vstaň, volá tě!" On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.
Ježíš se ho zeptal: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" Slepec
odpověděl: "Mistře, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě
zachránila!" A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
pátek: Sir 44,1.9-13; 1 Petr 4,7-13; Mk 11,11-25. Vím, že smím být
Ježíšovým přítelem. To ale neznamená, že bych k němu neměl mít velkou
úctu. Tato úcta se může a má projevovat také – a především – v Božím
domě. Jak dávám svým oděvem, gesty, slovy i myšlenkami Bohu najevo,
že si jeho chrámu vážím?
Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy.
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš pozdravován zástupy vjel) do Jeruzaléma, vešel do
chrámu. Rozhlédl se po všem, a protože už bylo pozdě večer, odešel s
Dvanácti do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad.
Zdálky uviděl fikovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco
nalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí; nebyl totiž čas
fíků. Řekl mu: "Ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce!" Jeho učedníci
to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět
všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly
směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl
nějakou věc chrámem. A učil je: "Je přece psáno: `Můj dům ať je
domem modlitby pro všechny národy', ale vy jste z něho udělali
lupičské doupě!" Uslyšeli to velekněží a učitelé Zákona a usilovali o to,
aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením
vzrušen. Když nastal večer, odešel (Ježíš s učedníky) z města. Když
ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých
kořenů. Petr si vzpomněl a řekl: "Mistře, podívej se! Ten fíkovník,
který jsi proklel, je uschlý!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte víru v Boha.
Amen, pravím vám: Kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni do
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moře!', a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co
říká, bude to mít. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, oč v modlitbě
prosíte, jste už dostali, a budete to mít. A kdykoli se postavíte k
modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš
nebeský Otec vaše poklesky."
sobota: Sir 51,17-28; Jud 17.20b-25; Mk 11,27-33. Velekněží přemýšlejí
nad tím, jak by odpověděli na Ježíšovu protiotázku. Při tom jim nejde o to,
jak odpovědět pravdivě, ale spíše vychytrale. Snad proto s nimi Pán
nepokračuje v dialogu. Ježíš je připraven odpovědět každému – veleknězi i
mně. Podmínkou k tomu je ovšem touha poznat a přijmout pravdu.
Jakou mocí to děláš?
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma. A jak šel chrámem,
přistoupili k němu velekněží, učitelé Zákona a starší s otázkou: "Jakou
mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc, abys to dělal?"
Ježíš jim odpověděl: "Zeptám se vás na jednu věc. Odpovězte mi, a já
vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Byl Janův křest z nebe, nebo
od lidí? Odpovězte mi!"Ale oni mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li `z
nebe', namítne: `Proč jste mu tedy neuvěřili?' Máme říci `od lidí'? - to
se báli lidu, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl skutečně
prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." A Ježíš jim řekl: "Ani já
vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám."

9. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Dt 11,18.26-28. Volba je jednoduchá a zřetelná: poslušnost vůči
Hospodinu je spojena s požehnáním, neposlušnost naopak s kletbou… Ve
skutečnosti pro mě často není vůbec jednoduché Boží vůli rozeznat a
uskutečnit. K tomu je potřebné nejen mé úsilí, ale především Boží milost.
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Hle, já vám dnes nabízím požehnání a kletbu.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Uložte si tato má slova do svého srdce a do své duše.
Přivažte si je jako znamení na svou ruku a budou jako značka mezi
vašima očima. Hle, já vám dnes nabízím požehnání a kletbu.
Požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, vašeho Boha,
které já vám dnes přikazuji. Kletbu, když příkazy Hospodina, vašeho
Boha, poslouchat nebudete a ustoupíte z cesty, kterou vám já dnes
přikazuji, a budete následovat cizí bohy, které jste neznali."
2. čt.: Řím 3,21-25.28. „Všichni jsou hříšníky“, píše s naprostou jistotou
apoštol Pavel. Jak mnoho lidí – někdy i věřících – tuto jistotu zpochybňuje!
Potom není možné dostatečně ocenit spásu, kterou získal Kristus zdarma
pro každého člověka… Jak je tomu se mnou? Děkuji Pánu za dar spásy,
nebo si myslím, že si ji „zasloužím“ svým chováním?
Člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných zákonem.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost
nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to
ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to
všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává
se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma,
protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou (spásnou)
spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí
skrze víru. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze
víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým).

evang.: Mt 7,21-27. Evangelium rozvíjí základní myšlenku z prvního
čtení. Nestačí se jen hlásit ke Kristu a říkat mu „Pane“ – je třeba na jeho
slově a vůli postavit celý svůj život. Vybírám si „skálu“ Ježíšova slova
nebo „písek“ dnešních módních názorů?
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Dům postavený na skále a dům na písku.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: `Pane, Pane!',
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského
Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: `Pane, copak jsme v tvém
jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A
nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím:
Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti! Každý
tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému
muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň,
přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože
měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle
nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si dům postavil na
písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila
se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."
cyklus B:
1. čt: Dt 5,12-15. Přikázání o „dni svátečním“ – tedy ve Starém Zákoně o
sobotě – jasně dokládá, že Boží příkazy jsou zde pro dobro člověka. Každý
člověk má zapotřební čas pro odpočinek a pro setkání s Hospodinem.
Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské zemi.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: "Zachovávej den sobotní a svěť ho tak, jak ti
přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu
svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj
otrok a tvá otrokyně, ani tvůj býk a tvůj osel, žádný tvůj dobytek, ani
přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě - aby si mohl odpočinout tvůj
otrok a tvá otrokyně jako ty. Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské
zemi, že Hospodin, tvůj Bůh tě vyvedl odtamtud mocnou rukou a
napřaženým ramenem. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys
zachovával den sobotní."
2. čt.: 2 Kor 4,6-11. Naše „nádoba hliněná“ – naše hříchem zraněné lidství –
nám často dává pocítit své slabosti. Ani Pavel toho nebyl uchráněn. Mluví
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o chvílích bezradnosti, pronásledování a ponížení. Nad tím vším ale vítězí
Ježíšův život, který se má stále víc stávat i mým životem.
Život Ježíšův je patrný na našich tělech.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem
srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově
tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta
nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás
valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí.
Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne
zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův
život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na
smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném
těle.
evang.: Mk 2,23-3,6. Příkazy a pravidla jsou dobrá a důležitá věc. Věřící
tím ale není zbaven své zodpovědnosti. Ježíši nejde jen o to, abych slepě
poslouchal náboženská nařízení, ale abych je naplňoval láskou. Skutek
lásky je víc než bezduché dodržení zákona.
Syn člověka je pánem i nad sobotou.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednou v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci začali cestou
trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Hle, proč dělají, co se v sobotu
nesmí?" Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když byl
v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu - bylo
to za velekněze Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst
jenom kněží, a dal i své družině?" A řekl jim: "Sobota je pro člověka,
a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!"
(Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou.
Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli
obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď
doprostřed." Pak se (farizeů) zeptal: "Smí se v sobotu jednat dobře,
anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlčeli. Zarmoucen
nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu
člověku: "Vztáhni svou ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku.
Farizeové šli ihned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho
zahubili.
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cyklus C:
1. čt: 1 Král 8,41-43. Šalamounova modlitba naznačuje to, co se plně
projeví v Novém Zákoně: Boží výkupné dílo je určeno všem národům,
všem lidem bez rozdílu.
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!
Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě: "Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není
z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému
jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém
napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v
nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit,
aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj
izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl,
pojmenován tvým jménem."
2. čt.: Gal 1,1-2.6-10. „Jiné evangelium“, které Galaťanům přinášejí
nepraví věrozvěstové, hlásalo nutnost dodržování všech předpisů Zákona
včetně obřízky. Tím ovšem ztrácí na významu Ježíšovo výkupné dílo… I
pro mě jako křesťana dnešní doby je životně nutné, aby má víra stála na
Kristově evangeliu, jak se s ním setkávám v Bibli a v církvi.
Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým
služebníkem.
Začátek listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Pavel, apoštol (ustanovený) ne od lidí, ani prostřednictvím nějakého
člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z
mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou, galatským církevním
obcím. Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak
rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké (jiné
evangelium)! To vás jen jistí lidé matou a rádi by překroutili
evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my sami nebo anděl z nebe
hlásali evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď
proklet! Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo
evangelium odchylné od toho, které jste přijali, buď proklet! Snažím se
teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to,
abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí,
nebyl bych Kristovým služebníkem.
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evang.: Lk 7,1-10. Znovu mohu vnímat (jak je tomu u nedělních čtení
pravidlem) souvislost mezi 1. čtením a evangeliem. Za Ježíšem přichází
„cizinec“ – setník z nežidovského národa. Pán nehledí na národnost či na
postavení, nýbrž na postoj nitra prosícího. …I dnes Ježíš touží nacházet
v srdci člověka stejně pevnou víru, jakou nalezl u setníka.
Ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru!
Slova svatého evangelia podle Lukáše
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden
setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl
nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu
židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší
přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: "Je toho hoden, abys mu
vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu." Ježíš šel
s nimi. Když už nebyl daleko od toho domu, poslal k němu setník
přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys
vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně.
Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem
člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a
jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá
to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho
následoval, a prohlásil: "Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem
nenašel takovou víru!" Když se pak poslové vrátili do domu, shledali,
že ten služebník je zdráv.
pondělí: Tob 1,3;2,1a-8; 2 Petr 1,2-7; Mk 12,1-12. Nejsem i já podobný
vinařům z evangelia? I mně posílá Bůh do cesty své „posly“ – druhé lidí,
různé situace a události; mluví ke mně svým slovem… A já tato poselství
tak často nevnímám či odmítám!
Chytili jediného syna, zabili ho a vyhodili ven z vinice.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš začal mluvit (k velekněžím, učitelům Zákona a starším) v
podobenstvích: "Jeden člověk vysázel vinici, obehnal ji plotem,
vykopal lisovací nádrž a vystavěl strážní věž, pronajal (vinici) vinařům
a vydal se na cesty. V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu
od vinařů vyzvedl (podíl) z výtěžku vinice. Ale oni ho popadli, zbili a
poslali nazpět s prázdnou. Zase k nim poslal jiného služebníka; tomu
rozbili hlavu a potupili ho. Dalšího poslal, a toho zabili. Stejně se vedlo
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mnoha jiným; jedny zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho: svého
jediného syna. Toho k nim poslal naposled; myslel si: `Na mého syna
budou mít ohled.' Ale vinaři si mezi sebou řekli: `To je dědic. Pojďte,
zabijme ho, a dědictví bude naše!' A popadli ho, zabili, a vyhodili ven z
vinice. Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří
jiným. Copak jste nečetli toto místo v Písmu: 'Kámen, který stavitelé
zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to
podivuhodné'?" Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu; poznali
totiž, že tím podobenstvím mířil na ně. Nechali ho tedy a odešli.
úterý: Tob 2,9-14; 2 Petr 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17. Císař má nárok
na denár, protože je na něm jeho obraz a nápis. A na co má nárok Bůh?
Jistě na celého člověka, tedy na mě celého! Celým svým životem se mám
stávat Božím obrazem.
Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu.
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Nepřátelé) poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho
chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi
pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš
cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?
Máme ji platit, nebo nemáme?" On však prohlédl jejich pokrytectví, a
proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se
podívám!" Podali mu ho a on se jich zeptal: "Čí je to obraz a nápis?"
Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, dávejte císaři,
a co je Boží, Bohu." A velmi nad ním užasli.
středa: Tob 3,1-11a.16-17a; 2 Tim 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27. Saduceové
si představují věčný život v Božím království velice pozemsky. Pán Ježíš
ve své odpovědi naznačuje, že skutečnost je úplně jiná… Také já mám jistě
občas dojem, že Bohu a jeho úmyslům nerozumím. Někdy je lépe nehledat
odpověď na všechny otázky za každou cenu a snažit se připustit, že Bohu
na tomto světě nemohu úplně porozumět. Vždy mu ale smím plně
důvěřovat.
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On není Bohem mrtvých, ale živých.
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přišli saduceové, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se
ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr a
zanechá po sobě manželku, ale žádné dítě, ať si tu manželku vezme
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo sedm bratrů. První se
oženil, a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale i on
zemřel bez potomka. Stejně tak třetí. A nikdo z těch sedmi nezanechal
potomka. Poslední ze všech zemřela i ta žena. Kterému z nich bude
náležet při vzkříšení, až vstanou? Vždyť ji mělo za manželku všech
sedm!" Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží
moc. Až (lidé) vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale
budou jako andělé v nebi. A co se týká mrtvých, že budou vzkříšeni,
nečetli jste v Mojžíšově knize (na tom místě, kde je řeč o hořícím) keři,
jak mu Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh
Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte!"
čtvrtek: Tob 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9a; 2 Tim 2,8-15; Mk 12,28b-34.
„Jistě, věřím, že Bůh existuje“, odpoví mnoho křesťanů na otázku, zda jsou
věřící. Opravdová víra ale není jen přesvědčením o Boží existenci, nýbrž i
upřímnou snahou milovat ho celým svým bytím i životem.
Žádné jiné přikázání není větší než tato.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: "Které
přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš,
Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou
svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné
jiné přikázání není větší než tato." Učitel Zákona mu na to řekl:
"Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary." Když
Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi
daleko od Božího království." A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou
otázku.
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pátek: Tob 11,5-17; 2 Tim 3,10-17; Mk 12,35-37. Ježíš sice pochází
z rodu Davidova, zároveň ale jasně říká, že on – Mesiáš – je někým větším,
než byl král David. Ano, Ježíš je Král králů!
Jak mohou tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že
Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu svatém:
`Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti
nepoložím tvé nepřátele pod nohy.' Sám David ho nazývá Pánem, jak
tedy může být jeho synem?" A lidé ve velkém počtu mu rádi
naslouchali.
sobota: Tob 12,1.5-15.20; 2 Tim 4,1-8; Mk 12,38-44. Jaký protiklad! Na
jedné straně učitelé Zákona se svou okázalou „zbožností“, na straně druhé
lidé jako chudá vdova se svými nenápadnými projevy lásky. Ty první
oceňují lidé, ty druhé sám Bůh. Ke které skupině chci patřit já?
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi
v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v
synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se
posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do
pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna
chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám: Tato chudá
vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni
totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku.
Dala všechno, co měla, celé své živobytí."
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10. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.:Oz 6,3b-6. Prorok Ozeáš naznačuje Hospodinovu lásku obrazem
vydatného deště. Naproti tomu láska vyvoleného národa k Bohu je jako
rosa – tak je nevýrazná a pomíjivá. …S mojí láskou je tomu asi podobně.
Pokud ovšem budu usilovat o milosrdenství a poznání Boha, mohu
důvěřovat, že Hospodinova láska zavlaží vyprahlou půdu mého srdce.
Lásku chci, ne oběť.
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Snažme se poznat Hospodina! Jako jitřenka jistě vysvitne, přijde k
nám jako déšť raný, jako déšť pozdní, který zavlaží zemi. Co mám
dělat s tebou, Efraime, co mám dělat s tebou, Judo? Vaše láska je jak
ranní mráček, jako rosa, která záhy mizí. Proto jsem je otesával skrze
proroky, zabíjel slovy svých úst, ale má spravedlnost vyjde jak světlo,
protože cchi lásku chci, ne oběť, poznání Boha (chci) víc než celopaly.
2. čt.: Řím 4,18-25. Abraham věřil Bohu více než své lidské zkušenosti: i
přes svůj pokročilý věk nepozbyl naději, že Bůh splní své sliby a dopřeje
mu potomstvo. Je pro mě vzorem člověka, který dokáže najisto počítat
s naplněním Božích zaslíbení.
Čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Ačkoli Abrahám už neměl naději, přece doufal a věřil, že se
stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude
tvé potomstvo!'A třeba pozoroval, že jeho tělo je už neplodné - vždyť
mu bylo skoro sto let - a že je neplodné i Sářino lůno, přece jeho víra
nezeslábla. Neprovinil se nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal
sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má
dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za
spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, `že mu to
bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v
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toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na
smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.

evang.: Mt 9,9-13. V Izraeli nebylo možné sednout si s kýmkoliv ke
stolu. Společné stolování bylo výrazem přátelství. Proto tedy to pohoršení
farizeů. Ježíš se ale nevyhýbá nemocným či hříšným lidem… Chce znovu
vstoupit i do mého chorého srdce, pokud uznám, že ho skutečně potřebuji!
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš jednou šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka,
který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel
za ním. Když Ježíš byl u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a
hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli
farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a
hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne
oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

cyklus B:
1. čt.: Gn 3,9-15. „Kde jsi, Adame?“ Jak naléhavá a bolestná otázka!
Tato otázka se vine celými dějinami spásy i mým vlastním životem. Stále
znovu opouštím Boží cesty a Bůh mě neustále hledá a volá zpět k sobě,
k dárci jediného pravého života.
Nepřátelství ustanovuji mezi potomstvem tvým a potomstvem ženy.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu:
"Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem
se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti
pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal
jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho
stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to
udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl
Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi
všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát
295

prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou
a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí
hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě."
2. čt.: 2 Kor 4,13-5,1. „Nám neleží na srdci věci viditelné, ale
neviditelné.“ Aktuální věta! Dnes zvlášť platí, že nás svět i styl života
táhnou ke starostem o věci viditelné – materiální. Těmto starostem se nelze
zcela vyhnout; je ovšem třeba se snažit, aby se nestaly „trním“, které zadusí
dobré semeno Božího slova v mém srdci.
Věříme, a proto také mluvíme.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: `Uvěřil
jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť
víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a
společně s vámi nás postaví před něho. Všecko to se přece děje pro vás:
čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet (lidí) bude potom
projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo
nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké
břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy,
protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci
viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Víme totiž,
až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá
obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.
evang.: Mk 3,20-35. Jaké osamocení musel asi Ježíš často za svého
života prožívat! Nechápou ho nejen učitelé Zákona, ale leckdy ani jeho
učedníci a mnozí příbuzní. Tato osamocenost bude završena při agónii na
kříži… Toužím Pána věrně poznávat a následovat za všech okolností, nebo
mu chci být nablízku jen ve chvílích útěchy a radosti?
Se satanem je konec.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže
se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se,
aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé
Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý
Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal
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si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana?
Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Jeli dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže
satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním
konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho
věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může
vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i
rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému,
nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl
proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a
jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo
plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě
ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A
rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má
matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj
bratr i sestra i matka."

cyklus C:
1. čt.: 1 Král 17,17-24. Snad si postesknu: Proč na mé úpěnlivé prosby
neudělá Bůh tak zřetelný zázrak, jaký učinil pro Eliáše? Je má víra slabá?
Má Bůh jiné záměry? Přesnou odpověď zřejmě na tomto světě nenajdu.
Zajisté jsem přesto vybízen, abych stále znovu usiloval o důvěryplnou a
vytrvalou modlitbu… Přece jsem ale ve zcela jiné situaci než starozákonní
věřící: smím stavět na naději, že pozemskou smrtí život nekončí a že je pro
nás připraveno skutečné a definitivní vzkříšení, a tedy i naplnění všech
proseb a očekávání.
Pohleď, tvůj syn je živ!
Čtení z první knihy Královské.
Jednoho dne onemocněl syn vdovy, u které Eliáš bydlel. Jeho nemoc
byla tak těžká, že vydechl duši. Tu řekla (matka) Eliášovi: "Co mi
chceš, muži Boží? Přišels ke mně, abys mně připomněl mou vinu a
usmrtil mi syna?" Eliáš odpověděl: "Dej mi svého syna!" Vzal ho z
jejího klína, odnesl do horní světnice, kde bydlel, uložil ho na svoje
lůžko a vzýval Hospodina: "Hospodine, můj Bože, stihneš neštěstím i
tuto ženu, u níž jako host přebývám, že dáváš jejímu synu zemřít?"
Pak se třikrát natáhl po délce přes dítě a vzýval Hospodina:
"Hospodine, můj Bože, prosím tě, ať se vrátí duše tohoto dítěte do
něho!" Hospodin vyslyšel Eliášovu prosbu a duše se vrátila do dítěte, i
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ožilo. Eliáš vzal dítě a přivedl je z horní světnice dolů do přízemí a
odevzdal ho matce se slovy: "Pohleď, tvůj syn je živ!" Žena řekla
Eliášovi: "Teď tedy vím, že jsi muž Boží a že Boží slovo v tvých ústech
je pravdivé!"
2. čt.: Gal 1,11-19. Pavlovo apoštolské poslání nelze vysvětlit lidskými
pohnutkami. Bylo mu svěřeno Bohem… Znovu chci uvěřit, že i mně Bůh
povolal k životu, k víře, že mi svěřil mnoho svých darů… Pane, ať poznám
tvůj úkol pro mě pro tento den i pro svůj život. Pomoz mi ho naplnit.
Pomoz mi přinášet tvou přítomnost do všech dnešních chvil a do všech
setkání!
Zjevil mi svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo
lidské: já jsem ho nepřijal ani se mu nenaučil od nějakého člověka, ale
ze zjevení Ježíše Krista. Slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval,
když jsem byl ještě židem: pronásledoval jsem Boží církev, že to
přesahovalo všechny meze, a snažil jsem se ji zničit. V horlivosti pro
židovství jsem ve svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků,
protože jsem byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích.
(Bůh) si mě však už v lůně matky vybral a svou milostí povolal a
rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst
pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem nešel nahoru do
Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem do
Arábie a pak se zase znova vrátil do Damašku. Za tři roky potom jsem
se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra, a
pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostatních apoštolů jsem však viděl jen
Jakuba, bratra Páně.
evang.: Lk 7,11-17. Ježíš uzdravuje jinak než Eliáš. Nemusí úpěnlivě
prosit, dělat velká gesta, dokonce v tomto případě ani nečeká, že bude
požádán. Je jediným a svrchovaným Pánem nad životem i smrtí.
Mládenče, pravím ti, vstaň!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel do města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký
zástup. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého; byl
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to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký
zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač."
Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl:
"Mládenče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho
vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali:
"Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid!" Tato
zpráva se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.
pondělí: 2 Kor 1,1-7; 1 Král 17,1-6; Mt 5,1-12. Ježíšova blahoslavenství
jsou jednou z nejdůležitějších částí evangelií. Pán zde jasně ukazuje, že
Boží cesta ke štěstí (k blahoslavenství) je jiná než ta, kterou nám nabízí
svět. Jistě ne náhodou se první blahoslavenství týká chudých v duchu –
tedy pokorných, kteří hledají Boží pomoc a obdarování.
Blahoslavení chudí v duchu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil,
přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi
za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni
budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich
je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně
tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece
pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."
úterý: 2 Kor 1,18-22; 1 Král 17,7-16; Mt 5,13-16. Ježíšovo podobenství
je výmluvné a pochopitelné – a zároveň velice náročné. Od každého
křesťana se očekává, že bude pro své okolí (a pro tento svět) světlem a solí.
Že to nedokáži? Otázka spíše zní, zda o to vůbec usiluji a prosím …
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Vy jste světlo světa.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí
chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila
ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město
položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale
na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem,
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."
středa: 2 Kor 3,4-11; 1 Král 18,20-39; Mt 5,17-19. Pán Ježíš neruší
Zákon ani Proroky (my bychom dnes řekli Starý Zákon). Celý jeho život i
učení jsou naplněním a dovršením Starého Zákona… Nový Zákon je mi asi
bližší; je ale dobré učit se rozjímat a přemýšlet i nad první částí Bible…
Evangelium nemohu oddělovat od Desatera!
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon
nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná
čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil
jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v
nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit,
bude v nebeském království veliký."
čtvrtek: 2 Kor 3,15-4,1.3-6; 1 Král 18,41-46; Mt 5,20-26. Dnešní i
následující evangelia vycházejí z toho, které jsme četli včera. Pán své
posluchače učí, jak mají rozumět základním starozákonním příkazům.
Příkaz „nezabiješ“ není naplněn, pokud Ježíšova učedníka nevede
k vytrhávání kořenů zla ze srdce – v tomto případě kořenů hněvu, neúcty a
pohrdání.
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebude-li vaše spravedlnost mnohem
dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského
království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.'
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Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na
svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne
veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li
tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým
bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se
svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník
neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního
halíře."
pátek: 2 Kor 4,7-15; 1 Král 19,9a.11-16; Mt 5,27-32. I zde Kristus
upozorňuje na to, že nestačí se jen vyvarovat zlého činu. Je třeba, aby nejen
mé skutky, nýbrž i srdce byly čisté. K tomu je mimo jiné zapotřebí i to,
abych uměl odmítnout („odseknout“) situace a příležitosti, jež mě mohou
svést ke hříchu.
Kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.'
Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní
zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď
od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar,
než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá
ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z
tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také
bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.'
Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ
smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští
se cizoložství."
sobota: 2 Kor 5,14-21; 1 Král 19,19-21; Mt 5,33-37. Ježíš sám se jinde
v evangeliu označuje za „Pravdu“. Pokud ho chci ve svém životě poznávat
a následovat, je třeba, abych jednal a mluvil pravdivě nejen v mimořádně
závažných chvílích (při přísaze), ale abych tak činil i v běžných situacích.

301

Já vám říkám: Vůbec nepřísahejte!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům:
`Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.' Ale já vám
říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani
při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože
je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani
jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je:
ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého."

11. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Ex 19,2-6a. „Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.“ Vím, že
díky Kristu tato slova neplatí jen o vyvoleném národě, ale vztahují se i na
mě. O to větší je moje zodpovědnost, se kterou se mám snažit Boha
poslouchat a zachovávat jeho smlouvu.
Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti.
Izrael se tam utábořil před horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin
na něj zavolal z hory a pravil mu: "Tak řekneš Jakubovu domu a
oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům,
jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budeteli mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým
vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi
královstvím kněží a svatým lidem."
2. čt.: Řím 5,6-11. Pavel připomíná, že dar spásy si nikdo z nás
nezaslouží: „Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky.“ Proto
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platí nejen to, že se za Boha a za svou víru nemám stydět, ale dokonce se i
„smím chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše.“
Jestliže jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše budeme
zachráněni jeho životem.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za
bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého - možná, že
se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě
hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od (Božího)
hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli
s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě
znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho
životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.
evang.: Mt 9,36-10,8. Z Ježíšových učedníků se stávají apoštolové. Tak
by tomu mělo být v životě každého věřícího. Nestačí jen od Pána čerpat
jeho dary a naději na spásu. Je třeba přinášet tyto milosti i těm, kdo o nich
zatím nevědí anebo je neumějí přijímat.
Zavolal dvanáct učedníků a poslal je.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a
skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice
hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na
svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad
nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a
každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon,
zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr
Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a
Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil.
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a
do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným
ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se nebeské
království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte
malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo
dávejte."
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cyklus B:
1. čt.: Ez 17,22-24. Zajatcům v Babylónii se dostává nového povzbuzení.
Ratolest, která bude zasazena na Izraelově hoře, naznačuje příslib, že
vyvolený lid se vrátí z vyhnanství do své země… I na „suchém stromě“
mého života mohou vyrůst krásné ratolesti a plody.
Povyšuji nízký strom.
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vysokého cedru
slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám
na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím,
vyžene větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným
cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve
stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem
Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám
uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin,
jsem to řekl a učinil.",
2. čt.: 2 Kor 5,6-10. První křesťané velmi toužili po brzkém setkání
s Pánem. My se dnes naopak na tomto světě až příliš „zabydlujeme“.
Apoštolova slova mě povzbuzují k touze po skutečném domově a
především ke snaze „stůj co stůj usilovat, abych se líbil Pánu“.
Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto
těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. (To proto, že) v
nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však
plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se
do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujme o to, abychom se mu
líbili, ať už v domově (těla) zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My
všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý
dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.
evang.: Mk 4,26-34. Někdy se mi může zdát, že přes veškerou mou
snahu a touhu Boží život v mém srdci neroste a neprohlubuje se. Možná se
ale mýlím. Boží království často přichází a roste skrytě a nenápadně!
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Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje
do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a
roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo,
potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned
(člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu
přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme?
Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna
semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné
zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v
jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo,
jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl
se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

cyklus C:
1. čt.: 2 Sam 12,7-10.13. David upřímně lituje svého hrozného činu. Je
mu odpuštěno. Je to ale odpuštění „nedokonalé“ – za hřích bude muset
trpět někdo jiný. Starý Zákon mnohokrát zdůrazňuje: Hřích je zlo, které
přináší zhoubné následky, jež musí někdo pocítit.
Hospodin ti odpouští hřích, nezemřeš!
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Nátan řekl Davidovi: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě
pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vysvobodil ze Saulovy
ruky. Dal jsem ti dům tvého pána i jeho ženy, dal jsem ti dům Izraele a
Judy. Kdyby to bylo málo, cokoli jiného bych ti přidal. Proč jsi pohrdl
Hospodinovým slovem, že jsi učinil, co je zlé v jeho očích? Chetitu
Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku, zabil jsi ho
mečem Ammonových synů. Proto se již nikdy nevzdálí meč od tvého
domu za to, že jsi pohrdl Hospodinem, když jsi vzal manželku Chetity
Uriáše a udělals ji svou ženou." David řekl Nátanovi: "Zhřešil jsem
proti Hospodinu!" Nátan Davidovi odpověděl: "I Hospodin ti odpouští
hřích, nezemřeš!"
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2. čt.: Gal 2,16.19-21. Pavel znovu staví do protikladu skutky Zákona a
Kristovu milost. Jistě nepohrdá náboženskými pravidly (v postech a
modlitbách byl na sebe tvrdší než kdokoliv z nás), ale znovu zdůrazňuje:
spásu mi nepřinášejí mé skutky, nýbrž účinná víra v Krista.
Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Víme, že člověk je uznán za spravedlivého jen tehdy, když
uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, (jak je nařizuje) Zákon. (Z
toho důvodu) jsme přijali víru v Ježíše Krista. Tak jsme byli uznáni za
spravedlivé proto, že jsme uvěřili v Krista, ne proto, že jsme dělali
skutky Zákona. Pro skutky Zákona nebude žádný člověk uznán za
spravedlivého. Vždyť skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro
Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně
Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on
mě miloval a za mě se obětoval. Já nepohrdám Boží milostí. Kdyby se
totiž k ospravedlnění docházelo zachováváním Zákona, pak by Kristus
umřel nadarmo.
evang.: Lk 7,36-8,3. Jak působí tato scéna idylicky! Stačí slovo, a
všechny hříchy jsou zahlazeny – bez utrpení a obětí, jak tomu bylo ve
Starém Zákoně… Je to omyl. Ježíše věta „jsou ti odpuštěny hříchy“
(lhostejno zda je určena cizoložné ženě či mně) bude stát nepředstavitelnou
cenu. Tato věta bude potvrzena a zaplacena jeho krví.
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a
zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když
se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou
(nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a
rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je
utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl
farizeus, který ho pozval, pomyslil si: "Kdyby to byl prorok, poznal by,
kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká - že je to hříšnice!" Ježíš mu
na to řekl: "Šimone, rád bych ti něco pověděl." On na to: "Jen mluv,
Mistře!" "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set
denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil.
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Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?" Šimon mu odpověděl: "Mám
za to, že ten, komu odpustil více." Řekl mu: "Správně jsi usoudil."
Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: "Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do
tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy
skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona
však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy.
Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem
pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho
hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo,
málo miluje." Jí pak řekl: "Jsou ti odpuštěny hříchy." Ostatní hosté si
začali sami u sebe říkat: "Kdo je to, že i hříchy odpouští?" On však
řekl ženě: "Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!" Potom chodil od města k
městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím
království. Bylo s ním dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly
uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které
vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce
Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.
pondělí: 2 Kor 6,1-10; 1 Král 21,1-16; Mt 5,38-42. Pokud se roztočí
koloběh zla, nikdy ho nezastavíme zlem ještě větším. Ježíš nám svěřuje
úkol, jenž je nad lidské síly (a proto je třeba si k němu vyprošovat Boží
pomoc): Neodporuj zlému zlem, ale „odporuj“ mu dobrem!
Já vám říkám: Neodporujte zlému.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a
zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak:
Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo
se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě
někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě
prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej."
úterý: 2 Kor 8,1-9; 1 Král 21,17-29; Mt 5,43-48. Mít rád své přátele – to
je lidské (dokáží to i pohané). Pán ale pro mě (v souvislosti se včerejším
úryvkem) má daleko náročnější úkol. Mám se snažit být dokonalý po vzoru
nebeského Otce. Nejzřetelnějším projevem této dokonalosti je láska
k nepřátelům. Ani zde si jistě bez Boží pomoci nevystačím.
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Milujte své nepřátele!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého
bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny
svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i
pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy
milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to
nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec."
středa: 2 Kor 9,6-11; 2 Král 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18. Ježíš ode mě
očekává, že budu rozvíjet všechny základní vztahy: ke druhým (almužna),
k Bohu (modlitba), k sobě samotnému (půst). K tomu všemu mě ale nesmí
vést touha po lidském uznání, nýbrž snaha sloužit Bohu podle jeho přání.
Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré
skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v
nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to
dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen,
pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty,
ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala
skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se
modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v
synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti
už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky,
zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec,
který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte
ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným,
aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou
odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář,
abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve
skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí."
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čtvrtek: 2 Kor 11,1-11; Sir 48,1-15; Mt 6,7-15. Jak všední je pro mě
často modlitba Páně! A při tom – kolik krásy a bohatství je v ní obsaženo!
Chci si najít chvíli času a postupně rozjímat nad jednotlivými slovy této
modlitby… Na tomto světě nikdy nedocením hned první slovo: smím Bohu
říkat Otče! V souvislosti s dnešním evangeliem za to chci zvlášť
poděkovat.
Vy se modlete takto.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom
povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro
množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co
potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: 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. Jestliže totiž odpustíte
lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když
lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."
pátek: 2 Kor 11,18.21b-30; 2 Král 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23. Obratu
„vnitřní světlo“ mohu snad rozumět jako schopnosti správně vidět a
hodnotit různé skutečnosti a situace ve svém životě. Kolikrát mi už v životě
toto vnitřní světlo chybělo, když jsem usiloval o věci zbytečné nebo
nepodstatné… Pane, pomáhej mi, ať je můj poklad ve víře v tebe. O takový
poklad mě nikdo nepřipraví!
Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde
je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte
si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději
nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé
srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé
tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné.
Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama
temnota!"
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sobota: 2 Kor 12,1-10; 2 Kron 24,17-25; Mt 6,24-34. Pokud toužím, aby
Ježíš byl mým skutečným Pánem, potom i běžné každodenní práce nejsou
„službou mamonu“, ale mohou mě ke Kristu přibližovat. Jestliže jsem ale
postavil své plány a snahy před plány Boží, nesmím se divit svému neklidu
a únavě – vždyť sloužím nepravému pánu!
Nedělejte si starosti o zítřek.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.
Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude
prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o
své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo
víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani
neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o
mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí
prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje
oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a
říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako
jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a
zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto
starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do
čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží
království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní
starosti. Každý den má dost svého trápení."

12. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Jer 20,10-13. Jeremiáš se stal z Boží vůle prorokem. Své poslání
prožíval často velice těžce. Bylo mnoho lidí, kteří ho pro jeho pravdivost a
přímost nenáviděli, pomlouvali a dokonce mu ukládali o život. I v tak
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extrémně těžkých situacích však prorok nachází posilu ve své důvěře
v Hospodina.
Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze
všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství,
číhají na můj pád: Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na
něm! Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě
stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho
nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine
zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž
uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte
Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky
zlosynů!
2. čt.: Řím 5,12-15. Kvůli provinění prvního člověka – Adama – propadli
všichni lidé smrti. Díky novému Adamovi – Kristu – se ovšem lidem
dostalo tím hojnější Boží přízně a milosti… I můj život nese stopy hříchu a
umírání. Zároveň se v něm ale může stále více projevovat Boží milost a
naděje na vykoupení.
S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze
hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili.
Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný
zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od
Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým
podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho,
který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jak to bylo s
proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo
smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně
a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.
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evang.: Mt 10,26-33. Dnešní doba je dobou hmotného blahobytu, který
se projevuje i téměř přehnanou starostí o tělesné zdraví. Duše člověka při
tom tak často zůstává zanedbávána… Pán Ježíš upozorňuje na správné
pořadí hodnot: Neboj se tolik škody na těle jako újmy na duši!
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by
to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám
říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze
střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše
se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se
neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem
bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na
hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke
každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým
Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před
svým Otcem v nebi.“

cyklus B:
1. čt.: Job 38,1.8-11. Moře je v Bibli nejen symbolem nespoutanosti, ale
také zlých duchovních sil. Není však Bohu žádným „konkurentem“. Bůh
prokazuje svou neomezenou moc tím, že i moři určuje jeho hranice.
Zde se má tříštit bujnost tvých vln.
Čtení z knihy Job.
Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Kdo zahradil
moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky
jak šatem, temnotou (přikryl) jak plénkami, když jsem pro ně vylámal
hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne
dále, zde se má tříštit bujnost tvých vln.“
3. čt.: 2 Kor 5,14-17. Pavel mi znovu naléhavě připomíná, že už nemám „žít
sobě, ale pro toho, který za mě umřel a vstal z mrtvých“.
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Nové nastoupilo.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden umřel za
všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou
naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z
mrtvých. Proto my od nynějška nikoho neposuzujme podle lidských
měřítek. A třebaže jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských
měřítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo stal křesťanem, je to
nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.
evang.: Mk 4,35-41. Souvislost evangelia s prvním čtením jasně ukazuje,
že Ježíš je mocný Boží Syn. Na učedníky padá bázeň… Je dobře, že se
dnes víc než dřív zdůrazňuje Boží láska a milosrdenství. To by mě ovšem
nemělo vést k tomu, aby bázeň a úcta z mého vztahu k Bohu vymizely.
Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý
břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na
lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny
dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na
polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že
hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď
zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se
bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a
říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

cyklus C:
1. čt.: Zach 12,10-11. „Budou hledět na toho, kterého probodli.“ Tato
slova se naplňují na Kristu, jak to zmiňuje i evangelista Jan. …Často
hledím na zpodobení ukřižovaného Krista. Toto znamení mě už ani příliš
neburcuje. Chci se zastavit před křížem a znovu se s úctou a láskou
zahledět na toho, kterého jsem i já probodl svými hříchy.
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Budou hledět na toho, kterého probodli.
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma
vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou
naříkat nad tím, které probodli, jako se naříká nad jediným synem,
budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den
bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v Hadad-Rimmonu na
megiddské pláni.“
2. čt.: Gal 3,26-29. Každý Žid prý denně děkoval za to, že se narodil jako
věřící a ne pohan, jako muž a ne žena, jako svobodný a ne otrok… Nás
dnes tato modlitba může skoro pobuřovat. Ve společnosti se v této době
mnoho mluví o rovnoprávnosti všech. Skutečná a plná rovnost a jednota
lidí existuje ovšem i dnes pouze před Bohem! V Božích očích nikdo není
druhořadým či méněcenným křesťanem…
Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy
všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo
Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena;
všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy
Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.
evang.: Lk 9,18-24. Jistě i já jsem občas otázán (těmito či jinými slovy),
za koho pokládám Ježíše. Jsem ochotný o něm svědčit jako o svém Pánu a
Vykupiteli i v nevěřícím prostředí?
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich:
„Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za
Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“
On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn
člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších,
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velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude
vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe,
den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl
svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí,
zachrání si ho.“
pondělí: Gn12,1-9; 2 Král 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5. „Podle toho, jak
soudíte, budete sami souzeni.“ Tak to zde mám černé na bílém. A nyní už
je na mně, abych si doplnil konkrétní případy svých posuzování,
odsuzování, pomluv… Pokud nevím, jak z těchto zlozvyků ven, je třeba
nejdřív aspoň uznat, že mám ve svém oku „trám“, díky němuž vidím své
bližní často špatně a pokřiveně. A naléhavě prosit Pána o dar osvobození.
Napřed vyndej ze svého oka trám.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť
podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte,
takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale
trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi:
'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám!
Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš
dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
úterý: Gn 13,2.5-18; 2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14. Jak
jednoduché, a přitom tak často opomínané pravidlo: „Co chcete, aby lidé
dělali vám, to dělejte i vy jim.“ Kolik mých vztahů by mohlo být lepších,
kdybych o tento postoj upřímně usiloval!
Co chcete, aby lidé dělali vám, to i vy dělejte jim.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte svaté věci psům a neházejte
svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a
roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte
jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou.
Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho
je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která
vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!“
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středa: Gn 15,1-12.17-18; 2 Král 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20. „Dobré
ovoce“ je takové, které se projevuje láskou k Bohu i k bližním a je trvalé.
Podle tohoto ovoce mohu rozlišovat postoje druhých i své vlastní.
Poznáte je po jejich ovoci.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před nepravými
proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví
vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z
bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný
strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani
špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré
ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.“

čtvrtek: Gn 16,1-12.15-16; 2 Král 24,8-17; Mt 7,21-29. Podobenstvím o
dvou stavitelích je zakončena celá Ježíšova tzv. Horská řeč (Mt 5 –7).
Domy obou mužů možná byly na první pohled velice podobné. Rozdíl se
poznal až při „zatěžkávací zkoušce“… Jak je tomu se mnou? Naslouchám
Božímu slovu vůbec? A pokud ano, snažím se na něm stavět svůj život?
Dům na skále a dům na písku.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: `Pane, Pane!',
vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského
Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: `Pane, Pane, copak jsme v
tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé
duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim
prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!
Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se
rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a
přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale
nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má
slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si
postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se
vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“
Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je
totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

316

pátek: Gn 17,1-5.9-10.15-22; 2 Král 25,1-12; Mt 8,1-4. V osmé a deváté
kapitole Matoušova evangelia jsme svědky několika Ježíšových zázraků.
Pán tak dokazuje svým posluchačům, že na jeho slově skutečně můžeme
postavit celý svůj život, jak to zdůrazňuje včerejší podobenství.
Chceš-li, můžeš mě očistit.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu přišel jeden
malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“
Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A hned byl od svého
malomocenství očištěn. Ježíš mu pak řekl: „Ne abys někomu o tom
říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, jak nařídil Mojžíš – jim na
svědectví.“
sobota: Gn 18,1-15; Pláč 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17. Sám Pán je
překvapen setníkovou vírou a pokorou. Jak často při mši svaté opakuji
setníkova slova: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel…“ Myslím tato
slova vážně? A jsem upřímně vděčný, že Pán ke mně přesto přichází?
Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s
Abrahámem, Izákem a Jakubem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s
prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“
(Ježíš) mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“Setník však odpověděl: „Pane,
nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj
služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám
pod sebou vojáky; řeknu jednomu: `jdi', a jde, a jinému: `přijď ', a
přijde, a svému služebníkovi: `udělej to', a udělá to.“Když to Ježíš
uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: „Amen, pravím vám:
Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám
vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u
stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale
synové království budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a
skřípění zubů.“ Setníkovi pak Ježíš řekl: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se
ti stane.“ A služebník se v tu hodinu uzdravil. Když vešel Ježíš do
Petrova domu, uviděl, že Petrova tchyně leží a má horečku. Dotkl se
její ruky, a horečka jí přestala; (ona) vstala a obsluhovala ho. Když
nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých zlými duchy. Svým
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slovem duchy vyhnal a všecky nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co
řekl prorok Izaiáš: `Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.'

13. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: 2 Král 4,8-11.14-16a. Příběh o narození potomka tam, kde už
nebyla z lidského pohledu naděje, můžeme v Bibli nalézt na několika
místech (Sára, Anna, Alžběta). V tomto případě jde vlastně o úžasnou Boží
odpověď na velkorysost zámožné ženy, projevenou vůči jeho služebníku...
Také já mohu věřit, že žádné mé velkorysé (nezištné) gesto vedené vírou
nezůstane Bohem nepovšimnuto.
Je to svatý muž Boží, může se tam uchýlit.
Čtení z druhé knihy Královské.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a
ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona
řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy
přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam
lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam
uchýlit.“ Když tam zase (jednou Elizeus) přišel, vstoupil do světničky a
odpočinul si tam. Řekl (svému služebníku) Gechazimu: „Co by se dalo
pro ni udělat?“ On odpověděl: „Nemá přece syna a její muž je už
starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a ona zůstala stát u
vchodu. On pravil: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“
2. čt.: Řím 6,3-4.8-11. Apoštol Pavel mě vyzývá k tomu, abych „se
považoval za mrtvého hříchu, ale za žijícího Bohu“. Pokud takto budu
postupně odumírat svým špatným a hříšným sklonům, mohu věřit, že budu
žít s Kristem – co nejvíce už zde na zemi, a jednou v plnosti v jeho
království.
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Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni; teď
musíme žít novým životem.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli
jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do
jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním
také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už
neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu
jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za
mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.
evang.: Mt 10,37-42. Také dnes evangelium jasně souvisí s prvním
čtením. I číše vody podaná s láskou může být v Božích očích velkým
skutkem. Ovšem… kdy naposledy jsem vykonal nějakou dobrou věc
skutečně z lásky a nezištně?
Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli
mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není
mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě,
nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá
toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane
odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý,
dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené
vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen,
pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
cyklus B:
1. čt.: Mdr 1,13-15;2,23-24. „Smrt na zemi nevládne.“ Tuto pravdu
prohlašuje Boží slovo zcela jasně tváří v tvář světu plnému zla, strachu a
zmaru. „Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka
k nesmrtelnosti.“ Kdo jiný než my, křesťané, by měl do tohoto světa vnášet
důvěru a optimismus založený na Božích příslibech?
319

Ďáblovou závistí přišla smrt na svět.
Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil,
aby to bylo; stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v
nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá.
Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní
přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo
jsou v jeho moci.
2. čt.: 2 Kor 8,7.9.13-15. Pavel vybízí Korinťany ke štědrosti při sbírce
pro chudé jeruzalémské křesťany. Láska není nic obecného: má se
projevovat konkrétně a prakticky.
Co vám přebývá, přispěje chudým v nedostatku.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve
vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v
tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on,
ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho
chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami
do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností
to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich
přebytek doplnil to, co potřebujte vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v
Písmu: `Kdo (nasbíral) mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl
nedostatek.'
evang.: Mk 5,21-43. Ježíši záleží na mém zdravotním stavu. Chci se ho
dotýkat se stejnou vírou jako nemocná žena. On bude odpovídat s láskou.
Nemusím mít žádný strach, když se chci přiblížit k Pánu.
Děvče, říkám ti, vstaň!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký
zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z
představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k
nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni
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ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel
za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla
krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek
vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř.
Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu.
Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“
A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu
vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc.
Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“
Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a
ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která
to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla
dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou
pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a
buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé
(z domu) představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela.
Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl
představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby
šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu
představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi
naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete?
Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal
ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice),
kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená:
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct
let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se
to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.
cyklus C:
1. čt.: 1 Král 19,16b.19-21. Elizeus nepřijímá povolání za proroka
polovičatě. Zříká se všeho, co by mu mohlo bránit ve službě Hospodinu.
Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
Čtení z první knihy Královské.
Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž
za proroka místo sebe!“ Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna
Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl
při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus
opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mohu políbit svého
otce a svou matku a pak půjdu za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať
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se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal.“ Elizeus se tedy od něho vrátil,
vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem
k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
2. čt.: Gal 5,1.13-18. Bůh člověka vede ke svobodě, ďábel ho chce
zotročit. Pokud budu dávat ve svém životě prostor Duchu a nechám se jím
vést, porostu ve svobodě dítěte Božího.
Byli jste povoláni ke svobodě.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom
tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být
záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem
posluhujte láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné
větě: `Miluj svého bližního jako sebe.' Jestliže se však mezi sebou
koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili! Chci
říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž
touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor,
takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem,
nejste už pod Zákonem.
evang.: Lk 9,51-62. Také evangelium připomíná, že služba Bohu je
náročná. Zároveň ale mohu vnímat, že Ježíš povolává každého jiným
způsobem a na každého má jiné nároky. Nemusím tedy mít strach
odpovědět kladně na Pánovo pozvání: „Pojď za mnou!“ On po mně nebude
vyžadovat nic, co bych s jeho pomocí nemohl uskutečnit.
Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se
rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do
jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho
nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci
Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je
zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné
vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam
půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci
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hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase
vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed
šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají
své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl:
„Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s
rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh
a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
pondělí: Gn 18,16-33; Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22. Pán Ježíš mě jistě
nechce nutit k tomu, abych neprokázal alespoň základní úctu zemřelému
blízkému člověku. V dnešním evangeliu (tak jako včera v cyklu C) jde snad
spíš o zdůraznění toho, že následování Krista je často obtížné a náročné –
je proto třeba být rozhodný a vytrvalý.
Pojď za mnou!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý
břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Mistře, půjdu za tebou
všude, kam půjdeš!“ Ježíš mu (však) odpověděl: „Lišky mají doupata a
ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ A jiný,
jeden z jeho učedníků, mu řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel a
pochoval svého otce.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech,
ať mrtví pochovávají své mrtvé.“
úterý: Gn 19,15-29; Am 3,1-8; Mt 8,23-27. Jak bylo řečeno už ve
včerejším evangeliu, následování Ježíše je nesnadné – člověk se někdy cítí
jako v prudké bouři. A Pán občas jako by spal… Jeho mocné slovo ale
dokáže vždy zasáhnout včas… A já zatím tak často propadám
malověrnosti!
Vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se
najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On
však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: „Pane, zachraň nás!
Hyneme!“ On jim odpověděl: „Proč se bojíte, malověrní?“ A vstal,
pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: „Kdo
to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?“
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středa: Gn 21,5.8-20; Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34. Ježíš koná další
velký zázrak. Je tedy logické, že mu lidé z blízkého města vycházejí
naproti. Ale… oni netouží po Božím slově. Právě přišli o část svého
majetku – utopené vepře. A tak Pána prosí, aby odešel, místo aby přijali
jeho poselství. Jak je to smutné, když člověk dá přednost vepřům před
spásou!
Přišel jsi trápit démony, dříve než nastal čas.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti
němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi
nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: „Co je
ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“ Opodál
se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: „Vyháníš-li nás,
pošli nás do toho stáda vepřů.“ Řekl jim: „Jděte!“ Vyšli tedy a
vstoupili do vepřů – a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do
moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam
všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi
naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.
čtvrtek: Gn 22,1-19; Am 7,10-17; Mt 9,1-8. Obě věty (o odpuštění
hříchů i o uzdravení) je stejně snadné říci, ale nadlidsky těžké uskutečnit.
Pán vnějším znamením (uzdravením) dokazuje, že umí působit i to, co je
neviditelné (odpuštění). Já přijímám Boží odpuštění možná často. Protože
při tom nic nevidím ani (většinou) nevnímám, připadá mi to možná jako
běžná a obyčejná událost… Znovu si uvědomuji, že potřebuji více víry.
Zástupy velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého
města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš
viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí
se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se
rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte
špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti
hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď '? Abyste však věděli, že Syn člověka
má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi
své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy
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viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc
lidem.
pátek: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13. Matouš je
celník. Bohatý člověk, který zřejmě svého majetku nenabyl úplně poctivě.
Ale v rozhodujícím okamžiku se dokáže od svého bohatství odpoutat. Tím
se odlišuje od lidí z předvčerejšího evangelia… Pane, pomoz, ať i já dokáži
vnímat tvůj hlas v rozhodujících okamžicích svého života a umím ho
poslechnout!
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní; milosrdenství chci, a ne oběť.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se
jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a
zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové,
řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to
zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a
naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem
totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“
sobota: Gn 27,1-5.15-29; Am 9,11-15; Mt 9,14-17. Včera jsme
v evangeliu četli, že Pán zdůrazňuje více milosrdenství než oběti. Půst je i
přesto pro křesťana velmi důležitý – zvláště v dnešní požitkářské době.
Nesmí být ale cílem, nýbrž jen prostředkem k větší lásce vůči Bohu i
bližnímu.
Mohou truchlit, dokud je ženich s nimi?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové
postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou
hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy
jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí
záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů
vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých
měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou
nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová
obojí.“
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14. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Zach 9,9-10. Následující proroctví se týká Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma na Květnou neděli. Je ale možné mu rozumět i duchovně: I do
mého srdce přichází Pán „na oslátku“ – tedy s pokorou a nenápadně, často
bez velkých zážitků a znamení. Chci ho takto přijímat anebo ve svém
duchovním životě toužím stále po něčem mimořádném?
Hle, tvůj král k tobě přichází, je pokorný.
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: „Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero
jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší
spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí
válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude bitevní
luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od řeky
(Eufratu) až do končin země.“
2. čt.: Řím 8,9.11-13. „Vy žijete ne podle těla, ale podle Ducha,“ píše
Pavel Římanům. Platí to i o mně? Žiji podle těla, tedy podle zásad tohoto
světa, odcizeného Bohu - anebo se snažím žít podle Ducha, tedy v síle
Ducha svatého následovat Ježíše ve svém jednání i rozhodování?
Jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně
ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není
jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše,
pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše
smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme
vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li
totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha
ničíte záludnosti těla, budete žít.
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evang.: Mt 11,25-30. Toto krásné místo z Matoušova evangelia
zdůrazňuje, že Ježíš přišel také pro slabé a neúspěšné. I oni jsou pozváni,
aby ho následovali. Silní a úspěšní jsou naopak varováni, aby nespoléhali
jen sami na sebe, ale aby hledali pravou moudrost u Otce, Pána nebe i
země.
Jsem tichý a pokorný srdcem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že
když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je
maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého
Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom
Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a
učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro
své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“
cyklus B:
1. čt.: Ez 2,2-5. Na Ezechielovi mohu vidět, že hlavním úkolem proroka
rozhodně nebylo zalíbit se lidem. Jeho posláním bylo mluvit a žít Boží
slovo… Jak jsme na tom my, dnešní křesťané? Plníme svoji úlohu proroků
v dnešním světě nebo se pouze snažíme ve všem zalíbit svému okolí?
Je to vskutku vzpurné plemeno - musí poznat, že byl mezi nimi prorok.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
2. čt.: 2 Kor 12,7-10. Asi nikdo z nás neprožívá zkoušky, úzkosti a
příkoří s velkou radostí. I apoštol Pavel prosil, aby byl svého trápení
zbaven. Pánova odpověď nezní snad příjemně, ale přesto je poselstvím
velké útěchy a naděje: Stačí ti moje milost, protože ve tvé slabosti se tím
zřejměji projeví moje síla.
Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula
Kristova moc.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla
osten, posel to satanův, aby mě bil (do tváře). To proto, aby se mě
nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě
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toho zbavil. Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím
zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše
svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí
přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti (a snáším
to) pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

evang.: Mk 6,1-6. Pána Ježíše potkává podobný osud jako starozákonní
proroky. Ani on není přijat mnohými z těch, ke kterým je poslán. Důvody,
proč je Pán odmítán, byly tehdy podobné, jako jsou dnes: povrchnost,
touha po laciné senzaci a neochota přijmout Krista s jeho požadavky
opravdu vážně do svého života.
Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
(Ježíš) šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu
začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí:
„Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové
zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a
příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady
mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok
neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své
rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo
nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.

cyklus C:
1. čt.: Iz 66,10-14c. Prorok Izajáš pronáší slova útěchy o Jeruzalému.
Toto město je v Písmu svatém nejen nejdůležitějším městem izraelského
národa, ale také předobrazem Božího království. Následující slova jsou
tedy příslibem i pro nás… Jak nadějeplně zaznívají v tomto světě plném
zkoušek a starostí slova: „Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás
potěším.“
Hle, přivalím na něj blaho jako řeku.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete,
radujte se s ním, radujte se všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste
sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho
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slávy. Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako
řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na
zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak
já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce
se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na
jeho služebnících.“
2. čt.: Gal 6,14-18. Apoštol Pavel zakončuje svůj dopis Galaťanům. Ještě
jednou jim vysvětluje, že nikdo není spasen díky obřízce ani jiným
předpisům Zákona, ale jedině díky kříži a vzkříšení našeho Pána.
Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem
našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu.
Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na
všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a
milosrdenství, totiž na (pravé) Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě
už nikdo (s těmi věcmi) neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím
znamení, (že náležím) Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s
vámi, bratři! Amen.
evang.: Lk 10,1-12.17-20. Ježíš je Boží syn, ale přesto vyhledává pomoc
lidí. Posílá své učedníky před sebou, aby připravili srdce těch, kteří se
s ním mají setkat. Takovouto pomoc a spolupráci Pán čeká od každého
člověka, který v něj uvěřil.
Váš pokoj na něm spočine.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před
sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když
někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li
tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k
vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když
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přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží,
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží
království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás,
vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem
městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte:
Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den
lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s
radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém
jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe.
Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu
nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se
ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho,
že vaše jména jsou zapsána v nebi.“
pondělí: Gn 28,10-22a; Oz 2,16b.17b-18.21-22; Mt 9,18-26. Představený
synagógy i nemocná žena přistupují k Pánu s velkou vírou, která se
nenechá odradit tragickou zkušeností (nemoc, smrt dítěte). Místo nářků
nebo vzpoury vůči Bohu přicházejí s důvěrou za Kristem. I pro mě jsou tak
příkladem.
Právě mi umřela dcera; ale pojď, a bude žít.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k
nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a
bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. Vtom k němu
přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a
dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu jen jeho
šatů, budu uzdravena." Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: "Buď
dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." A od té chvíle byla ta žena
zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce
a hlučící dav, řekl: "Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí."
Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a
děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.
úterý: Gn 32,23-33; Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38. Zlomyslní farizeové se
neštítí žádného prostředku ve své snaze pošpinit Krista. Jeho velké zázraky,
vykonávané s láskou a milosrdenstvím, připisují ďáblu! Ale Pán se
nenechává odradit a dále pokračuje ve svém díle spásy… A já? V kolika
případech jsem se už nechal odradit od konání dobra jen pro strach z „řečí“
či nepochopení druhých!
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Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile
byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali:
„Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!“ Ale farizeové
tvrdili: „Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.“ Ježíš pak
obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal
radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a
každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli
vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň
je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň.“
středa: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7. Ve
světě, který se žene převážně za zbytečnými nebo nepodstatnými věcmi,
má Ježíšův učedník hlásat slovy i vystupováním: Boží království je
nablízku!
Jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými
duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a
jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a
Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš,
Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto
dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do
žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným
ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské
království.'“
čtvrtek: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5; Oz 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15. Ten,
kdo chce hlásat Kristovo evangelium, nemá tuto službu konat z touhy po
zisku. Zároveň má důvěřovat, že se Pán o něj postará. A především – má
přinášet poselství pokoje… Abych to i já mohl konat věrohodně, musím si
nejdříve vyprošovat dar Kristova pokoje pro své srdce.
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Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské
království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte
malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo
dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné
peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl,
protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé
vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam
zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu,
pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na
něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k
vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při
odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou.
Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a
gomorské než takovému městu.“
pátek: Gn 46,1-7.28-30; Oz 14,2-10; Mt 10,16-23. Když stojím před
nějakým obtížným úkolem, kolik si často dělám starostí, jak to všechno
zvládnu… A jak málo prosím Ducha svatého, aby skrze mě mluvil a
působil! Abych o to ovšem mohl prosit, musím vnímat, že věc, o kterou
usiluji, je dobrá a správná – tedy v souladu s Boží vůlí.
To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Já vás posílám jako ovce mezi vlky!
Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na
pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v
synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste
vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si
starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno,
co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás
Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti
povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech
nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného.
Amen, pravím vám: Nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde
Syn člověka.“
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sobota: Gn 49,29-32;50,15-26a; Iz 6,1-8; Mt 10,24-33. Ježíš je mým
Pánem a Učitelem. Celý pozemský život mám na to, abych se mu učil
rozumět a následovat ho. A zároveň musím počítat s tím, že i mě leckdy
potká neporozumění či odmítnutí lidí – vždyť i sám Ježíš to všechno
zakusil v míře vrchovaté.
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Není žák nad učitele ani služebník nad
svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho
pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! Proto se
jich nebojte! Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na
světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch,
kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může
zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř?
A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás
však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte
větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě
před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

15. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 55,10-11. Hospodinovo slovo je plodné. Výsledkem jeho
působení není ničení, nýbrž rozvoj života. Dnešní evangelium ale tuto
myšlenku upřesňuje – na výsledky působení Božího slova nesmím čekat
se založenýma rukama. Musím ho přijímat s vírou.
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Déšť působí, že země může rašit.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam,
ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje
semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem,
které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem
chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
2. čt.: Řím 8,18-23. Jako křesťan jsem vysvobozen z moci zla. To ale
neznamená, že se mě nedotýká utrpení. Utrpení je závažnou skutečností.
Není ale skutečností celou. Boží sláva, kterou pro mě Pán připravil,
nesrovnatelně „převažuje“ tíhu utrpení, jež musím v tomto pozemském
čase někdy prožívat.

Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s
budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až
se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno
nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil.
Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby
porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé
tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my,
ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a
očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

evang.: Mt 13,1-23. Jakou půdou pro Boží slovo je mé srdce? Snažím se
Boží slovo poznávat? Usiluji o život podle něho? Jsem v tomto úsilí
vytrvalý? …Pokud vnímám, že zatím nevytvářím dobré podmínky pro
to, aby Hospodinovo slovo přinášelo v mém životě užitek, nemusím si
zoufat – každý den dostávám novou příležitost, abych tento stav změnil.
Na druhou stranu je ovšem třeba využít tuto příležitost dnes – a ne „až
později“…
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Rozsévač vyšel rozsévat.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké
množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál
na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač
vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty;
přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla
mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale
když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny.
Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla
na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná
šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši k slyšení slyš!“
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v
podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství
nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a
bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto
k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, a slyší, a
(přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví:
`Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a
nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a
oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a
neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí,
a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a
spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co
slyšíte (vy), ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství
o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe,
přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u
kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u
toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen
a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo
pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo
slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane
bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe,
takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný,
jiný třicetinásobný.“
cyklus B:
1. čt.: Am 7,12-15. Amos patří mezi starozákonní proroky, jejichž
poselství často nebylo přijímáno s ochotou a pochopením. Prorok ale
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nestaví svou službu na uznání svých posluchačů, nýbrž na jistotě, že ho k ní
povolal sám Bůh.
Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu.
Čtení z knihy proroka Amosa.
Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do
judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat
nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl
Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a
pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a
prorokuj mému izraelskému lidu!'„

2. čt.: Ef 1,3-14. Apoštol Pavel připomíná Efesanům i nám velikou radost,
kterou si můžeme být jisti: díky Kristu jsme Božími dětmi. Naším velkým
úkolem je šířit Boží chválu všude kolem sebe.
V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul
z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli
před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného
rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše
Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). V něm
máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho
nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou
moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak
se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas
pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze
něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem
určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak
máme sloužit k tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti,
my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho se
dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali
slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili.
(Duch) je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. (Tak se dovrší)
naše vykoupení, (protože si nás) Bůh získal jako svůj majetek,
(abychom sloužili) ke chvále jeho božské velebnosti.
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evang.: Mk 6,7-13. Ježíš si vybírá dvanáct chudých, nevzdělaných a
hříšných apoštolů, aby hlásali jeho jméno. Oni se nevymlouvají na svou
slabost a neschopnost a poslušně přijímají Pánovo poslání.
Začal je posílat.
Slova svatého evangelia podle Marka.
(Ježíš) zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc
nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl:
ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani
aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu,
zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však
na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu
odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“
Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho
zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

cyklus C:
1. čt.: Dt 30,10-14. Následující slova pronáší Mojžíš krátce před svou
smrtí. Jsou to tedy slova zvláště důležitá. Vyzývá Izraelity, aby vždy
poslouchali Hospodinův hlas. Je to hlas, který věřící člověk nemusí hledat
někde v dálce. Může ho zaslechnout ve svém vlastním srdci.
Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a
zachovávat jeho příkazy a nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto
Zákona, a obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou
duší. Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš
nesnadný a není tak daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat:
`Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, oznámil, a my ho
mohli zachovávat?' Není daleko za mořem, že bys musel říkat:
`Kdopak nám překročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho
mohli zachovávat?' Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a
v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“
2. čt.: Kol 1,15-20. V tomto čtení smím rozjímat nad Pavlovým hymnem
na Krista a jeho velikost. Autor v něm opěvuje Ježíše jako věrný obraz
neviditelného Boha a jako hlavu církve i celého stvoření.
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Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Ježíš Kristus je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než
celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět)
viditelný i neviditelný: ať už jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou to
panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno
skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní) a
všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek,
prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
(Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti),
a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na
zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.
evang.: Lk 10,25-37. Ježíš místo odpovědi na původní otázku – kdo je můj
bližní – odpovídá na otázku jinou: jak se mám chovat, abych já byl bližním
pro ostatní… Místo zdlouhavého a nic neřešícího dumání nad tím, proč se
lidé ke mně nechovají lépe je toto ten správný „Koperníkovský obrat“.
Podstatná otázka tedy zní: Jsem já dobrým bližním pro lidi ve svém okolí?
Kdo je můj bližní?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se
ho: „Mistře, co nám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl:
„Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „ Miluj Pána,
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i
celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně
jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a
proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl:
„Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči.
Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou
šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden
levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden
Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto.
Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho
na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého
dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: `Starej se o něho,
a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z
těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On
odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl:
„Jdi a stejně jednej i ty!“
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pondělí: Ex 1,8-14.22; Iz 1,10-17; Mt 10,34-11,1. Dnes mohu rozjímat
nad jedním ze zdánlivých rozporů v evangeliu. Na jiných místech Pán
tak často prohlašuje, že je dárcem pokoje a dnes jako by to popíral. Ježíš
ale jistě nechce ničit pravý pokoj. Spíše chce otřást „pokojem“,
založeným na lži, přetvářce, pohodlnosti a neochotě měnit se k lepšímu.
Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem
pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit
`syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny
se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne,
není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě
hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo
nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne
ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho,
který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu
jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane
odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody
jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím
vám: nepřijde o svou odměnu.“ Když Ježíš skončil toto poučování
svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po
tamějších městech.

úterý: Ex 2,1-15a; Iz 7,1-9; Mt 11,20-24. Jako křesťan jsem poznal
pravdu evangelia a mohl jsem zakusit Boží působení ve svém životě. To
mi ovšem nedává právo povyšovat se nad ty, kteří o Kristu příliš nevědí
a žijí zdánlivě hůře než já. Kdyby oni přijali stejně velké Boží dary jako
já, možná by mě už dávno předstihli! Musím se tedy chránit pyšného
postoje věřících obyvatel Kafarnaum, kteří se povyšovali nad pohanské
Týřany a Sidóňany.
Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že
se neobrátila: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se
staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali
pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v
soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až
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do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky,
které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám:
Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě.“

středa: Ex 3,1-6.9-12; Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27. Nezáleží tak příliš
na tom, zda jsem vzdělaný nebo ne. Pokud chci porozumět Božím
věcem, musím se v každém případě stát „maličkým“ – tedy člověkem,
který ví, že bez Boží milosti nic podstatného nepochopí ani neuvede do
života.
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým;
ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo
nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu
to chce Syn zjevit.“

čtvrtek: Ex 3,13-20; Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30. Mnoho křesťanů
stále ještě žije v představě, že život podle víry přináší především obtíže a
lopotu. Možná právě proto Pán říká dnešní krásná a útěšná slova: „Pojď
ke mně a já tě občerstvím.“ I já chci tato slova přijmout za svá
s přesvědčením, že život podle víry sice není vždy snadný, ale je to
cesta, na které mohu najít „odpočinek pro svou duši“.
Jsem tichý a pokorný srdcem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

pátek: Ex 11,10-12,14; Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8. Farizeové byli
navenek perfektní věřící. Přesto se jim znovu dostává Ježíšovy výtky.
Pro dokonalé dodržování předpisů Zákona totiž zapomněli na lásku
k bližnímu a na postoj milosrdenství. Toto nebezpečí hrozí i mně,
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křesťanovi moderní doby. Znovu jsem proto vyzván k přijetí tak časté a
naléhavé Pánovy výzvy: „Milosrdenství chci, a ne oběť“.
Syn člověka je pánem nad sobotou.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto
začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji
učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl:
„Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak
vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on,
ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu
kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám,
že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená:
`Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn
člověka je pánem nad sobotou.“

sobota: Ex 12,37-42; Mich 2,1-5; Mt 12,14-21. Ježíš nechce prosazovat
právo křikem, hádkami ani násilím. Já se často i v tomto od svého Mistra
liším, když jednám svárlivě či tvrdohlavě a omlouvám to před sebou
nebo před druhými poukazem na to, že jde přece o správnou věc… Účel
nesvětí prostředky a dobrého cíle není dovoleno dosahovat špatnými
metodami.
Nařídil jim, aby ho nerozhlašovali; tak se mělo naplnit, co řekl prorok
Izaiáš.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl,
odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale
nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok
Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v
němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal
právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší
jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až
dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'
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16. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Mdr 12,13.16-19. Čtení z knihy Moudrosti odpovídá na
starobylou a současně i moderní otázku: Jak to, že mocný a spravedlivý
Bůh neukáže svou sílu tváří v tvář nepravosti a zlu? Odpověď je
naznačena větou: „Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás
vedeš se vší šetrností“. K tomu mohu dodat: Je možné, že kdyby Bůh
začal okamžitě postihovat každé zlo ve světě, patřil bych mezi první
postižené i já!
Po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral, nemusíš
dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ
spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť
sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš
vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš
a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v
ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být
lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu
dáváš příležitost k lítosti.
2. čt.: Řím 8,26-27. Tak často si stěžuji na to, že se neumím dobře
modlit… Apoštol Pavel mi připomíná, že dobrá modlitba je především
dílem Ducha svatého. Prosím ho vytrvale o dar modlitby, která je ve shodě
s Boží vůlí?
Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani
nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá
vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch
žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
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evang.: Mt 13,24-43. Jak rád se občas snažívám oddělovat plevel od
pšenice – tedy posuzuji lidi a soudím, kdo z nich je „dobrý“ a kdo
„špatný“. Bůh jedná jinak: všem dává příležitost k obrácení. Chci se chovat
podle Božího vzoru?
Nechte obojí spolu růst až do žní.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je
podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé
spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když
pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli
služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém
poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To
udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?'
On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i
pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům:
Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici
shromažděte do mé stodoly.'„ Předložil jim další podobenství:
„Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na
svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší
než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci
a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské
království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic
mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům
v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo
naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co
bylo skryté od založení světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství
o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn
člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou
synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání
věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i
při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho
království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do
ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví
v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
cyklus B:
1. čt.: Jer 23,1-6. Prorok Jeremiáš varuje ty, kdo zastávají úřad pastýřů
Božího lidu. Běda takovým, kteří se starají především o sebe a ne o ty, kdo
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jim byli svěřeni! Zároveň prorok předpovídá příchod nejlepšího pastýře –
Mesiáše, který přinese svému lidu naději a spásu.
Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím na nimi pastýře.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Běda pastýřů, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví
Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou
můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se
o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví
Hospodin. Já shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem
ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží se.
Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani
strachovat, už se neztratí – praví Hospodin. Hle, blíží se dni – praví
Hospodin – kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který
bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho
dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno,
kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

2. čt.: Ef 2,13-18. Pán Ježíš přišel, aby zvěstoval pokoj a aby zbořil
přehrady mezi všemi lidmi… Jsem člověkem, který se snaží odstraňovat
bariéry mezi lidmi, nebo je spíše vytvářím?
Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi
byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj:
obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je
dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v
Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z
těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a
křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na
sobě udělal konec onomu neřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj
vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho
máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.
evang.: Mk 6,30-34. V Ježíši se naplňuje předpověď příchodu dobrého
pastýře, o kterém jsme četli v prvním čtení. I přes velkou únavu se Ježíš
znovu slitovává nad lidmi, kteří za ním přicházejí. Stejně tak každý z nás si
může být jist Ježíšovým porozuměním a soucitem… Pána nikdy neomrzím
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tím, když se k němu budu obracet se svými – třeba i stále stejnými –
starostmi a potřebami!
Byli jako ovce bez pastýře.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali
a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si
odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas
ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami.
Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam
pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je
poučovat o mnoha věcech.

cyklus C:
1. čt.: Gn 18,1-10a. První kniha Mojžíšova k nám dnes mluví o zásadní
události. Abrahám se setkává s Hospodinem, který k němu přichází
v podobě tří mužů. Abrahámovi i Sáře se přes jejich vysoký věk dostává
ujištění, že naplnění Božích příslibů je již blízko. Narodí se jim syn, dědic
všech Hospodinových zaslíbení. Vždyť u Boha není nic nemožného!
Pane, nepřecházej kolem svého služebníka.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za
největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči
a podíval se, hle – stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim
vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: „Můj pane,
jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého
služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete
si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál,
neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka?“ Odpověděli:
„Nuže, udělej, jak jsi řekl!“ Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil:
„Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej ji a upeč
placky!“ Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal
ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko,
tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem,
zatímco jedli. Zeptali se: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady
ve stanu.“ (Hospodin) řekl: „Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a
tvá žena Sára bude mít syna.“
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2. čt.: Kol 1,24-28. Jedinou skutečně účinnou oběť pro spásu lidstva
přinesl sám Kristus. Každý křesťan ale může svou modlitbou i utrpením
spolupracovat s Ježíšovým výkupným dílem. Proto se i apoštol Pavel
raduje ze svého utrpení, neboť ví, že z něj má prospěch celá církev… Také
mé kříže, přijaté s láskou (anebo alespoň bez zahořklosti a sebelítosti),
mohou zprostředkovávat Boží milost církvi i světu.
Tajemné rozhodnutí, které bylo skryté od věků, ale které teď bylo odhaleno
věřícím.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na
svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových
útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb
jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil,
abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté
od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm
Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto
tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my
kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s
veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve
spojení s Kristem.
evang.: Lk 10,38-42. Pán Ježíš se setkává s Marií a Martou. Marta je
obětavá, ale možná dělá mnoho věcí, které od ní Pán ani nečeká… Nezve
Pán i mě, abych občas usedl u jeho nohou a nechal se pronikat jeho
přítomností?
Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena
jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila
Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s
obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě
má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi
pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a
znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si
vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
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pondělí: Ex 14,5-18; Mich 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42. I mnozí dnešní
křesťané touží po stále nových zázracích a zjeveních, které by je utvrzovaly
v jejich víře. Základní znamení už nám ale bylo dáno: je jím Ježíšova
výkupná smrt a jeho vzkříšení… To je znamení, na němž má stát i má víra.
Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od
tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné
hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka
Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude
Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou
na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě
Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš!
Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho,
protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a
zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!“

úterý: Ex 14,21-15,1; Mich 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50. Jestliže se snažím
ve svém životě hledat a naplňovat Boží vůli, stávám se nejen Ježíšovým
služebníkem, ale také jeho přítelem a dokonce členem jeho duchovní
rodiny… Oč je to víc než patřit k nějakému urozenému nebo bohatému
rodu!
Ukázal rukou na své učedníky a řekl: To je moje matka a to jsou moji
příbuzní.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a
chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní
stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu
to řekl: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?“ A ukázal
rukou na své učedníky a řekl: „To je moje matka a to jsou moji
příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj
bratr i sestra i matka.“
středa: Ex 16,1-5.9-15; Jer 1,1.4-10; Mt 13,1-9. Jak „úrodnou“ půdou pro
Boží slovo je mé srdce? Snažím se pro toto zrno připravit co nejlepší půdu,
nebo ho nechávám lhostejně padat do trní a mezi kamení?
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Přinesla stonásobný užitek.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké
množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál
na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač
vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty;
přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla
mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale
když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny.
Jiná zrna zase padla do trní: trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla
na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná
šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“
čtvrtek: Ex 19,1-2.9-11.16-20b; Jer 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13, 10-17. „Kdo
má, tomu bude dáno… kdo nemá, tomu bude vzato…“ Tato Pánova slova
znějí poněkud nespravedlivě. Možná si je mohu přetlumočit třeba takto:
Kdo touží a hledá (víru, lásku, dobro…), ten pochopí, najde a dostane. Kdo
si myslí, že už má těchto a dalších darů dostatek, hrozí mu, že postupně
přijde i o to málo, co skutečně má.
Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v
podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství
nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a
bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto
k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, slyší, a
(přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví:
`Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a
nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a
oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a
neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí,
a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a
spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co
slyšíte (vy), ale neslyšeli.“
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pátek: Ex 20,1-17; Jer 3,14-17; Mt 13,18-23. Je jisté, že mi Bůh nabízí své
dary. Bez strachu a úzkostlivosti, ale zároveň docela vážně bych si měl
pokládat otázku: Jak s těmito dary (duchovními, ale také hmotnými)
zacházím? Vážím si jich a snažím se je rozvíjet?
Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl)
podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o (Božím) království a
nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to
je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo
zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v
sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo
pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo
slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane
bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe,
takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný,
jiný třicetinásobný.“

sobota: Ex 24,3-8; Jer 7,1-11; Mt 13,24-30. Dobro a zlo se střetává ve
světě i v mém vlastním srdci. Tak jako zemědělec svědomitě pečuje o
budoucí úrodu, i já se mám připravovat na definitivní žně svého života – na
okamžik, kdy se setkám s Pánem („hospodářem“) tváří v tvář.
Nechte obojí spolu růst až do žní.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: „Nebeské království je
podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé
spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když
pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli
služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém
poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To
udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?'
On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i
pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům:
Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici
shromážděte do mé stodoly.'“
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17. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: 1 Král 3,5.7-12. Šalomoun si od Hospodina vyprošuje moudré
srdce. Moudrost je víc než chytrost nebo inteligence. Je to schopnost
poznávat a uskutečňovat Boží vůli. Šalomoun udělal dobře, že dal tomuto
„pokladu“ přednost před vším ostatním.
Přál sis chápat právo.
Čtení z první knihy Královské.
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co
bych ti měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil
svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem
mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu,
který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani
odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout
nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl
vládnout nad tímto tak početným lidem?“ Pánu se líbilo, že Šalomoun
žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto
a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál
sis chápat právo, hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé
srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné
nepovstane.“
2. čt.: Řím 8,28-30. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.
Tak mě o tom ujišťuje apoštol Pavel. Co je ovšem to „dobré“? V biblickém
smyslu slova je jediným skutečným dobrem sám Bůh. Pokud se ho snažím
milovat s pomocí Ducha svatého, vše mi napomáhá „k dobrému“ – tedy na
cestě do Božího království.
Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému,
těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl,
ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on
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byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty,
které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do
slávy.
evang.: Mt 13,44-52. Bůh a společenství s ním (= Boží království) je
něčím tak vzácným, že se má pro mě stát tou nejvzácnější hodnotou.
Dnešní evangelium mi tedy pokládá závažnou otázku – je pro mě přátelství
s Bohem takovým pokladem, po kterém toužím celým svým srdcem?
Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu
ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním
jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také
podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je
nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne
všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se,
co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to
bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a
hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste
tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel
Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako
hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

cyklus B:
1. čt.: 2 Král 4,42-44. V tomto čtení mohu rozjímat nad událostí, která je
předobrazem Ježíšova rozmnožení chlebů v evangeliu. Boží moc není
omezena žádnými počty ani hranicemi.
Budou jíst, a ještě zbude.
Čtení z druhé knihy Královské.
Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži
(Elizeovi) chléb z prvotin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených
čerstvých zrn. Elizeus řekl (svému služebníku): „Dej to lidem, ať se
najedí!“ Služebník mu odpověděl: „Jak mám tohle dát stovce lidí?“
Elizeus řekl: „Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin:
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Budou jíst, a ještě zbude.“ Dal jim to tedy, najedli se, a ještě zbylo
podle Hospodinova slova.
2. čt.: Ef 4,1-6. Apoštol Pavel křesťanům v Efesu připomíná, že jsou
povoláni ke vzájemné svornosti a jednotě. Je to proto, že je jen jeden Bůh,
a že nás pojí jedna víra a jeden křest. Sílu k této jednotě nám nabízí sám
Duch svatý.
Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Čtení z listu svatého apoštola Paval Efesanům.
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným
toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní,
mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte
zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je
(ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené
dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden
křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je
ve všech.
evang.: Jan 6,1-15. Pán Ježíš dává z trošky chleba najíst velkému zástupu
lidí… Vím ale, že nechce sytit jen tělo člověka, nýbrž především jeho duši.
I mně dnes znovu nabízí duchovní pokrm ve svém slově a ve svatém
přijímání… Toužím ale vůbec patřit mezi blahoslavené, kteří „lační a žízní
po spravedlnosti“?
Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře.
Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na
nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými
učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když
Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl
Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl,
aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu
odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého
aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona
Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě
ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé
posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů
bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je
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sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl
učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali
je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z
pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To
je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí
přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral
na horu, úplně sám.

cyklus C:
1. čt.: Gn 18,20-32. Abrahám mi ve svém rozhovoru s Hospodinem dává
příklad toho, jak velkou moc má přímluvná modlitba věřícího člověka…
Přimlouvám se věrně a vytrvale za ty, kterým jsem to slíbil a za ty, kdo to
zvláště potřebují?
Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je
velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno,
co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět!“
Tři mužové se vydali odtamtud na cestu a šli do Sodomy, zatímco
Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a
pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v
městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli
padesáti spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe takovou
myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s
viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od
sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat
spravedlivě?“ Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát
spravedlivých v městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu.“
Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému
Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti,
zahubíš kvůli těm pěti celé město?“ (Hospodin) odpověděl:
„Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět.“ (Abrahám)
pokračoval v rozmluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“
Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ (Abrahám) řekl: „Nechť se
můj Pán nezlobí a dovolí mi mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet.“
Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich třicet.“ (Abrahám) řekl:
„Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde
dvacet.“ Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“ (Abrahám) řekl:
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„Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se
jich tam najde jen deset.“ Pravil: „Nezahubím kvůli deseti.“
2. čt.: Kol 2,12-14. V listu Kolosanům mluví Pavel o tom, že při křtu se
nám od Boha dostalo nového života. „Dlužní úpis“ mých hříchů Ježíš
„přibil na kříž“… Mám důvěru v to, že mi už Bůh odpustil, nebo se stále
znovu vracím i ke hříchům, kterých už jsem litoval, a které jsem Pánu
vyznal ve své modlitbě a ve svátosti smíření?
Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také
zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho
vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když
vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám
všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými
předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž.
evang.: Lk 11,1-13. „Pane, nauč mě modlit se.“ S touto prosbou se každý
z nás může přidat k prosbě apoštolů… Toužím upřímně po tom, abych se
uměl správně modlit? Vyprošuji si tento dar od Pána?
Proste, a dostanete.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu
jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své
učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý
den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo
se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim (dále):
„Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou:
`Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který
je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř
odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se
mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece
vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho
neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám
říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se
vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče,
tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o
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chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá
místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra?
Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary,
čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

pondělí: Ex 32,15-24.30-34; Jer 13,1-11; Mt 13,31-35. Nebeské království
je přítomné v tomto světě a i v mém vlastním srdci. Možná tento zárodek –
přítomnost Ducha svatého – leckdy ani příliš nevnímám. Dnešní dvě
podobenství mne ale ujišťují o tom, že s mojí spoluprací může takový
zárodek vyrůst v něco velkého a nádherného.
Hořčičné zrno vyroste a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v
jeho větvích.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům další podobenství: „Nebeské království je
jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší
než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní
rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho
větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako
kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno
prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a
bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl
prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od
založení světa.'
úterý: Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Jer 14,17-22; Mt 13,36-43. Ježíšovo slovo
je slovem útěchy, uzdravení a spásy. Také mi ale sděluje vážné a tragické
skutečnosti: Existuje i možnost zavržení a definitivního odloučení od Boha.
Kéž tedy mám „uši k slyšení“ – k vnímání toho, co mi Bůh říká a před čím
mě varuje.
Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a
prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl:
„Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré
semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého.
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Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou
andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání
věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé
pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam
bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého
Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
středa: Ex 34,29-35; Jer 15,10.16-21; Mt 13,44-46. Po vážných slovech o
možnosti věčné záhuby se evangelium znovu „stává“ radostnou zvěstí: víra
v Krista a přátelství s ním je poklad, jehož velikost přesahuje všechny mé
představy. Z tohoto pokladu se mám radovat a také jej patřičně chránit a
opatrovat.
Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu
ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním
jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také
podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“
čtvrtek: Ex 40,16-21.34-38; Jer 18,1-6; Mt 13,47-53. I dnešní podobenství
vyvrací představu některých křesťanů o „Bohu – dobráčkovi“, který
nakonec i nad těmi nejhoršími darebáky přimhouří oko a pustí je do nebe…
Celým svým životem mám usilovat, abych se stával tím „dobrým“, který
bude jednou „vybrán do nádob“, tedy přijat do nebeského království.
Co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se
spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji
vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za
nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé,
oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a
skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on
jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem
nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby
vynáší věci nové i staré.“ Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se
jinam.
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pátek: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Jer 26,1-9; Mt 13,54-58. Jsou lidé,
kteří nad Ježíšovým učením žasnou a radují se z něho a jsou jiní, kteří
žasnou – a při tom jsou pohoršeni. A přitom obojí slyšeli (četli) totéž! Ještě
může nastat jedna situace: postoj lidí, kteří Ježíšovo slovo slyší… a je jim
zcela lhostejné... Pane, chci nad tvým učením žasnout, radovat se z něj a
přijímat ho do svého srdce!
Copak to není syn tesařův? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli
celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty
zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje
Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi
všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?“ A
pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená
tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině.“ A pro jejich nevěru tam
neudělal mnoho zázraků.
sobota: Lv 25,1.8-17; Jer 26,11-16.24; Mt 14,1-12. Herodes se nechtěl
nechat „ztrapnit“ před hosty, a proto rozhodl o smrti Jana Křtitele. Dnešní
evangelium naznačuje, jaké i nadále prožíval obavy a výčitky svědomí:
jakmile slyší o Ježíšovi, hned ho považuje za „převtěleného“ Jana… Přesto
svého hříchu nelituje účinně. Jednou před ním bude stát zajatý Kristus,
kterého k němu pošle Pilát - a Herodes neudělá nic pro jeho záchranu.
Herodes dal Jana stít; Janovi učedníci šli a oznámili to Ježíšovi.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl
svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v
něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a
zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť
Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by
ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka.
Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady
před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o
cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse
hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům
nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla
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přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli
jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.

18. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 55,1-3. „Proč vydávat peníze za to, co není chléb, svůj výdělek za
to, co nesytí?,“ tlumočí Izajáš Hospodinova slova. Také o mně často platí,
že svůj čas, úsilí nebo i hmotné prostředky vynakládám kvůli hodnotám,
které za to vůbec nestojí…
Pojďte a jezte!
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i
když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez
stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není
chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat,
vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně!
Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu
na věrných slibech (daných) Davidovi.“
2. čt.: Řím 8,35.37-39. My, lidé malé víry, se někdy cítíme od Boha jako
by opuštěni a odděleni… Právě do takových situací mého života
promlouvají Pavlova slova, kterými jsem ujišťován o Boží moci a věrnosti.
Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení
nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí
nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás
zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani
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knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani
výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit
od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
evang.: Mt 14,13-21. Pán Ježíš se dovídá o smrti Jana Křtitele, který mu
byl jistě blízký. Reaguje docela pochopitelně – chce být na chvíli sám. Ale
lidé si ho nacházejí… A zde je vidět, že Pán nepodlehl smutku nebo
sebelítosti. Naopak, vnímá lidi kolem sebe a je mu jich líto. Ani pro mě
není lékem na mé zármutky sebelítost, nýbrž – mimo jiné – snaha vnímat
potřeby druhých.
Všichni se najedli dosyta.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné
místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním.
Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich
nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je
opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po
vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby
odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět
chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se
lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl
k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých
kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

cyklus B:
1.čt.: Ex 16,2-4.12-15. S Izraelity při cestě z Egypta je to stále dokola:
Bůh pro ně vykoná velký čin, lidé jsou plni vděku a nadšení, ale při prvních
potížích znovu ztrácejí důvěru, reptají a zoufají si… Možná bych nad jejich
nevěrou a nestálostí mohl udiveně kroutit hlavou, kdyby tomu v mém
životě nebylo tak často podobně!
Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a
Árónovi. Synové Izraele jim řekli: „Kéž bychom zemřeli
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Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a
jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé
shromáždění hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám
sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den.
Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem
reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána
se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Když
nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa
na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na
povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na
zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: „Co je to?“ –
neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám
Hospodin dává k jídlu.“

2. čt.: Ef 4,17.20-24. „Nežijte už tak, jak žijí pohané!“ Křesťan se nad své
nevěřící okolí nemá pyšně povyšovat. S nevěřícím světem je denně
v kontaktu… Nepohlcuje mě ovšem tento kontakt až příliš? Nestírají se mi
hranice, které bych ve svém jednání jako Kristův učedník neměl
překračovat? Nezvykám si na názory, postoje či slova, které jsem ještě před
časem (oprávněně) považoval za hříšné?
Oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve (jménu) Páně: Nežijte už tak,
jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece
o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli
poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého
člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do
zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte
člověka nového, který je stvořen podle Božího (vzoru) jako skutečně
spravedlivý a svatý.

evang.: Jan 6,24-35. Dnešní evangelijní úryvek navazuje na zázrak
rozmnožení chlebů. Ježíš dává najevo, že chtěl tímto činem své posluchače
povzbudit k tomu, aby toužili po chlebě života, kterým je on sám.
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Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude
nikdy žíznit.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu),
nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli
na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že
jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů.
Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k
věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou
pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“
Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on
poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a
uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno:
`Chléb z nebe jim dal jíst.'„ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,
pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe
vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a
dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude
nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
cyklus C:
1. čt.: Kaz 1,2;2,21-23. Následující slova starozákonního Kazatele znějí
pesimisticky. Pokud se na svůj život na této zemi člověk dívá bez světla
víry ve věčný život, opravdu mu vše může připadat jako úplná marnost…
Chvála tobě, Ježíši, že díky tvé blízkosti není můj život marností, a to i přes
všechny smutky a zklamání!
Co má člověk za všechno svoje namáhání?
Čtení z knihy Kazatel.
Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno
je marnost. Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, rozvážně a
úspěšně, a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval.
I to je marnost a velké zlo. Co má člověk za všechno svoje namáhání a
snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen
starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce
neodpočine. I tohle je marnost.
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2. čt.: Kol 3,1-5.9-11. Kristus nám nabízí podíl na vzkříšení, který pro nás
získal svým vítězstvím nad smrtí. Na nás je, abychom se stále znovu zříkali
skutků, které nevedou k životu, ale ke smrti. Některé z nich vyjmenovává
apoštol Pavel v listě Kolosanům.
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
K této skutečnosti, ke „světu nahoře“, byl křesťan připojen svým křtem.
Pavel ho tedy vybízí, aby žil na úrovni odpovídající této skutečnosti.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází)
shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází)
shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s
Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i
vy s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich
údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a
chamtivost, která je modloslužbou. Neobelhávejte jeden druhého.
Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním, a oblečte (člověka)
nového, který se obnovuje k (správnému) poznání, aby se podobal
svému Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo
neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a
ve všem je Kristus.

evang.: Lk 12,13-21. Lidská chytrost nejednou vede k takové marnosti, o
jaké mluvil Kazatel v prvním čtení. Člověk, který hromadí bohatství a není
bohatý před Bohem, je v dnešním evangeliu nazván tvrdým slovem blázen.
Čí bude to, co jsi nashromáždil?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby
se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě
ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte
si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo
nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto
podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo.
Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou
úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší
a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké
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zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh mu však
řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši; a čí bude
to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady,
ale není bohatý před Bohem.“

pondělí: Nm 11,4b-15; Jer 28,1-17; Mt 14,13-21. Pán Ježíš nedělá zázraky
jako na běžícím pásu. Především vnímá lidi kolem sebe a jejich potřeby.
Vždy mu jde na prvním místě o jejich spásu; vnímá ale také jejich
pozemské těžkosti… Žádný můj problém není pro Pána příliš malicherný
nebo nedostatečně vznešený. O kterých svých starostech mu chci povědět
právě teď?
Vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci
zástupům.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné
místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním.
Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich
nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je
opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po
vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby
odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět
chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se
lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl
k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých
kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

úterý: Nm 12,1-13; Jer 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14 (místo
uvedeného evangelia se může číst i tento úryvek: Mt 14,22-36). V dnešním
evangeliu mohu vnímat Ježíšovu lásku i odvahu. Odvaha se projevuje tím,
že kritizuje mocné farizeje, kteří mu mohou ublížit. A při tom je v této
kritice přítomna i láska: Pán je nechce ponížit, nýbrž přivést na správnou
cestu.
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(Mt 15,1-2.10-14)
Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s
kořenem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli farizeové a učitelé Zákona z Jeruzaléma s otázkou:
„Proč tvoji učedníci přestupují podání předků? Vždyť si před jídlem
nemyjí ruce!“ Ježíš přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte a pochopte:
Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst, ale co z úst vychází, to
člověka poskvrňuje.“ Tu k němu přistoupili učedníci a řekli mu: „Víš,
že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?“ On jim odpověděl:
„Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s
kořenem. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když ale slepý
povede slepého, oba spadnou do jámy.“

(Mt 14,22-36)
Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili
na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když
zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už
večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí
zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel
po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť
mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned
promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl:
„Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl:
„Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi.
Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl:
„Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu:
„Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal.
Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“
Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější
lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu
všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce
jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
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středa: Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Jer 31,1-7; Mt 15,21-28. Jak by
asi celé setkání dopadlo, kdyby se kananejská žena urazila a odešla? Dost
možná by její dítě zůstalo nemocné… Na jejím příkladu mohu vnímat, jak
velice záleží na postoji víry, pokory a vytrvalosti.
Ženo, jak veliká je tvá víra!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla
jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu
Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani
slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč,
vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím
domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila:
„Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb
dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se
živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „
Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle
byla její dcera zdravá.
čtvrtek: Nm 20,1-13; Jer 31,31-34; Mt 16,13-23. Mohu se radovat z toho,
že na cestě do Božího království nejsem sám. Mohu kráčet ve společenství
církve, které je sice tvořeno slabými a hříšnými lidmi, ale zároveň je
vedeno a chráněno Boží mocí: pekelné mocnosti církev nepřemohou…
Pane, díky za dar církve, za dar společenství naší farnosti!
Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni
za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z
proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a
krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě
dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na
nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě
přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. (Od té doby)
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do
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Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že
bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a
začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě,
neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“
pátek: Dt 4,32-40; Nah 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28. Duchovní učitelé
často připomínají jedno z kritérií, podle kterých se má křesťan řídit a
rozhodovat: Jak mi tato či jiná věc (postoj, skutek, vztah…) pomáhá (brání)
ve snaze o dosažení věčného života? Ten je přece daleko větší hodnotou,
než celý stvořený svět!
Jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co
prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou
dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého
Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud
neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím.“
sobota: Dt 6,4-13; Hab 1,12-2,4; Mt 17,14-20. I já jako Ježíšův učedník
mohu (s Pánovou pomocí) vítězit nad nástrahami a pokušeními zlého
ducha. Je ale třeba, abych s pokorou přiznal, že má víra možná ještě
nedorostla velikosti „hořčičného zrna“. A abych si dar takové víry stále
znovu vyprošoval…
Budete-li mít víru, nic vám nebude nemožné.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil:
„Pane, slituj se nad mým synem! Je náměsíčník a hrozně trpí. Často
padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale
nemohli ho uzdravit.“ Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené!
Jak dlouho ještě mám být s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet?
Přiveďte mi ho sem!“ Ježíš pak pohrozil zlému duchu, a ten z něho
vyšel; a od té chvíle byl chlapec zdravý. Když byli učedníci s Ježíšem
sami, přistoupili k němu a zeptali se ho: „Proč jsme ho nemohli vyhnat
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my?“ Řekl jim: „Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li
mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: `Přesuň se odtud
tam!', a přesune se; a nic vám nebude nemožné.“

19. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: 1 Král 19,9a.11-13a. Pohané svá božstva spojovali s mimořádnými
přírodními úkazy – ohněm, vichřicí, zemětřesením… Bůh ale vystupuje
nezávisle na těchto živlech. Chce promlouvat i ke mně – často ovšem jinak,
než si to plánuji nebo představuji. Jeho hlas je tichý a jemný…
Postav se na hoře před Hospodinem!
Čtení z první knihy Královské.
Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. A
tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na
hoře před Hospodinem!“ Hospodin přecházel: prudký a silný vichr,
který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve
vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení
nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni
následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář
pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.

2. čt.: Řím 9,1-5. Pavel mluví o svém vztahu k izraelskému národu a o
svém zármutku nad tím, že židé ve své většině nepřijali Mesiáše… Apoštol
je pro mě vzorem člověka, který tak velice touží po spáse svých bližních,
že by byl ochoten pro ni obětovat cokoliv.
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Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi
dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a
neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl
proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně
spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi
bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i
zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci (izraelského národa) a od nich
podle lidské přirozenosti pochází i Kristus – Bůh, který je nade všecko,
buď velebený navěky! Amen.

evang.: Mt 14,22-33. Moře bylo podle přesvědčení Ježíšových současníků
symbolem zla a chaosu. Ježíš kráčí po moři – podrobuje si tedy nejen
přírodu, ale i síly zla. Člověk (Petr) může mít na tomto vítězství podíl jen
tehdy, jestliže zůstává ve spojení s Kristem… I o mně platí, že v moci
Ježíšově mohu vítězit nad „tělem, světem i ďáblem“; sám nikdy ne.
Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili
na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když
zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už
večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí
zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel
po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť
mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned
promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl:
„Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl:
„Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi.
Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl:
„Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu:
„Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal.
Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“
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cyklus B:
1. čt.: 1 Král 19,4-8. Toto čtení následuje po Eliášově triumfálním
vítězství: ve jménu Hospodinově porazil Baalovy proroky. Ví, že tento div
učinil Bůh; možná ho ale přesto zachvacuje pýcha a samolibost. A hle – jak
málo stačí a i velký prorok je u konce svých sil… Zřejmě i já musím
zažívat chvíle pádů a proher, jinak bych ve své zpupnosti i to, co je zcela
zřejmě Božím darem, začal považovat za výsledek svých zásluh a
schopností...
Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře.
Čtení z první knihy Královské.
Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku,
přál si smrt a zvolal: „Už je toho dost, Hospodine, vezmi si můj život,
neboť nejsem lepší než moji otcové!“ Lehl si a pod tou kručinkou
usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň, jez!“ Podíval se, a hle –
u jeho hlavy chléb upečený na rozžhaveném kameni a džbán vody.
Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil podruhé,
dotkl se ho a řekl: „Vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš
dlouhá.“ Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a
čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu.
2. čt.: Ef 4,30-5,2. Mám napodobovat Krista! To je krásný, ale nesmírně
náročný úkol, který mohu naplňovat jen v síle Božího Ducha… Je Ježíš
skutečně mým největším životním vzorem a příkladem?
Žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro
den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv,
hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě
navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh
odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho
milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal
sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.
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evang.: Jan 6,41-51. „Chléb, který já dám, je mé tělo… Kdo bude jíst
tento chléb, bude žít navěky.“ Dnes smím rozjímat nad nesmírným darem
Kristova těla – Eucharistie… Pane, pomoz, ať tě v Eucharistii vždy
přijímám s pokorou, láskou, vděčností a velkou důvěrou!
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z
nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho
otce i matku. Jak tedy může tvrdit: `Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim
odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně,
jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v
poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od
Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že
by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce.
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb
života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který
sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý,
který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A
chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“
cyklus C:
1. čt.: Mdr 18,6-9. Kniha Moudrosti patří mezi nejpozději napsané
starozákonní knihy. Po mnoha staletích se tato kniha znovu vrací k
nejdůležitější události v dějinách Vyvoleného národa – vyvedení Izraelitů
z Egypta.
Čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal.
Čtení z knihy Moudrosti.
Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů), byla napřed
oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají,
jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu
spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím
jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti
dobrých (rodičů) a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít
stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím
zazpívali chvalozpěvy otců.
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2. čt.: Žid 11,1-2.8-19. Tento úryvek z listu Židům je jakýmsi
chvalozpěvem na víru v Boha. Jako příklad živé víry je uveden Abrahám a
další osobnosti Starého zákona.
Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech,
které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. Protože
Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země,
kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam
jde. Víra (ho vedla k tomu), aby se usadil v zaslíbené zemi jako cizinec,
bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kterým se dostalo
dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na město s (pevnými) základy,
které sám Bůh vystaví a založí. I (neplodná) Sára uvěřila, a proto
dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se
spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už
vetchého, vzešlo tolik (potomků) jako hvězd na nebi a jako písku na
mořském břehu, který nikdo nespočítá. Tito všichni umírali s vírou, i
když se nedočkali toho, co bylo slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně
vítali a prohlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci.
Když tak mluvili, dávali tím najevo, že (pravou) vlast teprve hledají.
Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by přece (dost)
času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší (vlasti), totiž nebeské. Proto
se ani Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim
město. Protože měl Abrahám víru, přinesl Izáka v oběť, když ho (Bůh)
zkoušel. Svého jediného syna (chtěl) obětovat, třebaže mu bylo slíbeno:
`Od Izáka budeš mít potomky.' On totiž uvažoval takto: Bůh má dost
moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také (Izáka) dostal nazpátek i
jako předobraz.
evang.: Lk 12,32-48. Dnešní evangelium rozvíjí téma z minulé neděle (z
cyklu C). Jsem vyzván k tomu, abych si shromažďoval poklad, o který mě
nikdo a nic nemůže připravit... Pán mě také vybízí k bdělému očekávání
jeho příchodu.
I vy buďte připraveni.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl,
že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu.
Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá,
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kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde
je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a vaše
lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až
se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče.
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.
Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od
jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při
rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby
hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho
prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde
v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto
podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten
věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým
služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku,
kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám:
Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník
pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde,' a začal tlouci čeledíny a
děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to
nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému
údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic
podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však,
kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo
mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od
toho se bude víc žádat.“
pondělí: Dt 10,12-22; Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27. Ježíš není povinen
platit chrámovou daň. Přesto tak činí z ohledu a z lásky k lidem. Tak tomu
bylo v celém jeho životě – Pán vždycky dával neskonale víc, než „byl
povinen“… Snad i já bych častěji mohl Bohu i bližním nabídnout víc než
to, co nutně musím.
Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. Synové jsou svobodní od daní.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: „Syn
člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude
vzkříšen.“ (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa,
přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: „Váš mistr
chrámovou daň neplatí?“ Odpověděl: „Platí.“ Jakmile vešel do domu,
předešel ho Ježíš otázkou: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají
pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích?“
Když odpověděl „od cizích“, Ježíš mu řekl: „Synové tedy k tomu
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vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a
tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný
peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe.“
úterý: Dt 31,1-8; Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14. V dnešní době se děti
nejednou stávají jakousi modlou svých rodičů, kteří jim často nedokáží nic
odepřít ani přikázat. V době Ježíšově to bylo jinak: děti měly skutečně
ponížené a opomíjené postavení… I dnešní děti mně ale často mohou být
vzorem v pokoře – třeba v tom, že se nebojí být závislé na svých rodičích a
požádat o vše, co potřebují. Bůh chce, aby k němu takto přistupovaly nejen
děti, nýbrž i dospělí.
Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském
království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl:
„Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete
do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v
nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli
mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných
nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého
nebeského Otce. Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se
zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu
zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní
větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně
tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.“
středa: Dt 34,1-12; Ez 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20. Bratrské pokárání má
patřit ke křesťanskému životu. Umět správně napomenout, to vyžaduje
odvahu i lásku. Samozřejmě je také třeba učit se nejen napomínat, ale i
napomenutí přijímat.
Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a
pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi
získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá
výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však
neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je
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pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co
svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi,
bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi
dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého
nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“
čtvrtek: Joz 3,7-10a.11.13-17; Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1. Mé dluhy vůči
Bohu jsou nesmírné. Daleko větší, než si umím představit. A přece, díky
Kristu mohou být všechny smazány. Ze své strany musím splnit nutnou
podmínku: stále znovu odpouštět svým bližním. Pozor, není to podmínka
snadná!
Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit
svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš
mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba)
sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl
provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal,
přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože
(dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi
a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a
na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán
se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve
službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel:
`Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho:
`Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal
ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě
viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému
pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý
dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat
nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se
rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude
jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce
neodpustíte.“ Když Ježíš skončil tyto řeči, vzdálil se z Galileje a odešel
do judského území na druhou stranu Jordánu.
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pátek: Joz 24,1-13; Ez 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12. Ježíš mluví o
manželství s velkou úctou, ale i s velkými nároky… Zdravá manželství i
rodiny jsou tak důležité pro život světa! Která konkrétní manželství
(rodiny) chci Pánu ve své modlitbě předložit?
Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na
začátku to tak nebylo.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a
zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“
On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku
učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i
matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Už tedy
nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Řekli mu
na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s
ní?“ Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost
vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se
rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s
jinou, dopouští se cizoložství.“ Učedníci mu řekli: „Když je to mezi
mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ Odpověděl jim: „Všichni to
nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství
neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které
takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami
zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“
sobota: Joz 24,14-29; Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15. Možná bych
také někdy chtěl určovat, kdo k Pánu smí přistoupit a kdo si to naopak
nezaslouží. A při tom vím, že bych nejen neměl bránit, nýbrž naopak
pomáhat na cestě za Ježíšem všem, kdo mají sebemenší zájem!
Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně; neboť takovým patří nebeské
království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale
učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim
přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ Vložil na ně
ruce a ubíral se dál.
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20. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 56,1.6-7. Prorokova slova naznačují, že pravá bohoslužba a tedy i
spása se nemají týkat jen rodilých Židů. I cizinci budou ctít Hospodina.
Jeho dům se stane domem modlitby pro všechny národy. Tímto „domem“
je dnes církev, skrze kterou všechny národy mohou uctívat jediného
pravého Boha.
Cizince přivedu na svou svatou horu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti,
neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří
lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho
služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na
mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém
domě modlitby. Jejich celopaky a žertvy mi budou potěšením na oltáři;
neboť můj dům se bude domem nazývat modlitby pro všechny
národy.“
2. čt.: Řím 11,13-15.29-32. „Boží dary a povolání jsou neodvolatelné,“
ujišťuje nás Pavel v dopise do Říma. A mě to může vést k otázce a
zamyšlení: Jak nakládám s Božími dary? Věřím, že i mě Bůh bohatě
obdaroval? Jak často Bohu za jeho dary děkuji?
Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Vám, (bývalým) pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů
vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit
žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli
vyloučeni, přineslo světu smíření (s Bohem). Co teprve bude znamenat,
až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž
Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to
neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se
vám dostalo milosrdenství, protože oni odmítli přijmout víru. Stejně
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tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává
milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že
všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.
evang.: Mt 15,21-28. Ježíšovo odmítnutí kananejské ženy je překvapivě
strohé. Proč takový postoj laskavého Spasitele? Mohu si být jistý tím, že
k tomu Pána nevedla špatná nálada ani antipatie vůči pohanské ženě. Snad
to byla pro ni příležitost, aby projevila a prohloubila svou víru a vytrvalost.
Neobjevují se konec konců podobné situace i v mém životě? Chvíle, kdy
Bůh „neodpovídá“ na mé modlitby, mohou být pro mě podobnou
příležitostí!
Ženo, jak veliká je tvá víra!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje.
A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se
nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on
jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho:
„Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k
ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se
mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné
vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i
psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl
Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té
chvíle byla její dcera zdravá.
cyklus B:
1. čt.: Př 9,1-6. „Nechte dětinství a budete žít, po cestě poznání choďte!“
Dnešní svět se přes všechny své poznatky chová často tak pošetile a
dětinsky! …Boží moudrost zve všechny, aby se jí nechali nasytit, touží se
všem dávat.
Můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte!
Čtení z knihy Přísloví.
Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o sedm sloupů. Pobila dobytek,
smísila víno, připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z
vyvýšenin města: Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez rozvahy,
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toho chci učit. Pojďte, můj pokrm jezte, víno, mnou nalité pijte!
Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!
2. čt.: Ef 5,15-20. Podle Pavla je jedním z projevů moudrosti snaha o dobré
využití času, „protože žijeme ve zlých dobách“ (píše apoštol už tehdy!).
Ještě důležitější radu píše apoštol hned vzápětí: „Mějte na mysli, co je vůle
Páně“.
Mějte na mysli, co je vůle Páně.
Čtení z listu svatého Pavla Efesanům.
Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale
jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách.
Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně.
Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit
Duchem. Když mezi sebou mluvíte, (užívejte slov) ze žalmů,
chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce zpívejte a hrejte Pánu.
Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše
Krista.
evang.: Jan 6,51-59. K přijetí tajemství víry, které říká, že v Eucharistii je
přítomný živý Kristus, lidská chytrost vůbec nestačí. Zde je skutečně třeba
daru moudrosti, o které mluví i obě předcházející čtení.
Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé
tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak
nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen,
amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho
krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný
pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce,
tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z
nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít
navěky.“
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cyklus C:
1. čt.: Jer 38,4-6.8-10. Prorok Jeremiáš dlouho vyzýval judského krále i
lid k obrácení. Jeho slova zůstala bez odezvy, a tak Jeruzalému hrozí
bezprostřední zkáza z rukou Babyloňanů. Prorok i přesto nadále vyzývá
Izraelity k poslušnosti Božímu hlasu a je proto skoro připraven o život.
Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce
bojujícího mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když
k nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto
lidu, ale jeho neštěstí.“ Král Sidkijáh pravil: „Hle, je ve vašich rukou“
– neboť král proti nim nic nezmohl. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho
do cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském
dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla
voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebedmelech
vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito muži se
dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když
ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“
Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři
muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.

2. čt.: Žid 12,1-4. „Mějte oči upřeny na Ježíše“ – to je rada i životní
zkušenost, kterou nám předává list Židům. Z tohoto pohledu na Krista
trpícího a vítězného může každý křesťan čerpat sílu pro další cestu do
Božího království.
Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme
proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk)
snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme
oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k
dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic
nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na
toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste
neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu
ještě nekladli odpor až do krve.
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evang.: Lk 12,49-53. Kristovo evangelium je evangeliem pokoje. Přesto
mohou kvůli němu vzniknout nedorozumění, a to i mezi těmi nejbližšími
lidmi. Pán Ježíš nám následujícími slovy dává najevo, že mu máme zůstat
věrní i tehdy, když nám ve víře v něho budou bránit třeba i ti nejbližší lidé.
Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si
přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než
bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám
vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom
domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti
synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně
proti snaše a snacha proti tchyni.“
pondělí: Sd 2,11-19; Ez 24,15-24; Mt 19,16-22. Jak vzácně položím Pánu
s upřímností otázku – co mi ještě schází, abych tě mohl lépe následovat? A
pokud už takovou otázku vznesu, ještě častěji mi chybí odvaha a vytrvalost
v uskutečňování toho, co Ježíš ode mě očekává…
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, a budeš mít poklad v nebi.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: „Mistře, co dobrého
mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ On mu řekl: „Proč se mě
ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života,
zachovávej přikázání.“ Zeptal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl:
„Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i
matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jinoch mu řekl: „To
všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li
být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ Když jinoch to slovo uslyšel,
odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.
úterý: Sd 6,11-24a; Ez 28,1-10; Mt 19,23-30. Pokud člověk lpí na tom, co
mu patří, je pro něj velice těžké kráčet k nebeskému království… Nejsou i
v mém životě věci či vztahy, které bych neopustil „ani za nic“ – tedy (snad)
ani kvůli své věčné spáse? Pokud ano, chci upřímně usilovat o dar větší
vnitřní svobody?
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Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko
vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde
velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to
učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: „Kdo tedy může být spasen?“
Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, u Boha však je
možné všechno.“ Nato mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli
jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen,
pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení
(světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů
jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy
nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole
kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak
mnozí první budou posledními a poslední prvními.“
středa: Sd 9,6-15; Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a. Možná si někdy říkám, že
jsem dělník ne příliš schopný a snad i neužitečný. Dnes je mi znovu
připomenuto, že Bůh může a chce odměnit každého, kdo je ochoten s ním
spolupracovat. Výkon není podstatný. Dobrá a vytrvalá vůle ke spolupráci
ano.
Anebo závidíš, že jsem dobrý?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je
podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou
vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel
kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim:
`Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli.
Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna
tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co
tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl
jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice
svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od
posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a
dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni
dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti
poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám,
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kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl:
'Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti
patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s
tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?' Tak
budou poslední prvními a první posledními.“
čtvrtek: Sd 11,29-39a; Ez 36,23-28; Mt 22,1-14. Jednání pozvaných hostů
je zcela nepochopitelné. Nejen že pozvání odmítají, ale dokonce ubližují
královým služebníkům. Ale – nejsem jim leckdy zčásti podobný? Vždyť i
já často svou leností, nezájmem či zahleděností do svých plánů odmítám
Boží pozvání a výzvy, kterými Bůh vstupuje do mého života…
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš znovu mluvil (k velekněžím a starším lidu) v podobenstvích:
„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi
svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli
přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným:
Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi,
všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli,
jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho
služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska,
vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům:
`Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte
proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli
na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební
síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam
člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi
sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král
sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam
bude pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo
vyvolených!“
pátek: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ez 37,1-14; Mt 22,34-40. Dvě největší
přikázání… Nad Ježíšovou odpovědí mohu stále znovu přemýšlet, rozjímat
a zpytovat svědomí. Vím, že tato přikázání lásky k Bohu a bližnímu na
tomto světě nikdy dokonale nenaplním. Musím o to ale usilovat co nejvíce.
Lásku k neviditelnému Bohu smím a mám dávat najevo láskou ke svému
bližnímu!
´
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Miluj Pána, svého Boha; a svého bližního jako sám sebe.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a
jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se:
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu:
„`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj
svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý
Zákon i Proroci.“
sobota: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12. I mně jako
křesťanovi hrozí dvojí nebezpečí, které naznačuje dnešní evangelium. Buď
se může stát, že budu o víře, modlitbě a lásce sice hodně mluvit, ale
„zapomenu“ svá slova doprovodit i skutky. Anebo se sice budu snažit o
dobré činy, ovšem ne z lásky, nýbrž kvůli pochvale druhých... Kéž bych
měl jediného skutečného Učitele svého života – samotného Krista!
Mluví, ale nejednají.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec
zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co
vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale
nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na
ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své
skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat
zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají
rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají
rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si
nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste
bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš
Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš
Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
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21. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 22,19-23. Prorok Izajáš dnes mluví o předání úřadu. Správce
Šebna bude nahrazen Eljakimem. Říza, pás a klíč jsou odznaky moci. Celá
událost je tak určitým předznamenáním Ježíšových slov z dnešního
evangelia.
Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě
z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka
Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým
pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu
Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova
domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře.
Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné
křeslo.“
2. čt.: Řím 11,33-36. Apoštol Pavel mě přesvědčuje o tom, že myšlení
Páně nejsem schopen pochopit. Místo snahy porozumět Božím úmyslům za
každou cenu jsem spíše vyzván k obdivu nad bezednou Boží moudrostí,
štědrostí i poznáním.
Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak
neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho
jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal
mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho,
skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.
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evang.: Mt 16,13-20. Petr díky Boží milosti rozeznává v Kristu Mesiáše,
Syna živého Boha. Ježíš si Petra volí za prvního z apoštolů, za skálu, na
které postaví svou církev… Také já smím být členem této církve, kterou
sice tvoří slabí lidé, ale kterou díky Kristu pekelné mocnosti nikdy
nepřemohou!
Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni
za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z
proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a
krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě
dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na
nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě
přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
cyklus B:
1. čt.: Joz 24,1-2a.15-17.18b. Opravdová víra vždy musí být svobodným
rozhodnutím každého člověka. Ani Jozue v následujícím čtení nenutí
Izraelity, aby si zvolili Hospodina. Dává jim ale vlastní příklad této volby,
který ostatní následují.
Chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!
Čtení z knihy Jozue.
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední
muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před
Boha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu,
vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši
předkové za řekou (Eufratem), či bohům Amoritů, v jejichž zemi
přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ Lid
odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili
Hospodina a sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On
vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, a udělal před
našima očima tyto veliké divy a chránil nás po celé cestě, kterou jsme
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šli, a mezi všemi národy, jejichž středem jsme procházeli. I my chceme
sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!“

2. čt.: Ef 5,21-32. Apoštol Pavel v listě do Efesu připodobňuje vztah muže
a ženy ke vztahu Krista k jeho církvi. Kristus je vzorem opravdové lásky,
protože vydal za církev sám sebe, aby ji posvětil a očistil vodou a slovem.
Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou
podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž
hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého
(tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být
svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou
ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil
a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit
slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a
bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo
má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v
nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná)
s církví, protože jsme údy jeho těla. `Proto opustí člověk otce i matku a
připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto
tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.

evang.: Jan 6,60-69. Ježíš zakončuje svoji řeč o eucharistii. Je to těžké a
náročné učení. Mnoho posluchačů ho opouští… Chci upřímně říci spolu
s apoštolem Petrem: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života!“
Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má
poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a
proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo
nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.
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Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku,
kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto
jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od
Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš
tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl:
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme
uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“

cyklus C:
1. čt.: Iz 66,18-21. Ve Starém Zákoně stojí v popředí Izraelité, kteří jsou
vyvoleným Božím národem. A přece už zde ústy proroka Izajáše zaznívá
Hospodinův příslib, že on dá jednou svou slávu poznat i mnoha cizím a
vzdáleným národům… Náš národ poznal víru v jediného Boha už před
staletími – a nyní ji opouští… Prosím za dar víry a spásy pro naši zemi?
Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu,
abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu.
Udělám na nich znamení a pošlu (některé) z těch, kdo se zachrání, k
národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k
dálným ostrovům, k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit a neviděli mou
slávu. Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou všechny vaše bratry
ze všech národů jako dar Hospodinu na koních, na vozech, na
nosítkách, na mezcích a na dromedárech na mou svatou horu do
Jeruzaléma – praví Hospodin – jako když synové Izraele přinášejí v
čistých nádobách dary do Hospodinova domu. A také z nich si vezmu
kněze a levity“ – praví Hospodin.

2. čt.: Žid 12,5-7.11-13. Autor listu Židům mluví o situacích, kdy v našem
životě Bůh dopouští různé zkoušky. Přirovnává to k výchově dítěte, které
někdy potřebuje zakusit i přísnost svých rodičů. Posilněme proto i ve
zkouškách své ochablé ruce a klesající kolena, jak nás následující čtení
vybízí.
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Pán trestá toho, koho má rád.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: `Když tě
Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na
mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá
každého, koho uznává za svého syna.' V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi
jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec nekárá? Pokud
ovšem (taková přísná) výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž
bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž
spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte
pro své kroky přímé stezky, aby se chromý (úd) nevymkl, ale spíše
uzdravil.

evang.: Lk 13,22-30. Pán Ježíš nikdy neodpovídá na zvědavé otázky. Ani
v dnešním úryvku z Lukášova evangelia se nezabývá tím, kolik že lidí bude
vlastně spasených. Vybízí k tomu, co je pro každého člověka podstatné: ty
sám se snaž vejít úzkými dveřmi!

Přijdou od východu i od západu a zaujmou místo u stolu v Božím
království.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval
v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo
budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými
dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou
moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku
a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám:
`Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli
a pili a učil jsi nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste.
Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a
skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci
jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od
východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v
Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou
první, kteří budou posledními.“
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pondělí: 1 Sol 1,1-5.8b-10; 2 Sol 1,1-5.11b-12; Mt 23,13-22. Učitelé
Zákona a farizeové velmi zdůrazňovali mnohá pravidla, která se týkala
uplatňování Zákona v běžném životě. Také pro nás, křesťany, hraje tradice
víry důležitou úlohu… Musím si ovšem dávat pozor, aby se pro mě takový
zvyk nestal tím nejdůležitějším, jako tomu bylo u farizeů. Cílem je přece
vždy znovu láska k Bohu a bližnímu.
Běda vám, slepí vůdcové!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte
před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo
chtějí vstoupit, v tom zabraňujete. Běda vám, učitelé Zákona a
farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho
nového věřícího, a když se jím někdo stane, děláte z něho syna pekla,
dvakrát horšího, nežli jste sami. Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte:
`Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při
chrámovém zlatě, je vázán.' Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či
chrám, který to zlato posvětil? Dále (říkáte): `Kdo by přísahal při
oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na něm
leží, je vázán.' Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje?
Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží;
a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm
přebývá; a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom,
kdo na něm sedí.“

úterý: 1 Sol 2,1-8; 2 Sol 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26. Dalším z „pokušení
zbožných“ je takové ulpění na povrchním plnění předpisů, že člověku
unikne jejich vlastní smysl a cíl. To se týká jak oblasti konání dobra, tak
snahy vzdalovat se zlu… A tak mohu přemýšlet: Na co kladu ve svém
duchovním životě největší důraz? Souhlasil by Pán Ježíš s tímto mým
pohledem? Neuniká mi to, co má být podstatné?
Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte
desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně
daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste
měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale
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velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci!
Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a
nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý
i vnějšek.“

středa: 1 Sol 2,9-13; 2 Sol 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32. Jak velmi mě těší,
když o mně lidé dobře mluví a smýšlejí! A jak moc mě rmoutí, když je
tomu opačně… A tak mi nezbývá než si přát (a modlit se za to), aby mě
Boží „názor“ na mě a na můj život zajímal přinejmenším stejně jako názory
lidí.
Jste potomci těch, kdo proroky vraždili.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte
se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z
mrtvých a všelijaká nečistota. Tak i vy se navenek lidem zdáte
spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost. Běda vám,
učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a
zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době
našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve
proroků.' Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo
proroky vraždili. Dovršte tedy míru svých předků!“

čtvrtek: 1 Sol 3,7-13; 1 Kor 1,1-9; Mt 24,42- 51. V dnešním i
následujících podobenstvích Pán Ježíš zdůrazňuje především nutnost
bdělosti při přípravě na jeho druhý příchod. Jeho dnešní slova pod touto
bdělostí představují především starost o svěřené bližní… Nehledám
naplnění svých křesťanských aktivit na všech stranách a nezapomínám při
tom na ty nejbližší, například ve své rodině?
Buďte připraveni!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš
Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu
přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do
domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu,
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kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého
pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu
služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen,
pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však
služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci
své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho
služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a
odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění
zubů.“

pátek: 1 Sol 4,1-8; 1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13. Olej může být symbolem
posvěcující milosti – a tedy zárodku věčného života. Jeden ruský
křesťanský myslitel píše: „Vlci jsou vlci, ovce jsou ovce. Vypadají stejně a
stejní jsou. Lidé však vypadají stejně jen navenek. Uvnitř jsou buď ovce,
nebo vlci. Nosí v sobě život, nebo smrt.“… Udržuji pečlivě oheň milosti (a
tedy života) ve svém srdci?
Ženich je tady, jděte mu naproti!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je
podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy,
ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do
nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny
podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady!
Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat
lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám
dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak
ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile
však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na
svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly:
`Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám:
Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

sobota: 1 Sol 4,9-11; 1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30. Pán z podobenství
svěřuje svým služebníkům majetek „podle jejich schopností“. Není
podstatné, zda jeden dostal pět a druhý dvě hřivny. Pokud s nimi pečlivě
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hospodařili, odměna je stejná („mnoho ti svěřím“)… Ani pro mě nemá být
důležité, zda se cítím být hodně či málo obdarovaný. Pán mi dal přesně
tolik, abych mohl plnit to, co ode mě očekává.
Málo jsi spravoval věrně; pojď se radovat se svým pánem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal
na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho
schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
(podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal
dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi
(jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků
vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět
hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi
svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím.
Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě
hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem
vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.'
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi
tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal: Měl
jsem strach, a proto jsem šel a tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co
ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že
sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy
moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s
úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má
deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto
služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč
a skřípění zubů.'“
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22. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Jer 20,7-9. Prorok Jeremiáš svědčí o tom, že nést Boží poslání do
světa je někdy těžké a bolestné. Život podle Hospodinova slova není
snadný. Je to však život, který je založen na správném a jistém základě.
Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a
přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají.
Kdykoli mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení;
Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl
jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“
Tu se (Hospodinovo slovo) stalo v mém nitru hořícícm ohněm,
zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

2. čt.: Řím 12,1-2. Křesťanství klade na člověka vysoké nároky. Bůh ode
mě nečeká jen občasný dobrý skutek či modlitbu. Touží po tom, abych mu
přinášel vždy znovu sám sebe jako oběť živou, svatou a příjemnou.
Přinášejte sami sebe v oběť živou.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v
oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.
A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje
smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé
a dokonalé.
evang.: Mt 16,21 –27. Představa trpícího a dokonce zabitého Mesiáše byla
pro Židy velice těžko přijatelná. Mesiáš měl přece být slavným vítězem!
Petr tedy v následujícím evangeliu jedná docela logicky. Boží plány jsou
ale tak hluboké, že je lidská logika často nedokáže vůbec pochopit – lze je
přijmout pouze vírou.
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Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do
Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že
bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a
začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě,
neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým
učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a
následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo
však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku,
když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk
náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými
anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

cyklus B:
1. čt.: Dt 4,1-2.6-8. Mojžíš ve své páté knize vyzývá Izraelity k věrnosti
Božímu zákonu a všem jeho ustanovením. Říká: „Zachovávejte všechny
tyto předpisy, které vás učím zachovávat, abyste mohli žít…“ Věrnost
Božímu zákonu je tedy věc životně důležitá!
Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji ... budete zachovávat příkazy
Hospodina.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení,
která vás učím zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám
chce dát Hospodin, Bůh vašich otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám
přikazuji, a nic z toho neuberete, ale budete zachovávat příkazy
Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je a
plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: uslyší o
všech těchto nařízeních a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je
tento velký národ! Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové
tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme. A kde je
tak velký národ, který by měl spravedlivá nařízení a ustanovení, jako
je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji.“
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2. čt.: Jak 1,17-18.21b-22.27. Apoštol Jakub nás ujišťuje, že všechno
dobré pochází od Boha. Na nás je, abychom se snažili být vnímaví
k Božímu slovu, které do nás bylo zaseto a může zachránit naši duši.
To slovo musíte uvádět ve skutek.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází
shora, sestupuje od Otce světel, u něhož není změna ani ztemnění,
(jaké je působeno u hvězd) otáčením. On rozhodl, že nám dá život
slovem pravdy, abychom byli (jako) prvotiny ze všeho, co stvořil.
Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a
může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne
abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Zbožnost ryzí
a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v
jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.

evang.: Mk 7,1-8.14-15.21-23. V dnešním evangeliu Pán smutně cituje
proroka Izjáše: „Tento lid mě ctí pouze rty, jejich srdce je však daleko ode
mě.“ …Pane, nedopusť, aby tato slova někdy platila i o mně!
Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří
přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama
obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se
drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po
návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho jiného,
co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a
lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji
učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma
rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl
Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko
ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou
lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání
lidského.“ (Ježíš) zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě
všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází
zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze
srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy,
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cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha,
nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“

cyklus C:
1. čt.: Sir 3,19-21.30-31. Kniha Sirachovcova dnes vyzývá čtenáře
k pokoře a skromnosti a poukazuje na nebezpečí domýšlivosti.
Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Synu, dělej své práce v skromnosti a budeš milován bohulibými lidmi.
Čím jsi větší, tím víc se pokořuj a před Pánem nalezneš milost. Neboť
veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce
není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce
chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

2. čt.: Žid 12,18-19.22-24a. Ve čtení z listu Židům je nám připomínáno, že
ve Starém Zákoně přistupovali věřící k setkání s Bohem nejen s bázní, ale
dokonce i se strachem… My se můžeme radovat z toho, že se smíme
k Bohu s důvěrou přiblížit ve společenství svatých a především skrze
Krista, jenž je naším prostředníkem u Hospodina.
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, (z které) šlehal oheň a která
(byla zahalena) mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby
byly prohlášeny předpisy. (Když to všechno Izraelité) slyšeli, zdráhali
se (poslouchat a prosili), aby (Bůh) už k nim nemluvil. Vy však jste
přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému
Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci
prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; (přistoupili jste) k soudci, Bohu
všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši,
prostředníku nové smlouvy.
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evang.: Lk 14,1.7-14. I Pán Ježíš mluví ve dnešním evangeliu o pokoře.
Nesmí to samozřejmě být postoj vypočítavého člověka, který čeká, že
nakonec bude přece jen oceněn. Pán mi připomíná, že mám s pokorou
pomáhat i lidem chudým či postiženým. Odměnou za takovou upřímnou
snahu bude vzkříšení spravedlivých.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby
tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají
přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván
na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho
pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a
řekl ti: `Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední
místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže
až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout
dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť
každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři,
nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě
snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš
hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš
blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však
odměnu při vzkříšení spravedlivých.“

pondělí: 1 Sol 4,13-18; 1 Kor 2,1-5; Lk 4,16-30. Dnešní evangelium
představuje Ježíše na začátku jeho veřejného působení. Pán svými slovy
předznamenává, co toto působení přináší: radostnou zvěst pro chudé,
propuštění pro zajaté, svobodu pro zdeptané… Zřejmě více než o fyzicky
postižené se zde jedná o lidi, kteří potřebují duchovní útěchu a osvobození.
Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Žádný prorok není
vítaný ve svém domově.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu
do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu
proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je
nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým
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radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení
zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé
léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v
synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se
naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali,
divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl
jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i
tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“
Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém
domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském
národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců
a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš,
jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v
izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn,
jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli
hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na
níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel
jejich středem a ubíral se dál.
úterý: 1 Sol 5,1-6.9-11; 1 Kor 2,10b-16; Lk 4,31-37. Hned po představení
svého „programu“ (včerejší evangelium) Pán dokazuje svou moc vůči
úhlavnímu protivníkovi – zlému duchu. Pozor – nejedná se zde o střetnutí
dvou rovnocenných protivníků. Zlo nemá proti Kristově moci žádnou
šanci.
Vím, kdo jsi: Svatý Boží!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel do galilejského města Kafarnaa a v sobotu tam učil. Žasli nad
jeho učením, protože v jeho slově byla moc. V synagoze byl nějaký
člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl
velikým hlasem: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč
a vyjdi z něho!“ Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z
něho, aniž mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „To
je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou.“
Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji.
středa: Kol 1,1-8; 1 Kor 3,1-9; Lk 4,38-44. Pán uzdravuje Šimonovu
tchyni, takže je schopna sloužit druhým… Také mě chce Ježíš připravovat
a osvobozovat ke službě druhým. Na příkladu Šimonovy tchyně vidím, že
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takovou službou může být i docela obyčejná práce konaná s pokorou a
dobrou vůlí.
Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst, protože k tomu jsem byl
poslán.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova
tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. On se nad ní
sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. (Nemocná) hned vstala a
obsluhovala je. Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné
nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na
každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové
a křičeli: „Ty jsi Boží syn!“ Přísně jim to zakazoval a nenechával je
mluvit, protože věděli, že je Mesiáš. Jakmile se rozednilo, vyšel ven a
zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a
chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On však jim řekl: „Také
jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království,
protože k tomu jsem byl poslán.“ A kázal v judských synagogách.

čtvrtek: Kol 1,9-14; 1 Kor 3,18-23; Lk 5,1-11. Petr je nevyspaný a má za
sebou celonoční dřinu. A přece je ochoten Pánu pomoci a poslechnout
ho… Někdy je pro mě těžké uposlechnout Boží přání a očekávání. Petr je
mi příkladem člověka, jenž poznal, že uposlechnout Pána „stojí za to“.
Nechali všeho a šli za ním.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) stál Ježíš u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby
slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich
vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z
lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na
hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou
noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“
Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř
trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na
pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon
Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků
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– nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a
Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od
nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli
za ním.
pátek: Kol 1,15-20; 1 Kor 4,1-5; Lk 5,33-39. Staré zvyky a obyčeje jistě
nemusí být vůbec špatné – právě naopak. Musím si však dávat pozor na to,
aby mi zaběhnuté formy života a zbožnosti nakonec nebránily v cestě za
Kristem… Pán mi každý den znovu nabízí „mladé víno“ své blízkosti a
svého učení.
Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Farizeové a učitelé Zákona řekli Ježíšovi: „Janovi učedníci se často
postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí.“
Ježíš jim odpověděl: „Můžete nutit hosty na svatbě, aby se postili,
dokud je ženich mezi nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou,
a v těch dnech se potom budou postit.“ Pověděl jim také toto
přirovnání: „Nikdo neustřihne na záplatu kus z nových šatů a nevsadí
na staré šaty, jinak rozstřihne nové šaty a na staré se záplata z nových
nehodí. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé
víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno
se musí nalévat do nových měchů. A žádný, kdo pije staré, nechce
nové. Řekne totiž: To staré je lepší.“

sobota: Kol 1,21-23; 1 Kor 4,6-15; Lk 6,1-5. Není nejpodstatnější, že židé
slaví jako sváteční den sobotu a my neděli. Důležitější je otázka – prožívám
tento den jako den Páně a zároveň jako den odpočinku a obnovy svých
rodinných a dalších vztahů?
Proč děláte, co se v sobotu nesmí?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) v sobotu procházel (Ježíš) obilím. Jeho učedníci trhali klasy,
rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo: „Proč děláte,
co se v sobotu nesmí?“ Ježíš jim odpověděl: „Nikdy jste nečetli, co
udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího
domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece
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smějí jíst jenom kněží!“ A řekl jim: „Syn člověka je pánem nad
sobotou.“

23. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Ez 33,7-9. Prorok je ustanoven k tomu, aby napomínal hříšníky a
tak je přiváděl k pokání. Je to úloha nelehká a nevděčná… Také já jsem
v mnoha případech povolán k tomu, abych se snažil „odvrátit bezbožného
od jeho chování“. Pozor – pokud má být tato má snaha požehnaná, musí
být provázena modlitbou a vedena láskou a pokorou – ne touhou se odplatit
či prosadit.
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným
pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň lid mým
jménem. Když řeknu bezbožnému: Zemřeš! A ty mu nebudeš
domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro
svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však
budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale
on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe
zachráníš.“
2. čt.: Řím 13,8-10. Všechna přikázání jsou shrnuta v přikázání lásky.
Láska je ovšem něco jiného, než o čem se často mluví či zpívá. Nejde ani
tak o projev citu – ten může být vrtkavý a nestálý – jako spíše o trvalou a
účinnou touhu po dobru druhého člověka.
Naplněním zákona je láska.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo
druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit,
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nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké
jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního jako
sám sebe.' Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.
evang.: Mt 18,15-20. Mluvím s druhými o jejich chybách? Jak to dělám –
citlivě nebo bezohledně? Snažím se poctivě rozlišit, kdy mluvit a kdy
mlčet? Vyhýbám se pomluvám? Tyto a další otázky pro mě mohou
vyplývat z dnešního evangelia. A ještě jedna věc – k obrácení svým
bližním nepomohu ani tak svými slovy, jako svojí modlitbou a svým
příkladem.
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a
pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi
získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá
výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však
neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je
pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co
svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi,
bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi
dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého
nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“
cyklus B:
1. čt.: Iz 35,4-7a. Uzdravení slepých, hluchých, němých a chromých a
také dostatek životodárné vody na poušti – to je nadějeplná předpověď
Izajášova. Tato znamení měla podle víry Židů provázet příchod Mesiáše.
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší
odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou
oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a
zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti.
Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod.
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2. čt.: Jak 2,1-5. Jak je vidět z tohoto čtení, stranictví k lidem podle jejich
rozdílného postavení, vlivu a majetku není problémem pouze v dnešní
době… Má úcta ke člověku se nemá zakládat na jeho postavení, ale na
snaze vidět v něm přítomného Krista.
Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte
spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž
se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v
obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně
oblečen, a řeknete mu: „(Prosím) posaď se tady na čestné místo.“ Ale
tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých
nohou.“ Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci
podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil
Bůh (právě) chudé (v očích) světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici
Království, které slíbil těm, kdo ho milují?

evang.: Mk 7,31-37. „Effatha!“ – „Otevři se!“, říká Pán hluchoněmému
člověku… Tato slova jsou ale určena i mě, protože ještě více než o otevření
uší se jedná o otevření mého nitra pro Boží slovo a pro přijetí bližních.
Hluchým dává sluch a němým řeč.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke
Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na
něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší,
dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl:
„Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch,
rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o
tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to
rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým
dává sluch, i němým řeč!“
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cyklus C:
Mdr 9,13-19. „Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce
Pán?“, ptá se kniha Moudrosti. Touha poznat Boží plány a úmysly by měla
být přítomná v srdci každého křesťana. Boží záměry totiž směřují k našemu
dobru a pokoji.
Kdo může poznat Boží úmysly?
Čtení z knihy Moudrosti.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán?
Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť
porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou
starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno
nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi?
Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal
svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi,
lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.

2. čt.: Flm 9b-10.12-17. Apoštol Pavel vybízí svého přítele Filemona, aby
přijal se shovívavostí zpět svého uprchlého otroka Onezima. Opravdově
prožívaná víra v Ježíše bourá společenské přehrady. Z otroka se tak stává
bratr v Kristu.
Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi.
(Mluví to) Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za
svého syna, kterému jsem dal život (tady) v žaláři, Onezima. Posílám ti
ho nazpátek, (přijmi ho) jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději
bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe (tady) ve vězení,
(které snáším pro hlásání) evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez
tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž
byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal
nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka:
jako drahého bratra. Když i mně je (tolik milý), jak teprve tobě, jako
člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy (přesvědčen), že já a ty patříme k
sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.
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evang.: Lk 14,25-33. Pán Ježíš netouží po početných zástupech
obdivovatelů. Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotni i ty
nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo… Mít Krista na
prvním místě v životě – je to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl,
o který usiluji?
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu,
děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být
mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být
mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed
a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž
položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by
to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji
dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi,
aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s
deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne
všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

pondělí: Kol 1,24-2,3; 1 Kor 5,1-8; Lk 6,6-11. Sváteční den není den
vyplněný „náboženskými povinnostmi“. Je to den setkání s Bohem. A to je
setkání, které osvobozuje, uzdravuje a naplňuje pokojem.
Dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou
pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor,
zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal
jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: „Vstaň a postav
se doprostřed.“ On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: „Ptám se vás:
Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo
zahubit?“ Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: „Vztáhni tu ruku!“
On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a
umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.
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úterý: Kol 2,6-15; 1 Kor 6,1-11; Lk 6,12-19. Evangelista Lukáš mi
vícekrát představuje Ježíše, který se často a hodně modlí. A to po celodenní
námaze a únavě… Smím věřit, že při tom Ježíš myslel i na mě osobně…
Chci si představit modlícího se Pána… a především se od něj chci učit
vytrvalé a důvěryplné modlitbě, na kterou si dokáži najít čas i ve dnech
spěchu a únavy.
Celou noc strávil v modlitbě. Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je
apoštoly.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s
Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich
dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho
bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše,
Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. (Ježíš)
sestoupil (z hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho
učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z
tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni
ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové.
Každý z toho množství (lidí) se ho snažil dotknout, protože z něho
vycházela síla a uzdravovala všechny.
středa: Kol 3,1-11; 1 Kor 7,25-31; Lk 6,20-26. Pokud mi materiální věci,
nasycenost či veselí brání v touze po Bohu a po jeho království, potom i o
mně platí „běda“ dnešního evangelia. To mě nemá vést ke strachu, ale spíše
k účinné snaze o obrácení a k modlitbě o to, abych „hladověl a žíznil po
spravedlnosti“.
Blahoslavení, vy chudí. Běda vám, boháči.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť
vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete
nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze
svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu
člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou
odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům! Ale běda
vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní
406

nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete,
neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé
chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným
prorokům!“

čtvrtek: Kol 3,12-17; 1 Kor 8,1-7.10-13; Lk 6,27-38. Milosrdenství,
odpuštění, štědrost… to jsou Boží vlastnosti a postoje. I já jsem k těmto
postojům jako Kristův učedník vyzýván. Jistě v nich nejsem dokonalý.
Kromě mé snahy mě ovlivňuje i má povaha, to, jak jsem byl vychován…
Hlavně jde ale o to, zda si k tomu vyprošuji Boží pomoc… Nechci se
nechat odradit svými neúspěchy – stále znovu toužím jít po cestě, kterou mi
ukazuje evangelium!
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte
své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm,
kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě
udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani
šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho
nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte
jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat?
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm,
kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i
hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to
můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali
stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a
půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny
Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte,
a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a
dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají
do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“
pátek: 1 Tim 1,1-2.12-14; 1 Kor 9,16-19.22b-27; Lk 6,39-42. Pokud sám
upřímně neusiluji o pokání a postoj pokory, mohu si být jistý, že mám
v oku „trám“, který mi brání vidět pravdivě lidi kolem sebe. Znám to i ze
zkušenosti: čím je kdo tvrdší k ostatním, tím méně si je zpravidla vědom
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svých vlastních chyb, a naopak… Pane, chraň mě před pýchou a tvrdostí
srdce!
Může slepý vést slepého?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: „Může slepý vést slepého?
Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí,
bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale
trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru:
`Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku
trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom
budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
sobota: 1 Tim 1,15-17; 1 Kor 10,14-22; Lk 6,43-49. Ježíši samozřejmě
nestačí, když ho nazývám Pánem. Na tom není nic obtížného. Ježíš ode mě
čeká, že ho budu vyznávat jako svého Pána i dobrým ovocem svých
skutků.
Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné
ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí
hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro,
ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce.
Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám? Ukážu vám,
komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle
nich jedná. Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a
položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten
dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však
slyšel, a (podle nich) nejednal, podobá se člověku, který vystavěl dům
na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a
zkáza toho domu byla úplná.“
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24. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Sir 27,33-28,9. „Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy
budou odpuštěny,“ vyzývá pisatel knihy Sirachovcovy. Předznamenává tím
nejedno místo z evangelia, mimo jiné i část modlitby Otče náš, kde si tak
často připomínáme výzvu k odpuštění.
Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci.
Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti.
Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny,
když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána
hledá uzdravení? S člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své
hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen člověk; kdo se smiluje nad
jeho hříchy? Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, (vzpomeň) na
hnilobu a smrt a dbej přikázání! Vzpomeň na přikázání a přestaň
nevražit na bližního, (vzpomeň) na smlouvu s Nejvyšším a odpusť
vinu!

2. čt.: Řím 14,7-9. V době apoštolů – tedy v době otrokářské společnosti –
bylo docela běžné, že člověk někomu „patřil“. Pavel jasně říká, že my,
křesťané, patříme Pánu. On ale nechce být naším otrokářem, touží nám být
přítelem, který nás moudře vede naším životem.
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť
žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy
žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel
a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.
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evang.: Mt 18,21-35. Názorné a krásné podobenství dnešního evangelia
nám ukazuje nejen nevýhodnost, ale i nemravnost neodpuštění. Důvodem
k odpuštění nemá být skutečnost, že „se zase nic tak zlého nestalo“ – tři sta
denárů byla tehdy dost vysoká částka. Důvodem má být vědomí, že mi bylo
od Boha odpuštěno neskonale víc.
Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit
svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš
mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba)
sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl
provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal,
přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože
(dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi
a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a
na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.' A pán
se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve
službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel:
`Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho:
`Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On však nechtěl, ale šel a dal ho
zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě
viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému
pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý
dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat
nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se
rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude
jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce
neodpustíte.“

cyklus B:
1. čt.: Iz 50,5-9a. Hospodinův služebník vytrvává ve víře a v poslušnosti
tváří v tvář nepřátelům, kteří ho bijí, urážejí a plivají na něj. Bůh mu však
dává sílu, aby „jeho tvář byla tvrdá jak křemen“. Služebník ví, že ho Bůh –
přes všechny své pocity osamocenosti – neopustí. Jak nadějeplně zní slova
těžce zkoušeného člověka: „Pán, Hospodin mi pomáhá!“
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Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá
záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous.
Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však
pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v
křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se
chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať
přistoupí ke mně! Hle Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?

2. čt.: Jak 2,14-18. Křesťanství, to není jen teoretický souhlas s některými
církevními články víry. Opravdová víra vede ke skutkům lásky a
milosrdenství.
Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do
čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim
řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte
jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné? Stejně tak je tomu i
s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo
by mohl říci: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru,
která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou
víru.“
evang.: Mk 8,27-35. Petr správně vyznává, že Ježíš je Mesiáš. Pod tímto
slovem si ale představuje spíše osvoboditele a divotvůrce. Slovu o kříži
zatím nedokáže (a zřejmě ani nechce) rozumět. Přichází tvrdé
napomenutí… Satanský není jen očividný hřích – je to vše, co člověka
odvádí od Boží cesty.
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Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka musí mnoho trpět.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se
ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za
Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu
je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal
poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech
že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a
začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a
pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské.“ (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim:
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje
mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj
život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“

cyklus C:
1. čt.: Ex 32,7-11.13-14. Mohu rozjímat nad popisem rozhovoru
Hospodina s Mojžíšem poté, co se Izraelité spáchali tragický čin:
v Mojžíšově nepřítomnosti si odlili zlaté tele a klanějí se mu jako modle. Je
to velký hřích a hrozná nevděčnost vůči Bohu. Ten jim však na Mojžíšovu
přímluvu znovu odpouští.
Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi
vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou
jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají:
Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země.“ Hospodin řekl
dále Mojžíšovi: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, ať
vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký
národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine,
proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a
mocnou rukou z egyptské země? Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka
a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a
vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto
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zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a zdědí ji navěky.“ A
Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil
svému lidu.

2. čt.: 1 Tim 1,12-17. Apoštol Pavel v listu Timotejovi na vlastním
příkladu znázorňuje velikost Božího milosrdenství. Pán vzal Pavla do
služby, ačkoliv byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Boží milosti se
Pavlovi dostalo z jediného důvodu: Ježíš Kristus přišel na svět právě proto,
aby zachránil hříšníky.
Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě
uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač,
pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože
jsem to dělal z nevědomosti ve (své) nevěře. Milost našeho Pána se však
na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. Na tuto
nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš
Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na
prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš
Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem
měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, (a tak
dosáhnou) věčného života. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu,
neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen.

evang.: Lk 15,1-32. Evangelista Lukáš nám ve své patnácté kapitole
předkládá tři známá Ježíšova podobenství: o ztracené ovci, o ztracené
minci a o marnotratném synu. Smysl všech tří můžeme shrnout do dvou
vět: Boží milosrdenství je připravené i pro ty největší hříšníky. Bůh se
raduje, když hříšný člověk zatouží přijmout jeho odpuštění.
V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s
nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí
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a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a
nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí
si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a
řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou
ovci.' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním
hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými,
kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných
mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá
pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i
sousedky a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem našla
stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.' Právě tak, říkám vám, mají
radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ Dále řekl:
„Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z
majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně.
Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a
tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno
utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se
u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád
by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel
do sebe a řekl si: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já
tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče,
zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se
nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal
a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut
soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem
proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým
synem.' Ale otec nařídil svým služebníkům: `Honem přineste nejlepší
šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte
vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj
syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se
veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko
domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se
ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec
dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn)
rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on
otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj
příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil
se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj
majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu
odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje.
Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev,
a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'“
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pondělí: 1 Tim 2,1-8; 1 Kor 11,17-26.33; Lk 7,1-10. Není tak těžké
důvěřovat Ježíši v situacích, na kterých mi nijak zvlášť nezáleží. Moje víra
(anebo nedůvěra) se začne projevovat až ve chvílích, které jsou pro mě
důležité. Setníkovi velmi záleželo na jeho služebníkovi. Dokázal při tom
projevit svou naprostou důvěru v Pána… I já ti chci, Pane, tak pevně a
neochvějně věřit!
Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden
setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl
nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu
židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší
přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu
vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel
s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník
přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys
vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně.
Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk
podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a
jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“
Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho
následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem
nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali,
že ten služebník je zdráv.

úterý: 1 Tim 3,1-13; 1 Kor 12,12-14.27-31a; Lk 7,11-17. Ježíš nepomáhá
lidem jako profesionální divotvůrce. Naopak – stále znovu k nim přistupuje
i se svým soucitem a pochopením… Podobně Pán pohlíží i na mě, když
prožívám jakoukoliv bolest či těžkost. Co mě právě v těchto dnech zvláště
tíží a trápí? … Přijď, Pane, a dotkni se mě!
Mládenče, pravím ti, vstaň!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho
učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě
vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města
ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí:
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„Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se
zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal
mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili
Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj
lid!“ Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.

středa: 1 Tim 3,14-16; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 7,31-35. Kdo chce, najde si
záminky ke kritice na každém – i na Janu Křtiteli, i na Kristu. A naopak:
kdo touží poznat pravou moudrost, tomu je cesta otevřena… Patřím spíše
ke kritikům všech a všeho anebo k hledačům skutečné moudrosti?
Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu
jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe
volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste
neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je
blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína,
přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou
ode všech rozumných lidí.“

čtvrtek: 1 Tim 4,12-16; 1 Kor 15,1-11; Lk 7,36-50. Ježíšova odvaha a
milosrdenství se neprojevují jen v tom, že odpouští ženě – hříšnici, ale i
v tom, že se nebojí s touto ženou setkat… Leckdy odmítám druhé lidi ani
ne tak proto, že bych k tomu měl skutečné důvody, ale spíše proto, že se
tak chovají i ostatní a já mám strach, abych se od nich nelišil. Chci se od
Pána učit jeho laskavosti a odvaze?
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a
zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když
se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou
(nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a
rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je
utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl
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farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by,
kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu
na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv,
Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set
denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil.
Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám
za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“
Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do
tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy
skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona
však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy.
Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem
pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho
hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo,
málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si
začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však
řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“

pátek: 1 Tim 6,2c-12; 1 Kor 15,12-20; Lk 8,1-3. Lukášovo evangelium je
někdy také nazýváno „evangeliem žen“. I dnes se v nenápadné zmínce
setkáváme s rolí, kterou měly od počátku ženy při hlásání evangelia. Lukáš
zmiňuje v jedné větě apoštoly i ženy, které pomáhaly Kristu, jako kdyby
nám chtěl říci – obě (i další) skupiny Ježíšových věrných mají svou
nezastupitelnou úlohu.
Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal
radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a
některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie,
zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka
Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly
ze svého majetku.

sobota: 1 Tim 6,13-16; 1 Kor 15,35-37.42-49; Lk 8,4-15. Také v mém
srdci Boží slovo často padá do trní, na skálu, na okraj cesty… Jistě se ale
už našla i semena, která padla do dobré půdy. Je třeba, abych s kajícností
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přiznával své hříchy. Zároveň ale nemám zavírat oči před tím, co dobrého
Bůh ve mně a skrze mě koná: mohu se z toho radovat a vzdávat díky!
Semeno v dobré půdě jsou ti, kdo to slovo uchovávají a s trpělivostí
přinášejí užitek.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se (k Ježíšovi) sešel velký zástup a z mnoha měst k němu
přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A
jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci
ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože
nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a
udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný
užitek.“ A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho
učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám
je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v
podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto
podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti,
kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze
srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s
radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku
uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho
vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky,
takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to
slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s
trpělivostí přinášejí užitek.“

25. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 55,6-9. Izajáš zdůrazňuje naprostou Boží jedinečnost. Hospodin
je Bohem odpouštějícím a vše přesahujícím. Je třeba ho neustále „hledat“ –
tedy v modlitbě, v Božím slově i v životních událostech nacházet jeho
úmysly, které jsou nekonečně větší než myšlenky lidské – proto jsou také
překvapivě odlišné od toho, co bychom čekali.
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Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je
blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení;
ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu,
který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani
vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž
převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smyšlení
od smyšlení vašeho.

2. čt.: Flp 1,20c-24.27a. Pavel píše tyto řádky z vězení. A přece z nich
dýchá svrchovaná svoboda – a to svoboda vnitřní. Pavel je totiž ochoten
přijmout život i smrt. Jedinou jeho touhou je, aby oslavil sám na sobě
Krista.
Pro mě život je Kristus.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou
smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych
tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co
bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s
Kristem – a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase
nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá
Kristovu evangeliu.

evang.: Mt 20,1-16a. Pokud budeme upřímní, přiznáme, že je nám dnešní
Ježíšovo podobenství nepochopitelné a snad i nepřijatelné. Nesmíme ale
zapomenout, že zde nejde o skutečnou mzdu za práci, jedná se o účast
v Božím království. A tato účast je vždy darem nabízeným ne pro naše, ale
pro Kristovy zásluhy. Mého přičinění je ovšem též zapotřebí.
Závidíš, že jsem dobrý?
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je
podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou
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vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel
kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim:
`Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli.
Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna
tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co
tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl
jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice
svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od
posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a
dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni
dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti
poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám,
kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl:
`Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti
patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s
tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'“

cyklus B:
1. čt.: Mdr 2,12a.17-20. Kniha Moudrosti jasně ukazuje, že život
spravedlivého člověka byl vždy nesnadný. Spravedlivý, o kterém čteme, je
předobrazem Božího Syna, který byl vyzkoušen utrpením v té nejvyšší
míře… Možná někdy marně hledám či vymáhám lidskou spravedlnost. I
když se jí nedočkám, vždy mohu spoléhat na zcela spravedlivého Boha!
Odsuďme ho k hanebné smrti.
Čtení z knihy Moudrosti.
Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou
pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý
Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků.
Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a
přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda
najde ochranu, jak říká.“
2. čt.: Jak 3,16-4,3. Apoštol Jakub v následujících řádcích jasně rozlišuje
vliv nezvládnutých žádostí, které vedou lidi k závisti, nenávisti a nesvárům
od „moudrosti shora“, jež naopak vede k pokoji, shovívavosti a dobrým
skutkům.
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Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je
spravedlnost.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a
kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále
pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků,
ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji
(semeno, jehož) plodem je spravedlnost. Z čeho (vznikají) války, z čeho
boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech.
Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a (přesto) nemůžete
dosáhnout (ničeho); bojujete a válčíte, ale (nic) nemáte, protože
neprosíte. Prosíte, a (nic) nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to
potom rozplýtvat na své rozkoše.

evang.: Mk 9,30-37. Pán v evangeliu znovu vážnými slovy předpovídá své
utrpení. A odpověď apoštolů? Přou se o to, kdo z nich je důležitější a větší
než ostatní! …Jak často se i já jen dokola zabývám svými vlastními nápady
a představami, a potom vyčítám Pánu, že jeho záměrům nerozumím!

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem všech.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on
nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal
jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni
po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste
cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou
rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si
svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední
a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a
řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a
kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“
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cyklus C:
1. čt.: Am 8,4-7. Prorok Amos ostře kárá boháče, kteří navenek dodržují
sobotní klid i ostatní náboženské předpisy, ale jejich srdce je plné lakoty,
necitelnosti a vypočítavosti.
Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.
Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a
říkáte: „Kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli
prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat
míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za
stříbro a chudáka opánky? I nejhorší obilí prodáme.“ Hospodin
přísahal při Jakubově chloubě: „Navěky nezapomenu na žádný jejich
skutek!“

2. čt.: 1. Tim 2,1-8. Apoštol Pavel připomíná Timotejovi i nám, že Bůh
chce zachránit nejen některé své vyvolené, ale všechny lidi. Záchrana je
nám nabízena díky Kristu, který je jediným pravým prostředníkem mezi
Bohem a lidmi.
Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé
zachránili.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné,
přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc,
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a
počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce,
aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž
(jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi:
člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny.
To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a
za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi
pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou
zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.
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evang.: Lk 16,1-13. Pán Ježíš mě v dnešním podobenství nevybízí
k nepoctivosti, nýbrž k prozíravosti. Můj čas, moje schopnosti, ale i hmotné
věci mi mohou napomáhat ve snaze získat opravdové a věčné bohatství.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl
správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal
ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství!
Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě
můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už
vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven
správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal
se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder
oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.'
Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců
pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán
pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto
světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já
vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste –
až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v
maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je
nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v
nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže
jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník
nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a
druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

pondělí: Ezd 1,1-6; Př 3,27-35; Lk 8,16-18. Boží slovo je svítilnou na
cestě mého života. „Dávejte pozor, ať dobře posloucháte,“ zdůrazňuje
Ježíš. Jeho výzva je naléhavá. Je důležité, abych Ježíšovi nejen naslouchal,
ale také – a především – abych ho poslouchal.
Svítilna se postaví na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou
ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí,
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dobře viděli. Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není
utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, ať
dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá,
tomu bude vzato i to, co myslí, že má.“

úterý: Ezd 6,7-8.12b.14-20; Př 21,1-6.10-13; Lk 8,19-21. Dnešní Ježíšova
slova navazují na ta včerejší. Je třeba slyšet a plnit Boží slovo. Je to věc tak
zásadní, že odměna za tento postoj je naprosto ohromující: smím se díky
tomu stávat stále víc členem Kristovy rodiny.
Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k
němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí
venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji
příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“

středa: Ezd 9,5-9; Př 30,5-9; Lk 9,1-6. Pán posílá své apoštoly a
naznačuje, že ve všem mají spoléhat na Boží prozřetelnost – odcházejí
zcela „nezajištění“ a bez prostředků… Je třeba se učit důvěřovat v Pána a
spoléhat více na něj než na své vlastní síly. V listě do Korinta to píše jako
osobní zkušenost i apoštol Pavel: „Když jsem slabý, právě tehdy jsem
silný“.
Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc (vyhánět)
všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a
uzdravovat nemocné. A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani
mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do
některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A
když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach
ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a
procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.
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čtvrtek: Ag 1,1-8; Kaz 1,2-11; Lk 9,7-9. Herodes snad cítí výčitky nad
tím, že dal stít Jana Křtitele. Jistě i on má příležitost změnit svůj život,
pokud se včas setká s Kristem. A skutečně – „snaží se ho uvidět“. Ale tato
snaha je neúčinná. Určitě k tomu měl jako panovník dostatek prostředků! A
tak se nakonec Herodes setkává s Ježíšem až na Velký pátek – a jeho srdce
už je hluché a zatvrzelé… Jsou má dobrá předsevzetí, o která usiluji,
skutečnými rozhodnutími, anebo jen chabými a nevytrvalými pokusy?
Jana jsem přece dal stít. Kdo však je ten, o kterém slyším takové věci?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má
myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z
mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných
proroků. Herodes však řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten,
o kterém slyším takové věci?“ A snažil se ho uvidět.
pátek: Ag 1,15b-2,9; Kaz 3,1-11; Lk 9,18-22. Učedníci mají pravdu. Ježíš
je Boží Mesiáš. Jeho cesta do slávy je ale jiná, než si v té chvíli představují
– povede skrze utrpení a kříž.
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se (jednou) Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci,
otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana
Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za
Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu
neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude
zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího
dne že bude vzkříšen.“

sobota: Zach 2,5-9.14-15a; Kaz 11,9-12,8; Lk 9,43b-45. Všichni obdivují
Ježíšovy činy. Učedníci se „vyhřívají“ v jeho slávě. Pán je znovu vyzývá
ke střízlivosti: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou“. Snad i já toužím
po duchovním životě plném příjemných zážitků. Je ale třeba následovat
Pána i ve chvílích stereotypu, nezájmu a dokonce i utrpení.
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Syn člověka bude vydán. Báli se ho na to zeptat.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: „Vy
si dobře povšimněte těchto mých slov: Syn člověka bude vydán lidem
do rukou.“ Oni však té řeči nerozuměli; (její smysl) zůstal pro ně
zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.

26. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1.čt.: Ez 18,25-28. Židé žili v době proroka Ezechiela v představě, že
příliš nezáleží na jejich osobní snaze – stejně budou pykat za hříchy svých
otců. Prorok tuto představu vyvrací. Každý má možnost se obrátit a každý
je zodpovědný za své spravedlivé či špatné skutky.
Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, sám sebe zachrání.
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin: „Říkáte: `Pán nejedná správně!' Slyšte tedy,
izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíše vaše?
Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a
zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec
odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a
spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil se
od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.“
2. čt.: Flp 2,1-11. Čtení z listu do Filip mluví o jednom z nejdůležitějších
cílů, o které má křesťan usilovat: „Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus.
Ačkoliv je rovný Bohu, sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost
služebníka.“ Pane, uč mě podobnému smýšlení i jednání!
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Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu
láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu
srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás
bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic
nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať
každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať
nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v
sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou
přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl,
vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako
každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na
zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš
Kristus je Pán.

evang.: Mt 21,28-32. Pán Ježíš mi připomíná, že nestačí, když ho budu
pouze ujišťovat o své věrnosti a ochotě ho poslouchat. Tuto ochotu je třeba
ukázat i skutkem. Povzbudivé je to, že k tomu mám stále nové příležitosti –
i když jsem třeba Bohu už mnohokrát řekl „ne“, mám otevřenou cestu ke
změně smýšlení i jednání.
Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu:
Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: `Synu, jdi
dnes pracovat na vinici.' On odpověděl: `Mně se nechce', ale potom
toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten
odpověděl: `Ano, pane,' ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu
vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím
vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k
vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci
však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se
nezměnili a neuvěřili jste mu.“
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cyklus B:
1. čt.: Nm 11,25-29. Mojžíš pochopil správně: Boží dary zde nejsou k jeho
slávě či prospěchu. Jsou zde k oslavě Boží a k dobru všech lidí…
Vyprošuji Boží dary nejen sobě, ale i svým bližním, anebo na jejich dary a
schopnosti spíše nepřejícně žárlím?
To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky!
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který
spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich
duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale později se to už
nestalo. Dva muži z nich zůstali v táboře, jmenovali se Eldad a Medad.
I na nich spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli písemně určeni.
Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v táboře. Tu
přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují
v táboře.“ Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: „Pane
můj Mojžíši, zabraň jim v tom!“ Mojžíš mu odpověděl: „To tak žárlíš
kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by
dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“

2. čt.: Jak 5,1-6. Jakub varuje především před bohatstvím, které „rezaví“ –
tedy před tím, které není využito k dobru mému a mých bližních… Kolik
mého hmotného či duchovního bohatství rezaví? Lidové rčení moudře
připomíná: do Božího království si odneseme jen to, co zde, na světě, (s
láskou) rozdáme druhým.
Vaše bohaté zásoby hnijí.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás
přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše
zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo
jako oheň. Hromadili jste si (majetek) i v (tyto) poslední dny. Ale
mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, (ta mzda) křičí
a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili
a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež.
Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život – a on se vám
nebrání.
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evang.: Mk 9,38-43.45.47-48. Snad někdy žiji v iluzi, že s pokušením ke
hříchu mohu „hrát na remízu“: sice se nechci dopustit těžkého hříchu, ale
zahrávat si s pokušením je tak příjemné… Ježíš je radikální. Se vším, co
mě zřetelně odvádí od cesty za ním, je nutné se rozloučit!
Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v
tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš
však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná
zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je
s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen,
pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho
z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu
dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka,
usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys
přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě
tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy,
než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko,
vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys
byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň
nehasne.“

cyklus C:
1. čt.: Am 6,1a.4-7. Prorok Amos působil v osmém století před Kristem.
Pro Izrael i Judsko to byla doba klidu a blahobytu. To vedlo – zvláště
v severním Izraeli – k lenosti, požitkářství a zpovrchnění víry. Důsledkem
tohoto stavu bude zajetí a vyhnanství… Kolik podobnosti s dnešním
světem! Pomoz, Pane, aby mě klid a hojnost nepřivedly k vlažnosti ve víře!
Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí.
Čtení z knihy proroka Amosa.
Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně,
bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si
na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě.
Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební
nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad
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Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do
zajetí, skončí jásot povalečů!“

2. čt.: 1 Tim 6,11-16. „Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života.“
Věčný život je jistě Božím darem. Křesťanská tradice ale trvá na tom, že o
přijetí tohoto daru je také třeba zápasit – mluví se o duchovním boji…
Pane, nechci jen pasivně přijímat tvé dary – chci tě poznávat a milovat
„celým srdcem, myslí i celou svou silou“.
Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost,
mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi
byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání.
Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který
před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej
nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána
Ježíše Krista. Ten (příchod) nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a
jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má nesmrtelnost a
přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět
nemůže. Jemu (patří) čest a věčná moc!
evang.: Lk 16,19-31. Hřích boháče není ve zlu, které spáchal, ale v tom, že
„nevykonal, co mohl vykonat“… My, křesťané, se často až příliš
soustředíme na snahu nepáchat zlo (což je chvályhodné), ale zapomínáme,
že Boha na nás snad ještě víc zarmucuje, když nekonáme dobro, jež je
v našich silách a možnostech.
Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on
raduje, a ty zakoušíš muka.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a
kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden
žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z
toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali
mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí.
Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl
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zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme,
slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve
vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.'
Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už
zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty
zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká
propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se
dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se
také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají
Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče
Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.'
Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se
přesvědčit, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.'“

pondělí: Zach 8,1-8; Job 1,6-22; Lk 9,46-50. Velikost v Božích očích je
zcela jiná než ta, kterou obdivuje svět. Není to velikost mého výkonu či
vědění (co je to proti Boží všemohoucnosti!), nýbrž velikost pokory,
důvěry a ochoty přijímat Krista i v těch nejnepatrnějších bližních.
Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšovi učedníci začali uvažovat, kdo z nich je největší. Ježíš věděl, o
čem v srdci uvažují. Vzal dítě, postavil ho vedle sebe a řekl jim: „Kdo
přijme takové dítě kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, přijímá
toho, který mě poslal. Neboť kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je
největší.“ Jan se ujal slova a řekl: „Mistře, viděli jsme někoho, jak
vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým
učedníkem jako my.“ Ježíš mu však řekl: „Nebraňte! Neboť kdo není
proti vám, je s vámi.“

úterý: Zach 8,20-23; Job 3,1-3.11-17.20-23; Lk 9,51-56. Dnešním
úryvkem začíná oddíl Lukášova evangelia, jenž pojednává o Ježíšově cestě
do Jeruzaléma – cestě, jež vede vstříc utrpení, ale také vzkříšení. Pán je
„pevně rozhodnut“ v této cestě vytrvat i přes všechny překážky. Činí tak i
z lásky ke mně…
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Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se přibližovala doba, kdy Ježíš měl být vzat (vzhůru), pevně se
rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do
jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho
nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci
Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je
zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné
vesnice.

středa: Neh 2,1-8; Job 9,1-12.14-16; Lk 9,57-62. Není těžké říci velkoryse
Pánu – půjdu s tebou všude, kam půjdeš. Ježíš ale předem upozorňuje na
obtíže takového následování. Pokud chci Pánu zůstat věrný, je třeba se
pevně rozhodnout a „neohlížet se za sebe“.
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš a jeho učedníci šli (do Jeruzaléma), cestou mu někdo řekl:
„Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky
mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by
hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl:
„Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl
mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol,
abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl:
„Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý
pro Boží království.“

čtvrtek: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Job 19,21-27; Lk 10,1-12. Ježíš posílá
učedníky před sebou po dvou. Učedníci nechodí sami. Je to jistě i proto, že
„kde se dva shodnou na nějaké věci a budou o ni prosit, nebeský Otec jim ji
jistě dá“. Modlitba i svědectví o Kristu jsou daleko „účinnější“, pokud je
prožívám ve společenství se svými bližními.
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Spočine na něm váš pokoj.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před
sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když
někde vejdete do domu, napřed řekněte: `Pokoj tomuto domu!' Bude-li
tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k
vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když
přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží,
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží
království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás,
vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem
městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte:
Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den
lehčeji než takovému městu.“

pátek: Bar 1,15-22; Job 38,1.12-21;40,3-5; Lk 10,13-16. Falešná
sebedůvěra zbožných židovských měst není oprávněná. Obyvatelé těchto
míst dostali více než mnozí jiní, proto se od nich bude také více
požadovat… Boží obdarování mě nemají vést k namyšlenosti, ale
k vděčnosti a ochotě sloužit: každý Boží dar je i závazkem!
Kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly
v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by se obrátili k
pokání v žínici a v popelu. Ale Tyru a Sidónu se povede na soudu
lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?
Až do pekla klesneš! Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá
vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě
poslal.“
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sobota: Bar 4,5-12.27-29; Job 42,1-3.5-6.12-16; Lk 10,17-24. Učedníci se
vracejí ze své první misijní cesty plni radosti nad výsledky své práce a
svých modliteb. Ježíš připomíná, že pravý zdroj radosti křesťana spočívá
ještě v něčem jiném – naše jména (i moje jméno!) jsou zapsána v nebi…
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i
zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl
jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na
hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám
nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám
podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v
nebi.“ V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče,
Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a
chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno
je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo
je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Když byli sami,
obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Blahoslavené oči, které
vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co
vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“

27. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 5,1-7. Majitel vinice je Hospodin, vinice sama představuje
izraelský národ. Vinice byla okopána, očištěna od kamení, osázena
ušlechtilou révou. A přece nenese dobré plody… Není to také obraz mého
života? I pro mě Bůh vykonal vše, co bylo možné, ale ovoce mého života
tak často připomíná spíše pláňata…
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Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Zazpívám (píseň) svému miláčkovi, píseň svého přítele o jeho vinici.
Vinici měl můj přítel na úrodném svahu. Oplotil ji, očistil od kamení,
osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž, i lis v ní vyhloubil:
čekal, že ponese hrozny, ona však plodila pláňata. Nyní tedy, obyvatelé
Jeruzaléma a judští mužové, suďte mezi mnou a mou vinicí! Co jsem
měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese
hrozny, proč přinesla plané plody? Teď vám ukážu, co udělám své
vinici: odstraním její plot, že ji spasou, rozbořím její zeď, že ji
rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána, vzroste v
trní a hloží. Mrakům dám příkaz, aby ji nezkropily deštěm. Vinicí
Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovci – jeho milou sazenicí.
Čekal spravedlnost, a hle – nepravost, (čekal) právo, a hle – bezpráví!

2. čt.: Flp 4,6-9. „Bůh, dárce pokoje, bude s vámi,“ ujišťuje také nás
apoštol Pavel. Abych tento pokoj mohl přijímat do svého srdce, jsem
vyzván, abych Bohu předkládal nejen své prosby, ale abych nezapomínal
ani na děkování.
Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své
potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který
převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v
Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé,
co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré
pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály.
Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali,
ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s vámi.

evang.: Mt 21,33-43. I Pán v dnešním evangeliu používá obraz vinice.
Hospodář posílá stále nové služebníky a dokonce i svého syna, aby vinaře
přivedl k nápravě… Také já mohu děkovat za to, že mi Bůh dává mnohé,
rozmanité a stále nové příležitosti k tomu, abych se obrátil a napravil –
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musím se ovšem snažit brát je vážně, protože některá z těchto příležitostí
bude jednou tou poslední.
Vinici pronajme jiným vinařům.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden
hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu
pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty.
Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky
vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho
zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné
služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna
tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou
mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je
dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho,
vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi
vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici
pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět
výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který
stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich
očích je to podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království
odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
cyklus B:
1. čt.: Gn 2,18-24. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby se navzájem
doplňovali, pomáhali si a byli obrazem Boží tvůrčí lásky. Manželství je
velký Boží dar, ale i velký a náročný úkol… Pokud žiji v manželství,
prosím(e) Boha o to, aby našemu vztahu žehnal a pomáhal nám ho
rozvíjet? Modlím se za manžele, o nichž vím, že prožívají krize či těžkosti?
A budou jeden člověk.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu
pomocníka, který by se k němu hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny
všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl (je) k
člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno,
jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem
krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro
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člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil. Tu Hospodin
Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho
žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které
vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal: „To je
konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat
manželkou, neboť z manžela byla vzata.“ Proto muž opustí otce i
matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

2. čt.: Žid 2,9-11. Autor listu Židům mluví o Kristově ponížení a utrpení,
podstoupeném pro naši spásu… I když nás Ježíš o tolik převyšuje,
neostýchá se nazývat nás svými bratry. Jaká je to pro mě pocta i závazek!
Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože
vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí, aby z milosti Boží za všechny
(lidi) podstoupil smrt. Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze
něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením
zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří
jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je
svými bratry.

evang.: Mk 10,2-16. I v evangeliu mluví Pán Ježíš o manželství.
Prohlašuje ho za nerozlučné a odvolává se při tom na text z první knihy
Mojžíšovy, který jsme slyšeli v prvním čtení… Pane, pomoz, ať jsem věrný
tobě i lidem, které jsi mi skrze manželství či skrze jiné životní povolání
svěřil!

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést.
Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal
Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na
začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto
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opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden
člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl
jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči
ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného,
dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim
požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl,
rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte
jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo
nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do
náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

cyklus C:
1. čt.: Hab 1,2-3;2,2-4. Následující slova proroka Habakuka jsou strhující
výpovědí o tom, že i Písmo svaté zná situaci, kdy člověk před Bohem
naříká a dokonce vznáší výčitky. I z této modlitby je ale cítit víra a
vytrvalost toho, kdo se modlí. Na to také navazuje Hospodinova odpověď:
spravedlivý bude žít pro svou věrnost.

Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Čtení z knihy proroka Habakuka.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, ty však neslyšíš; křičím k
tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na
bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede
mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl
a řekl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý
snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě (čeká) vidění, spěje však k
naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se
splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši,
spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“

2. čt.: 2. Tim 1,6-8.13-14. Timotej, jeden z předních žáků apoštola Pavla,
znal tak jako my pocit bázně a strachu. Pavel mu dává jednoduchou a stále
platnou radu: Sílu k životu podle evangelia i k jeho hlásání je třeba hledat u
Boha.
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Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán
vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale
(ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat
našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta.
Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním
evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a
(měj přitom) víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, (tobě)
svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí.

evang.: Lk 17,5-10. „Pane, dej nám více víry!“ Tato modlitba by měla být
blízká každému křesťanu… Víru si mám vyprošovat, ale také se jí otevírat
tím, že se snažím Bohu sloužit s věrností a vytrvalostí.

Kdybyste měli víru.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste
měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny
a přesaď se do moře!', poslechla by vás. Když někdo z vás má
služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole:
`Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi
večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom
můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co
mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo
přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli
povinni udělat.'“

pondělí: Jon 1,1-2,1.11; Gal 1,6-12; Lk 10,25-37. Krásné a známé
podobenství o milosrdném Samaritánovi končí jasnou výzvou našeho Pána:
„Jdi a stejně jednej i ty!“ Je neúčinné a dokonce zbytečné, pokud nad
životem podle víry jen teoreticky uvažuji. Mnohé pochopím až tehdy, když
se budu upřímně snažit podle evangelia také jednat.

439

Kdo je můj bližní?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se
ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl:
„Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána,
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i
celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!“ Řekl mu: „Správně
jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a
proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl:
„Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči.
Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou
šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden
levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden
Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto.
Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho
na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého
dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: 'Starej se o něho,
a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z
těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On
odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl:
„Jdi a stejně jednej i ty!“

úterý: Jon 3,1-10; Gal 1,13-24; Lk 10,38-42. Dnešnímu evangeliu je dobré
porozumět v souvislosti se včerejším. Pán nestaví proti sobě práci (službu)
a modlitbu. Obojí má své místo v pravý čas. Samaritán se u raněného pouze
nemodlí – účinně mu pomáhá. Naopak v blízkosti Ježíše je lépe usednout a
místo zbytečné aktivity mu naslouchat – tak jako Marie.
Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena
jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila
Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s
obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě
má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi
pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a
znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si
vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
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středa: Jon 4,1-11; Gal 2,1-2.7-14; Lk 11,1-4. Učedníci se chtějí naučit
modlit. Iniciativa k tomu nevychází od Ježíše, ale od nich samotných. Sami
vidí, jakou posilou a radostí je pro Ježíše modlitba. Neučí se jí tedy proto,
aby „si splnili povinnost“, nýbrž proto, že na Ježíšově příkladu vnímají její
důležitost a krásu.
Pane, nauč nás modlit se.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu
jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své
učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý
den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo
se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“

čtvrtek: Mal 3,13-20a; Gal 3,1-5; Lk 11,5-13. Pán mi neříká, že nebeský
Otec je stejně neochotný jako přítel z podobenství. Zřejmě chce spíše říci –
když i neochotný člověk dokáže vyhovět druhému, tím spíše tě vyslyší
dobrý Hospodin! Sám sebe se ovšem mohu ptát: Prosím ho s vytrvalostí?
Neprosím jen o každodenní potřeby, nýbrž také (a hlavně) o dary Ducha
svatého?
Proste, a dostanete.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k
němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke
mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu
předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře
jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát
ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to
jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co
potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete;
tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když
ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen. Anebo když ho poprosí o
rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on
mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem
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dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho
prosí!“
pátek: Jl 1,13-15;2,1-2; Gal 3,7-14; Lk 11,15-26. Dům mého srdce by
nikdy neměl zůstat prázdný. Jen Ježíšova živá přítomnost mě může
uchránit před pokušeními a nástrahami Zlého.
Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží
království.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu
řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“
Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich
myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené
zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak
obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí)
Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí
(pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci.
Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo
Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek
je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme
mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se
mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje! Když
nečistý duch vyjde z člověka, potuluje se po pustinách a hledá
odpočinutí. Když nenajde, řekne si: `Vrátím se do svého domu, odkud
jsem vyšel.' Přijde a nalezne ho vyčištěný a vyzdobený. Tu jde, přibere
si sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a usadí se tam.
Konce toho člověka jsou horší než začátky.“

sobota: Jl 4,12-21; Gal 3,22-29; Lk 11,27-28. Pán znovu zdůrazňuje
důležitost Božího slova. Ti, kteří ho slyší a zachovávají, jsou
blahoslavení… Vím, že Boží slovo je pro mě světlem a silou na cestě
k věčnému blahoslavenství v Božím království. Bůh mi ve svém slově
pouze neříká, kudy jít, ale také mi k této cestě dává skrze své slovo sílu.
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Blahoslavený život, který tě nosil. Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží
slovo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu:
„Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však
řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

28. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 25,6-10a. Hostina, o které mluví prorok Izajáš, je předobrazem
vlády zaslíbeného Mesiáše. Slova plná naděje a povzbuzení mohou být
posilou i pro mě: „Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé
tváře… On je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho
spásy…“
Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody,
hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na
této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla
všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé
tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to
pravil. V ten čas se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás
vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z
jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře.“

2. čt.: Flp 4,12-14.19-20. Apoštol Pavel ujišťuje Filipany, že všechno může
v tom, který mu dává sílu. Dokáže žít v hojnosti i v nedostatku… Můj
vztah k Bohu i ke druhým je zatím naopak tak často závislý na mých
443

pocitech, zdraví, spokojenosti, nasycenosti, náladách…! Pane, pomáhej mi,
abych byl po apoštolově vzoru věrný a stálý za všech okolností.
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se
důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem.
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi
pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý,
skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete
potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen.

evang.: Mt 22,1-14. Bůh nabízí tak skvělé dary, že stojí za to kvůli nim
všeho nechat a připravit se na jejich přijetí (= opustit pole i býky a
nachystat se na svatební hostinu). V praktickém životě to neznamená, že
budu na Kristův příchod čekat se založenýma rukama, ale že se chci snažit
o neustálé obrácení a o život podle jeho vůle.
Pozvěte na svatbu, koho najdete.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské
království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal
služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal
znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem
přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je
připraveno, pojďte na svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své
pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali
je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a
jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina
je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a
pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci vyšli na cesty a
shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla
plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka,
který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel
bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím:
`Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a
skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“
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cyklus B:
1. čt.: Mdr 7,7-11. Moudrost, to je schopnost člověka uvažovat a jednat
podle Božího zákona. Je důležitější než krása a bohatství, jak říká král
Šalomoun. Ten nám také připomíná, že o dar moudrosti je třeba prosit.
Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic.
Čtení z knihy Moudrosti.
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v
úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve
srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný
drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku
a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a
krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její
záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného
bohatství.

2. čt.: Žid 4,12-13. Velkým zdrojem moudrosti je Boží slovo – Písmo
svaté. Je to slovo, které dokáže mnohem víc než nám pouze dát správné
informace. Je totiž plné života a síly, jak o tom svědčí slova listu Židům.
Boží slovo pronáší soud nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a
hnutími.
Čtení z listu Židům.
Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč:
proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i
nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který
by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a
odkryté a jemu se budeme zodpovídat.

evang.: Mk 10,17-30. Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?
Tuto otázku mladíka z dnešního evangelia bych měl pokládat Pánu Ježíši i
já… Bez snahy následovat Krista ve svém životě nemohu dosáhnout pravé
moudrosti.
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Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před
ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný
život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš,
nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce
i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od
svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a
odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl
svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají
bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl:
„Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud
uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě
víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně
pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je
možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme
za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by
opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro
mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase:
domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a
v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a
poslední prvními.“

cyklus C:
1. čt.: 2 Král 5,14-17. Syrský Náman je uzdraven z malomocenství.
Prorok Elizeus svým jednáním zdůrazňuje, že nejde o jeho zásluhu, nýbrž o
projev Boží moci. Vyvrcholením příběhu není Námanovo fyzické
uzdravení, ale jeho vyznání: „Nyní už vím, že není Boha po celé zemi, jen
v Izraeli.“
Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána.
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle
nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého
dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým
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doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po
celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služebníka.“
Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic
nevezmu!“ Ačkoli na něj naléhal, aby vzal, odepřel. Náman pak řekl:
„Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese
spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a
žertvy jiným bohům, jen Hospodinu.“

2. čt.: 2 Tim 2,8-13. „Mysli na Ježíše Krista, to je moje evangelium.“
Těmito slovy povzbuzuje Pavel svého žáka Timoteje… Jsem též zván,
abych s důvěrou myslel na Krista ve všech situacích, které prožívám.
Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl
vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím,
dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto
kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy
skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s
ním (také) žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když (ho)
zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
evang.: Lk 17,11-19. Deset malomocných bylo uzdraveno, ale jen o
jednom z nich Pán prohlašuje, že byl zachráněn. Snad je to proto, že mu
víra nebyla dobrá jen ve chvílích nemoci a bolesti, ale i poté, co se mu
dostalo uzdravení. Záchrana duše je nesrovnatelně víc než uzdravení těla.
Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když
přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali
stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je
uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli
očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se,
mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a
děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno
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deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal
Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě
zachránila.“

pondělí: Řím 1,1-7; Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Lk 11,29-32. „Zde je přece
někdo víc než Jonáš“, prohlašuje o sobě Pán… Vím, že toto „zde“ platí
také dnes a také pro mne. Kdykoliv se chystám prožívat mši svatou, svátost
smíření nebo i „jen“ osobní modlitbu nad Písmem, jsem ujišťován o tom,
že je přede mnou setkání s mým Přítelem a zároveň Pánem světa a
vesmíru…
Tomuto pokolení nebude dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení
je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než
znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i
Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na
soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z
daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece
(někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti
tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání
obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“

úterý: Řím 1,16-25; Gal 5,1-6; Lk 11,37-41. Farizeus se více zaměřuje na
čistotu rukou a číší než na čistotu srdce. Ježíš to kárá jako pošetilost. Láska
a milosrdenství má mít přednost před bezmyšlenkovitým zachováváním
předpisů.
Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno
čisté.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu.
Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán
mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale
vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který
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stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách,
jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.“

středa: Řím 2,1-11; Gal 5,18-25; Lk 11,42-46. Jak těžké muselo být pro
farizeje a zákoníky vyslechnout Ježíšovy výtky. Jeho „běda“ však není
výrazem zatracení, nýbrž touhy po jejich obrácení na cestu záchrany…
Ve kterých oblastech mého života a mých vztahů by asi vůči mně zaznělo
Pánovo „běda“…?
Běda vám farizeové; běda i vám, znalcům Zákona!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl: „Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z
každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste
měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! Máte rádi
přední sedadla v synagogách, a když vás lidé pozdravují na ulicích.
Běda vám! Jste jako neznatelné hroby, a lidé, kteří přes ně chodí, to
nevědí.“ Jeden ze znalců Zákona mu na to řekl: „Mistře, když takhle
mluvíš, urážíš i nás!“ On odpověděl: „Běda i vám, znalcům Zákona!
Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto
břemen nedotknete ani jedním prstem.“

čtvrtek: Řím 3,21-30a; Ef 1,1-10; Lk 11,47-54. Znalci Zákona horlivě
uctívají proroky, ale sami jsou hluší vůči Ježíšovu prorockému hlasu… Ani
pro mě není nesnadné obdivovat Pánovu odvahu a pravdivost, se kterou
vystupuje proti farizeům a zákoníkům. Když mám ale přijmout něčí – třeba
i spravedlivou – výtku, jsem jim často docela podobný.
Na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, od krve Ábelovy až
po krev Zachariáše.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl (znalcům Zákona): „Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům,
a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete
činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky).
Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z
nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení
bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od
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krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a
svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám,
znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu)
nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když
odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle
dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho
mohli chytit za slovo.
pátek: Řím 4,1-8; Ef 1,11-14; Lk 12,1-7. Nejen farizeové, ale i křesťané
jsou celkem často pokoušeni k pokrytectví… Platí to i o mně. Je to možná
proto, že vím, co je správné, ale protože je to zatím nad moje síly, mohu
začít předstírat (alespoň v určitém prostředí), že už se mi daří jednat
v duchu evangelia. Z této pasti mě vyvádí snaha o pravdivý postoj před
Bohem i lidmi. Postoj, o který je třeba prosit.
U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div
neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se
farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by
to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto
všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do
ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám,
moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co
by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který
když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se
bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z
nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy
na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!“
sobota: Řím 4,13.16-18; Ef 1,15-23; Lk 12,8-12. Hřích rouhání proti
Duchu svatému se většinou vysvětluje jako trvalý a úmyslný odpor
k usmíření s Bohem nebo s lidmi. To je potom překážka, která „nemůže“
být odpuštěna – zkrátka proto, že o to člověk nestojí.
Duch svatý vás v tu chvíli poučí, co je třeba říci.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před
lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před
450

lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne
slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal
Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do
synagog na soud, před úřady a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak a
čím byste se hájili nebo co byste měli říci. V tu chvíli vás totiž Duch
svatý poučí, co je třeba říci.“

29. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Iz 45,1.4-6. Dnešní čtení nám jinými slovy sděluje, že Bůh si ke
svému dílu může použít každého. Kýros byl perský král, který r. 539 př.
Kr. dobyl Babylonii a potom umožnil Izraelitům, aby se navrátili do své
země. Pohan, jenž nezná Hospodina, se stává osvoboditelem vyvoleného
národa… I já, člověk slabý, se jistě mohu stát dobrým a účinným nástrojem
v Božích rukách.
Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za
pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů,
abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena.
Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal
jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin,
jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal,
aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není.
Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

2. čt.: 1 Sol 1,1-5b. Apoštol Pavel dobře věděl, jak hlásat evangelium…
Je třeba prosit Ducha svatého, aby naše hlásání provázel svou mocí a také
aby za našimi slovy stálo hluboké přesvědčení o pravdivosti Božího slova.
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Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s
Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále
děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých
modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak
je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše
vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme
vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to
provázeno (projevy) moci, (činností) Ducha svatého a hlubokým
přesvědčením.

evang.: Mt 22,15-21. Ježíšova odpověď farizeům jako by utvrzovala
v přesvědčení ty křesťany, kteří oddělují svůj náboženský život (jít v neděli
do kostela, pomodlit se před jídlem…) od života „normálního“. Ovšem:
mám dávat Bohu to, co je „jeho“. Vím, že Bohu patří celý svět, má mu tedy
patřit i celý můj život – což mě má vést k tomu, aby se má víra projevovala
i v rodinném a „civilním“ životě.
Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali
k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme,
že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš
lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co
myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý
úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz,
kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a
nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je
císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

cyklus B:
1. čt.: Iz 53,10-11. Část známé Izaiášovy písně o Božím služebníku (jenž
je předobrazem Krista) mluví o jeho utrpení, které nakonec povede
k ospravedlnění mnohých. Zdánlivě nesmyslné trápení tak přináší ovoce…
Možná nerozumím tomu, proč mě nebo druhé lidi potkávají někdy i velmi
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těžké zkoušky. Ve spojení s Pánem i takové utrpení může nakonec být
smysluplné a plodné. A především – utrpení nebude mít poslední slovo:
„Pro útrapy své duše uvidí světlo…“
Jestliže dá Hospodinův služebník na usmíření svůj život, uzří potomstvo,
které bude žít dlouho.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením; jestliže dá na
usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho
se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se
svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť
sám ponese jejich viny.
2. čt.: Žid 4,14-16. Ježíš – náš Velekněz – má soucit se mnou, slabým a
hříšným člověkem. Vždyť on dobře ví, jaké to je, prožívat lidský život se
všemi trápeními i zkouškami…
Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do (nejvyššího)
nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme (svého) vyznání. Náš
velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými.
Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale
nikdy (se nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu
milosti, aychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli
potřebujeme pomoci.

evang.: Mk 10,35-45. „Nevíte, co chcete.“ Opravdu – my, lidé nesnadno
poznáváme, co je skutečně dobré a správné… Dříve, než budu prosit o
Boží pomoc pro své plány, bych se měl Pána ptát, jaké plány a úmysly má
se mnou on…
Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
Slova svatého evangelia podle Marka.
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu:
„Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl
jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě
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zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim
řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se
ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli:
„Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest,
ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici
nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si
je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě
vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však
tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším
služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech.
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a
dal svůj život jako výkupné za všechny.“

cyklus C:
1. čt.: Ex 17,8-13. Druhá kniha Mojžíšova nám dnes přibližuje nesnadné
vítězství Izraelitů nad nepřátelskými Amalečany. K dosažení vítězství bylo
zapotřebí jak Mojžíšovy modlitby, tak úsilí bojovníků. Lidově bychom tuto
situaci mohli vyjádřit úslovím „bez Božího požehnání marné lidské
namáhání“.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl
Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím
postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu
rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však
vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili
Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se
však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj
posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže
jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím
meče Amalečany a jejich válečné sbory.

2. čt.: 2 Tim 3,14-4,2. Apoštol Pavel připomíná Timotejovi, že jeho víra
stojí na pevném základu Písma svatého. To má platit o každém křesťanovi.
Boží slovo nás chce vést k moudrosti a zároveň nás vybízí, abychom ho
hlásali i ostatním lidem.
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Boží člověk ať je důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš
přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě
mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše.
Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k
poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti.
Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé
dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který
bude soudit živé i mrtvé, (zapřisahám tě) při jeho slavném příchodu a
království: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať je to vhod či nevhod,
usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí
nauky.

evang.: Lk 18,1-8. Pán nás ujišťuje, že Bůh chce vyslyšet modlitby těch,
kdo se k němu obracejí. Z naší strany je ovšem důležitá vytrvalost a
především pevná víra. A tak se mohu ptát sám sebe: Nalezne Syn člověka
víru v mém srdci, až přijde?
Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se
modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na
lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň
se mě proti mému odpůrci!' Ae on dlouhou dobu nechtěl. Potom si
však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy
zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě
trápit.'„ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh
by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a
nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale
nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

pondělí: Řím 4,20-25; Ef 2,1-10; Lk 12,13-21. Pán poukazuje na to, že
zásadním problémem pro život člověka není to, zda dostane (například
formou dědictví) přesně tolik, kolik mu právem náleží. Důležitější otázkou
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je, jestli jeho srdce není postiženo chamtivostí a přehnaným spoléháním se
na materiální hodnoty.
Čí bude to, co jsi nashromáždil?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby
se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě
ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte
si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo
nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto
podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo.
Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam
svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím
větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš
velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh
však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a
čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí
poklady, ale není bohatý před Bohem.“

úterý: Řím 5,12-15b.17-19.20b-21; Ef 2,12-22; Lk 12,35-38. Bdělost a
připravenost jsou opakem vůči ochablosti a lenosti. Lenost je na první
pohled hřích neškodný a nenápadný, ale nakonec může člověka zbavit
veškeré touhy po životě podle Ježíšových slov.
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať
hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze
svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení
služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím
vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému
a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne
je tak, jsou blahoslavení.“

středa: Řím 6,12-18; Ef 3,2-12; Lk 12,39-48. „Věrnými a rozvážnými
správci“ nemají být jen kněží a biskupové. Každý křesťan je povolán
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k věrnosti a vytrvalosti – a to i tehdy, když se zdá, že Pán „hned tak
nepřijde“.
Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v
kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom
nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný
správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával
včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém
příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad
celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: `Můj
pán hned tak nepřijde', a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a
opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu,
kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími.
Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle
nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a
udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od
toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc
žádat.“

čtvrtek: Řím 6,19-23; Ef 3,14-21; Lk 12,49-53. Pán zajisté chce,
abychom se svými bližními žili v pokoji a smíru, ale nesmí to být „za
každou cenu“… Ježíše nesmím nikdy zradit svými slovy nebo jednáním, i
když mi snaha o věrnost vůči němu může přinést těžkosti a kříže.
Nepřišel jsem dát mír na zemi, ale rozdělení.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si
přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než
bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám
vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom
domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti
synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně
proti snaše a snacha proti tchyni.“
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pátek: Řím 7,18-25a; Ef 4,1-6; Lk 12,54-59. Ježíšovi současníci uměli
posoudit mnoho úkazů a situací. Ale v těch podstatných věcech jako by
byli naivní a bezradní. A při tom tento pozemský život je cestou, kdy každý
člověk má a může „rozeznat, co je správné“... Usiluji o to upřímně?
Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit
tuto dobu?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: „Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned
říkáte: `Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu,
říkáte: `Bude horko' a bývá. Pokrytci! Úkazy na zemi i na obloze umíte
posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe
nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad,
udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče k
soudci, soudce tě odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti:
Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře!“
sobota: Řím 8,1-11; Ef 4,7-16; Lk 13,1-9. Ježíšův komentář k dobovým
katastrofám ukazuje, že nemusí platit žádná souvislost mezi vinou a
neštěstím. Pán nevysvětluje, proč některé lidi potká „smůla“ či neštěstí.
Jasně ale říká jedno: o obrácení musíme usilovat všichni. A čas k tomuto
úsilí může být docela krátký.
Když se neobrátíte, všichni právě tak zahynete.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s
krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci,
když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne,
říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo
oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli
větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se
však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto
podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel
na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta
přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz
ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu
ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.
Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'“
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30. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Ex 22,20-26. Hospodin připomíná Izraelitům, že jsou všichni, celý
národ, jeho velkými dlužníky. Bůh přece vyvedl Izraele z Egypta, a to
z jediného důvodu – z lásky. Ze stejného důvodu se má každý věřící (žid a
tím více i křesťan) chovat k lidem slabým a opomíjeným s milosrdenstvím
a pochopením.
Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť
sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a
sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich
stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou
vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu,
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář.
Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního,
vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť
pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho,
neboť jsem soucitný.“
2. čt.: 1 Sol 1,5c-10. „Od model jste se obrátili k Bohu, abyste sloužili
Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna…,“ chválí Pavel
věřící v Soluni. V této větě je naznačena cesta víry pro každého křesťana,
tedy i pro mě: - odvrácení se od model všeho druhu; - upřímná snaha
sloužit Bohu; - důvěryplné očekávání Kristova příchodu.
Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy
jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s
radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v
Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po
Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla (zpráva o tom),
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že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť
(tam lidé) sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a
jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a
pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých,
totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se (Božího) hněvu.
evang.: Mt 22,34-40. Židé byli povinni zachovávat 613 ustanovení
Zákona. V této změti příkazů a pravidel Pán jasně vyzdvihuje to podstatné:
lásku k Bohu. Ta má být postojem celého člověka (srdce, duše i mysli) a
má se projevovat v lásce vůči bližním.
Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a
jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se:
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu:
„`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj
svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý
Zákon i Proroci.“
cyklus B:
1. čt.: Jer 31,7-9. Prorok Jeremiáš hlásá naději: Bůh je schopen a
připraven zachránit i ty, kdo jsou z lidského pohledu bez naděje. Jistě při
tom nejde jen o vyhnance ze severního Izraele.
Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví budou mezi nimi.
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů,
ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země;
slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami;
veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale
útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou,
na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým
provorozencem.“

460

2. čt.: Žid 5,1-6. Ježíš je naším jediným Veleknězem. Je při tom schopný
mít soucit s námi, kteří jsme slabí a chybující.
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Čtení z listu Židům.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho
záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti i za hříchy. Protože sám
je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími.
A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi.
Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán
od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství
sám, ale (dal mu ji) ten, který mu řekl: `Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes
zplodil', jak říká i na jiném místě: `Ty jsi kněz navěky podle řádu
Melchizedechova'.
evang.: Mk 10,46-52. Co chceš, abych pro tebe učinil? Tak se ptá Pán
Ježíš nejen slepého žebráka, ale každého člověka… Dokážu Kristovu
pomoc očekávat s takovou vírou a vytrvalostí jako Bartimaios?
Mistře, ať vidím!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha,
seděl u cesty slepý žebrák Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že
je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se
nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc:
„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl:
„Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré
mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.
Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec
odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježší mu řekl: „Jdi, tvá víra tě
zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

cyklus C:
1. čt.: Sir 35,15b-17.20-22a. My, lidé, často upřednostňujeme ty, kdo
jsou vlivní a bohatí. Bůh takový není. Kniha Sirachovcova nás ujišťuje, že
Bůh nepohrdne ani prosbou slabého a utiskovaného. Upřímná a pokorná
modlitba chudého proniká oblaka.
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Modlitba chudého proniká oblaka.
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti
chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou
prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se
skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a
nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší
nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.
2. čt.: 2 Tim 4,6-8.16-18. Apoštol Pavel hodnotí svůj uplynulý život.
Může říci, že bojoval dobrý boj a že si uchoval svou víru. Jistě i proto píše:
„Pánu buď sláva na věčné věky!“
Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít,
je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem
uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den
předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s
láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě
nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál
při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli
(lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán
mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království.
Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

evang.: Lk 18,9-14. „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ Tak s pokorou
prosí hříšný celník. Všichni bez výjimky bychom se měli k této prosbě
přidat. Farizeova pýcha vzdaluje od Boha i od záchrany, zatímco celníkova
upřímná a prostá modlitba zprostředkovává ospravedlnění.
Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a
ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do
chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se
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postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako
ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých
příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv
mně hříšnému.' Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne
však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“

pondělí: Řím 8,12-17; Ef 4,32-5,8; Lk 13,10-17. Postižená žena
z evangelia je ohnutá a vůbec se nemůže napřímit. Neplatí někdy totéž
(duchovně) i o mně? Nejsem pořád ponořen jen do svých starostí a
sebelítostí a nezapomínám se „napřímit“, pozvednout oči a obdivovat Boží
krásu, kterou mohu vnímat v modlitbě, v přírodě či ve svých bližních?
Tato dcera Abrahámova neměla být osvobozena od pouta v den sobotní?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze. Právě tam byla žena už osmnáct
let posedlá duchem způsobujícím nemoc: byla celá ohnutá a vůbec se
nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl jí:
„Ženo, jsi zbavena své nemoci“; a vložil na ni ruce. Okamžitě se
narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že
Ježíš uzdravuje v sobotu; řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má
pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v
den sobotní!“ Pán mu však odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z
vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato
žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných
osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?“
Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se
radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal.

úterý: Řím 8,18-25; Ef 5,21-33; Lk 13,18-21. Snad je toto Pánovo
podobenství tak trochu odpovědí na mé netrpělivé otázky: Tak dlouho se už
modlím a snažím, kde jsou tedy viditelné výsledky? A přece - mohu věřit,
že „hořčičné zrno“ Božího království roste v mém srdci do krásy, pokud se
upřímně snažím mu k tomu dopřát podmínky a prostor. Že to nevnímám?
V Božích očích je to možná úplně jinak…
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Zrnko vyrostlo a stal se z něho keř.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Ježíš) řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám?
Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě;
vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích.“ A
potom řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který
vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno
prokvasilo.“
středa: Řím 8,26-30; Ef 6,1-9; Lk 13,22-30. Jak rád bych asi také znal
odpověď na zvědavou otázku tazatele z evangelia. A při tom je to
informace, kterou znát vůbec nepotřebuji! To podstatné přece vím: spásu
mi už získal Pán svou smrtí a svým vzkříšením. To mě ovšem nemá vést
k pasivitě, ale naopak – k upřímnému a trvalému úsilí „vstoupit těsnými
dveřmi“.
Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval
v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo
budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými
dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou
moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku
a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám:
`Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli
a pili a učil jsi u nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud
jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a
skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci
jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od
východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v
Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou
první, kteří budou posledními.“

čtvrtek: Řím 8,31b-39; Ef 6,10-20; Lk 13,31-35. Že by dobrá vůle
některých farizeů? Anebo spíše nová léčka? Bohužel, vypadá to spíše na
druhou variantu. Farizeové možná chtějí, aby Ježíš začal „chytračit“ (jak
464

jen se vyhnout hrozícímu nebezpečí?) a tím ho svést z jeho cesty. Ale Pán
jde neochvějně dál veden důvěrou v prozřetelnost svého Otce.
Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: „Odejdi odtud, protože
Herodes tě chce zabít!“ Odpověděl jim: „Jděte a řekněte té lišce:
`Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu
svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě,
protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.'
Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k
tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako
shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš
dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde
(doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'“

pátek: Řím 9,1-5; Flp 1,1-11; Lk 14,1-6. Evangelium mě jako křesťana
stále znovu vybízí k přijetí hlubšího pohledu než je ten „zákonický“. My,
křesťané, se často zajímáme hlavně o to, „co je dovoleno“ (popř. zakázáno)
a už méně o to, co navíc můžeme udělat z lásky k Bohu a k bližnímu…
Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den
sobotní?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby
tam pojedl, dávali si na něj pozor. A hle – nějaký vodnatelný člověk se
octl před ním. Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům
otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli.
Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: „Když spadne
někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den
sobotní?“ Na to mu nedovedli odpovědět.

sobota: Řím 11,1-2a.11-12.25-29; Flp 1,18b-26; Lk 14,1.7-11. Ježíš mě
jistě nechce vést jenom k nějaké nové „taktice“ (budu se tvářit pokorně,
aby mě ostatní ocenili či pochválili). Spíše jde o postoj upřímné pokory:
nechtít se prosazovat na úkor ostatních za každou cenu, ale věřit, že tu
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pravou odměnu dostanu od Boha. Ne proto, že si ji zasloužím, ale proto, že
se mu snažím upřímně důvěřovat. On přece vidí i to, co je skryté…
Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby
tam pojedl, dávali si na něj pozor. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají
přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván
na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho
pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a
řekl ti: `Uvolni mu místo!' Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední
místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže
až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout
dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť
každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen.“

31. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Mal 1,14b-2,2b.8-10. „Vy jste sešli z cesty, jste příčinou, že
mnozí nedbají o Zákon,“ vyčítá Hospodin kněžím… Já jsem byl křtem
také povolán k všeobecnému kněžství. Jsem tedy zodpovědný za to, abych
v dnešním světě „vzdával úctu Hospodinovu jménu“.
Sešli jste z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon.
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Jsem mocný král – praví Hospodin zástupů – moje jméno je obávané
mezi pohany. Nyní (platí) vám, kněží, tento příkaz: Jestliže
neposlechnete a nevezmete si k srdci, abyste vzdávali úctu mému
466

jménu – praví Hospodin zástupů – stihnu vás kletbou. Vy jste sešli z
cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon, a porušili jste smlouvu s
Levim – praví Hospodin zástupů; proto i já jsem vás vydal v potupu a
ponížení u všech lidí, protože jste nezachovávali mé příkazy a byli jste
straničtí ve výkladu Zákona. Nemáme snad všichni jednoho otce?
Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy jeden s druhým jedná věrolomě, a
tak znesvěcuje smlouvu našich otců?

2. čt.: 1 Sol 2,7b-9.13. „Protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky,“
píše Pavel o působení Božího slova v životech Soluňanů… Pokud dám
svou vírou Božímu slovu prostor ve svém srdci, jistě i já budu moci
potvrdit tuto mnohokrát ověřenou zkušenost.
Nejraději bychom vám odevzdali nejen Boží radostnou zvěst, ale dali za vás
i vlastní život.
Tak osobní byl vztah Apoštola k těm, kterým přinášel víru. Uvedenými
slovy se pak hájí proti osočením těch, kdo ho pomlouvali. Vrcholem jeho
radosti ale není úspěšná sebeobrana, ale přijetí víry Soluňany.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Počínali jsme si mezi vámi tak něžně, jako když matka hýčká
svoje děti. Tak jsme po vás toužili, že bychom vám nejraději nejen
odevzdali Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život. Tak velice
jsme si vás oblíbili. Přece si ještě vzpomínáte, bratři, na naši
vyčerpávající námahu: ve dne v noci jsme pracovali, abychom nikomu
z vás nebyli na obtíž, když jsme vám hlásali Boží evangelium. A proto i
my bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží
slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží vždyť jím
skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

evang.: Mt 23,1-12. Ježíš nekritizuje to, co farizeové učí. Vystupuje proti
jejich pokrytectví: mluví, ale nejednají (a zřejmě se o to ani nesnaží).
Pokrytectví je jeden z hříchů, které Pán v evangeliích nejvíce odsuzuje…
Pane, pomáhej mi prosím, abych vždy usiloval o pravdivost svého života a
svých postojů!
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Mluví, ale nejednají.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec
zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co
vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale
nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na
ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své
skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat
zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají
rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají
rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si
nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste
bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš
Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš
Učitel – Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

cyklus B:
1. čt.: Dt 6,2-6. Izraelité dostali ústy Mojžíše mnoho důležitých poučení
a příkazů. Příkaz, který uslyšíme nyní, je ze všech nejdůležitější, jak to
později potvrdí i Pán Ježíš.
Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny
jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého
syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli,
svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi
rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi
oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh,
Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou
duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou
v tvém srdci!“
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2. čt.: Žid 7,23-28. Autor listu Židům znovu píše o Kristu jako o našem
Veleknězi. Zdůrazňuje, že on jako Boží Syn žije navěky, a tak je nám stále
nablízku, aby se za nás přimlouval.
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného.
Čtení z listu Židům.
Bratři! V době starozákonní mnozí se stávali kněžími, protože umírali,
a nemohli tedy jimi být stále; (Ježíš) však je navěky, a proto jeho
kněžství nepřechází na někoho jiného. Proto také je schopen přinést
navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále
živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme
potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od
hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako (jiní)
velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve
potom za (hříchy) lidu. (Ježíš) to učinil jednou provždy, když sám sebe
přinesl v oběť. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří jsou
(podrobeni) slabosti; ale ona přísaha – pozdější než Zákon –
(ustanovuje) Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.

evang.: Mk 12,28b-34. Pán Ježíš v Markově evangeliu ukazuje, že
přikázání lásky k Bohu je sice nejdůležitější, ale nelze ho oddělit od lásky
k bližnímu. Tato dvě přikázání se navzájem doplňují a ovlivňují.
To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které
přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš,
Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou
svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné
jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl:
„Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když
Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi
daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou
otázku.
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cyklus C:
1. čt.: Mdr 11,22-12,2. Bůh je v následujícím čtení z Knihy Moudrosti
nazýván Vládcem milujícím život. Bůh skutečně miluje vše živé. Člověk si
často ničí svůj život hříchem. Proto také Bůh napomíná zbloudilé, aby
opustili svou špatnost a vydali se na cestu života.
Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je.
Čtení z knihy Moudrosti.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy,
která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš
všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty
miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť
kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat,
kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty
máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť
tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a
napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti
věřili v tebe, Pane.

2. čt.: 2 Sol 1,11-2,2. Pavel upozorňuje Soluňany, že není důležité vědět,
kdy přesně Pán přijde. Podstatné je, aby se snažili konat dobro a jejich víra
se projevovala skutky.
Jméno Kristovo bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh
hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že
budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se
projevovala) skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno
skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze něho podle milosti našeho Boha
a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš
Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak
snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo
listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat.
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evang.: Lk 19,1-10. Ježíš znovu nedbá na řeči a pomluvy lidí a navzdory
celému zástupu zachraňuje jediného hříšníka. „Dnes musím zůstat ve tvém
domě,“ říká Zacheovi. Každý z nás může tuto větu přijmout sám pro sebe,
jako by i mně Pán říkal: „Právě dnes chci vejít do tvého srdce!“
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval
se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše,
jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé
postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy
měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a
řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“
On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli,
reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a
řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem
někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl:
„Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek
Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“

pondělí: Řím 11,29-36; Flp 2,1-4; Lk 14,12-14. Ježíš mě jistě nenutí
k tomu, abych se přestal setkávat se svými příbuznými a přáteli. Spíše
zdůrazňuje, že konání dobra v křesťanském duchu nemá být „něco za
něco“… Jak často pomohu i těm lidem, od kterých nemohu očekávat, že mi
pomoc oplatí?
Nezvi své přátele, ale žebráky a mrzáky.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: „Když strojíš
oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani
bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo
odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a
slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit.
Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“
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úterý: Řím 12,5-16a; Flp 2,5-11; Lk 14,15-24. Dostali jsme dar víry –
jsme pozváni na Pánovu hostinu. Kolik křesťanů (tak jako pozvaní
v evangeliu) hledá výmluvy, proč „nemohou“ dát Bohu trochu svého času
nebo úsilí… Pane, dej, abych nepatřil mezi ty, kteří odmítají tvé pozvání!
Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům
naplnil.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: „Blahoslavený, kdo se
zúčastní hostiny v Božím království.“ On mu řekl: „Jeden člověk
chystal velkou hostinu a pozval mnoho (hostů). Když byl čas k hostině,
poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: `Pojďte, už je
připraveno!' A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu
vzkázal: `Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě,
omluv mě.' Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů býků, a jdu je
vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.' A jiný vzkázal: `Oženil jsem se, a
proto nemohu přijít.' Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi.
Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: `Jdi rychle na náměstí a
do ulic města a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!'
Služebník pak hlásil: `Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.' A pán
řekl služebníkovi: `Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať
přijdou, aby se můj dům naplnil. Ale to vám říkám: Žádný z těch
pozvaných neokusí z mé hostiny!'"

středa: Řím 13,8-10; Flp 2,12-18; Lk 14,25-33. Ježíše doprovázejí velké
(a zřejmě i nadšené) zástupy. Pán upozorňuje: pokud ho chce někdo věrně
následovat, je třeba přijmout i kříž s tím spojený.
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu,
děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být
mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být
mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed
a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž
položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by
to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji
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dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi,
aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s
deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne
všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

čtvrtek: Řím 14,7-12; Flp 3,3-8a; Lk 15,1-10. Napadlo mě už někdy, že
Bůh mě nejen blahovolně přijímá, když se k němu navracím, ale že to činí s
velkou radostí? Tato myšlenka mě může povzbudit i při přípravě ke
svátosti smíření: Bůh se raduje z mého návratu do jeho blízkosti!

V nebi bude radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a
učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a
jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde
za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží
na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim:
`Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám
vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,
který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří
obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí
a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá
pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i
sousedky a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem našla
stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.' Právě tak, říkám vám, mají
radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“

pátek: Řím 15,14-21; Flp 3,17-4,1; Lk 16,1-8. Ježíš nechválí správce za
jeho nepoctivost, ale za jeho prozíravost. Tak jako „synové tohoto světa“
používají všechny prostředky pro dosažení materiálního zisku, mají
„synové světla“ (křesťané) používat všechny své síly a (dobré) prostředky
k dosažení věčného cíle.
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Synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než synové světla.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl
správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal
ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství!
Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě
můj pán zbavuje správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už
vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven
správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal
se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder
oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.'
Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců
pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán
pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto
světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.“

sobota: Řím 16,3-9.16.22-27; Flp 4,10-19; Lk 16,9-15. „Nemůžete
sloužit Bohu i mamonu.“ Bylo by příliš jednoduché (a nepravdivé)
prohlásit, že nesloužím majetku (popularitě, kariéře, úspěchu…), ale pouze
Bohu. Když budu upřímný, vnímám, že mě tato věta vyzývá
k celoživotnímu zápasu a snaze stavět Boha stále znovu na první místo.
Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé
bohatství?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Získávejte si přátele z nespravedlivého
mamonu, abyste až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo
je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti
nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v
nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže
jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník
nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a
druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ To všechno slyšeli farizeové, kteří
měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: „Vy ze sebe děláte před
lidmi spravedlivé, ale Bůh zná vaše srdce. Neboť co je u lidí vznešené,
před Bohem je ohavnost.“
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32. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Mdr 6,12-16. Boží obdarování – tedy i moudrost – není třeba
složitě dobývat a objevovat. Bůh je k člověku vstřícný. Chce ho
obdarovávat. Na člověku je, zda Boží dary upřímně hledá a touží po nich.
Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.
Čtení z knihy Moudrosti.
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt
těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim
první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u
dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí,
brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni,
na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází
vstříc.

2. čt.: 1 Sol 4,13-18. Pavel připomíná ten nejhlubší základ křesťanské
víry: Ježíš umřel a vstal z mrtvých. My, křesťané, jsme proto lidmi, kteří
mají naději i tváří v tvář smrti někoho drahého. Máme přece důvěru, že
jednou (i s našimi blízkými) „budeme s Pánem navždycky“.
S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli.
Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž
věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem
přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám
to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu
Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán
rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z
nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme
naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc
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Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem
těmito slovy.

evang.: Mt 25,1-13. Jedním z největších pokušení v životě běžného
křesťana není zřejmě pokušení k těžkým hříchům (zpravidla), ale postupné
podléhání únavě a ochablosti. Není tak těžké vzbudit v sobě nadšení pro
Krista na několik měsíců či let. V křesťanském životě jde ovšem o
celoživotní věrnost… Jejím dárcem je Bůh sám.
Ženich je tady! Jděte mu naproti!
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je
podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy,
ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do
nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny
podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady!
Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat
lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám
dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak
ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile
však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na
svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly:
`Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen, pravím
vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

cyklus B:
1. čt.: 1 Král 17,10-16. Vdova ze Sarepty byla pohanka. Přesto důvěřuje
Božímu slovu, které je jí řečeno ústy proroka Elijáše. Dává to poslední, co
má k obživě… Nepředčí nás, křesťany, mnozí nevěřící lidé svou přirozenou
dobrotou a ochotou pomoci?
Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji Eliášovi.
Čtení z první knihy Královské.
Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle
jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi
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trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na
ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“ Ona odpověděla: „Jako že je
živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v
hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak
půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“ Eliáš jí
řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč
mně malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému
synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s
moukou a neubude ve džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle
déšť na zemi!“ Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla
ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze
džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil
skrze Eliáše.

2. čt.: Žid 9,24-28. Dnešní čtení z listu Židům zdůrazňuje, že Pán Ježíš
přinesl jednu jedinou oběť, která má dost moci zachránit všechny lidi všech
dob… Mše svatá je zpřítomněním této Kristovy oběti pro spásu lidstva.
Kristus byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství
lidí.
Čtení z listu Židům.
Kristus nevešel do svatyně, zbudované (lidskýma) rukama, která je
jenom napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o
naše záležitosti u Boha. A není (třeba), aby víckrát obětoval sám sebe,
jako velekněz vchází do velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl
musel trpět už mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď na konci
věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil hřích. A jako je lidem
určeno, že musí jednou umřít, a pak (nastane) soud, podobně je tomu i
u Krista: když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého
množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby (přinesl)
spásu těm, kteří na něho čekají.

evang.: Mk 12,38-44. Podobně jako v prvním čtení, i v evangeliu je
hlavní postavou chudá vdova. Ježíš nehodnotí člověka podle velikosti jeho
dobrých skutků, ale podle víry a lásky, se kterou je koná.
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Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v
dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v
synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se
posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do
pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna
chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá
vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni
totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku.
Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

cyklus C:
1. čt.: 2 Mak 7,1-2.9-14. Slova z druhé knihy Makabejské na nás mohou
působit až otřesně tím, jak popisují muka židovských bratří. Celý popis je
ovšem svědectvím o věrnosti Božímu zákonu i o víře ve věčný život, kde
budou všechna trápení zapomenuta a překonána.
Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat
biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso.
Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem
se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit
(božské) zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo,
bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému
životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když
ho požádali, aby vyplázl jazyk, (který mu chtěli uříznout) nebojácně
vztáhl ruce (na oheň) a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale
kvůli Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho
obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha,
který se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného
mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: „Je dobré být
poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme
od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
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2. čt.: 2 Sol 2,16-3,5. Úryvek z listu apoštola Pavla do Soluně je krásným
povzbuzením k modlitbě a trpělivosti. V Pavlově případě nejde jen o laciné
povzbuzování, protože stojí na pevném základě – na přesvědčení o Boží
lásce vůči nám.
Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve
své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám
ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. A tak,
bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno
s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí
zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on
vás bude sílit a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s (pomocí) Páně
děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k
Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.

evang.: Lk 20,27-38. Nejen saduceové, ale i nemálo křesťanů má
pochybnosti o vzkříšení a o věčném životě. Pán odpovídá jasně – věčný
život u Boha je realitou. Bůh je přece Bohem živých!
Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a
otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu
bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů.
První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně
tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta
žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji
mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se
žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho
světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece
nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť
mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i
Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem
Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece
není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“
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pondělí: Mdr 1,1-7; Tit 1,1-9; Lk 17,1-6. Apoštolové prosí Pána o dar
větší víry. Jak důležitá a přitom jak často opomínaná je to prosba! Dar víry
křesťan potřebuje i k tomu, aby měl sílu odpustit bratru, který proti němu
zhřeší… Pane, dej, ať právě tento den prožiji v pevné víře ve tvou blízkost!
Když se sedmkrát za den na tebe obrátí a řekne: „Je mi to líto“, odpusť
mu!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale
běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na
krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu
jednoho z těchto nepatrných. Dejte si pozor! Když tvůj bratr zhřeší,
domluv mu, a bude-li toho litovat, odpusť mu! A když se proti tobě
prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: `Je mi
to líto', odpusť mu!“ Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši:
'Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás.“

úterý: Mdr 2,23-3,9; Tit 2,1-8.11-14; Lk 17,7-10. Je normální, když
člověk touží po pochvale a uznání. A přece – Pán upozorňuje, že k pravé
službě patří také to, že ji člověk dělá bez nároku na uznání a pochvalu. Je to
projev víry, že Bůh „vidí i to, co je skryté“.
Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl: „Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne
mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu
přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se
nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad tomu
služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte
všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci.
Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"
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středa: Mdr 6,1-11; Tit 3,1-7; Lk 17,11-19. Jak mylná jsou lidská
hodnocení! Všichni uzdravení malomocní se jistě cítí být zachráněni. A
přece to Pán prohlašuje jen o jednom z nich… Znovu mohu vidět, jak
důležitý je postoj víry a vděčnosti. A zároveň si uvědomuji, jak podobný
jsem těm devíti „nevděčníkům“, kteří Boží dary berou jako samozřejmost.
Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento
cizinec.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a
Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset
malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se
nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak
odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven,
vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k
zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich
očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil
a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi!
Tvá víra tě zachránila.“

čtvrtek: Mdr 7,22-8,1; Flm 7-20; Lk 17,20-25. Boží království jednou
přijde v plnosti (při druhém Kristově příchodu), ale zároveň „je už mezi
námi“… Dovoluji Bohu, aby vládl v mém srdci a v mých vztazích anebo
buduji spíše své vlastní „království“?
Boží království je mezi vámi.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl
jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se
nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi
vámi.“ Učedníkům pak řekl: „Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň
jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle,
tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako
blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak
to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho
vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“
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pátek: Mdr 13,1-9; 2 Jan 4-9; Lk 17,26-37. Každý člověk – i křesťan – se
musí starat o své pozemské potřeby. To by ho ovšem nemělo odvádět od
bdělosti a snahy připravit se na příchod Božího království. Nevíme přece,
kdy přijde „den, kdy se zjeví Syn člověka“.
Den, kdy se zjeví Syn člověka.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu
bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy
Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se
stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli;
ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a
zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka.
Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať
nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací
nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit,
ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou
dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy
budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.“ Zeptali se
ho: „Kde, Pane?“ Odpověděl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i
supi.“

sobota: Mdr 18,14-16;19,6-9; 3 Jan 5-8; Lk 18,1-8. „Najde Syn člověka
na zemi víru, až přijde?“, ptá se Pán. A já mohu tuto otázku položit
v trochu pozměněné formě i sám sobě: Nalezl by Pán právě v této chvíli
v mém srdci skutečnou, pevnou a vytrvalou víru?
Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit
a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi
nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se
mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však
řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy
zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě
trápit.'„ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh
by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a
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nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale
nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

33. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

neděle:
cyklus A:
1. čt.: Př 31,10-13.19-20.30-31. Známý úryvek z knihy Přísloví je
chválou dobré ženy. Každý čtenář těchto řádků bez rozdílu pohlaví se
ovšem může zamyslet obecněji: Jaké jsou hodnoty, na kterých stavím svůj
život? Je to krása, půvab (síla, úspěch, zdraví…), anebo jsou to trvalé
hodnoty, jež mi nabízí Boží moudrost, a které nikdy nezklamou?
Pracuje radostnou rukou.
Čtení z knihy Přísloví.
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího
manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch,
nikdy škodu po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje
radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou
vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi.
Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží
si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její
díla.

2. čt.: 1 Sol 5,1-6. Není důležité vědět, kdy Pán Ježíš přijde ve své moci a
slávě (i když i my bychom to možná tak rádi zjistili!). Jako křesťan
nepotřebuji znát přesné datum této události, ale mám žít vytrvale ve světle
víry a Božího slova.
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Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj.
Hlavním bodem tohoto Pavlova výkladu není nevypočítatelnost druhého
Kristova příchodu, ale otázka, zda křesťané chodí ve světle. Takový způsob
života je skutečně osvobozuje od strachu.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, abychom
vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde
jako zloděj v noci. Až budou (lidé) říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně
znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu.
Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den
překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne,
noc ani tma nemá nad vámi (právo)! Nesmíme se tedy oddávat spánku
jako ostatní,
evang.: Mt 25,14-30. Díky své víře jsem povolán k tomu, abych byl
Božím služebníkem. Skrze křest a dary Ducha svatého mi byly svěřeny
mnohé „hřivny“. Jak s nimi nakládám? Pána zřejmě daleko více bolí, když
nedělám nic, než když při své snaze občas něco pokazím…
Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal
na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho
schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
(podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal
dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi
(jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků
vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět
hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi
svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím.
Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě
hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem
vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.'
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi
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tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl
jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti
patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že
sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy
moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s
úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má
deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto
služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč
a skřípění zubů.'"
cyklus B:
1. čt.: Dan 12,1-3. Daniel jako první z proroků mluví o Posledním
soudu, o vzkříšení mrtvých a také o odměně, která je pro vykoupené
připravena.

Tehdy bude zachráněn tvůj národ.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude
čas úzkosti, jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby.
Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize.
Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému
životu, druzí k potupě, k hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit
jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako
hvězdy na věčné časy.

2. čt.: Žid 10,11-14.18. Nutnou podmínkou k tomu, abychom mohli být
zachráněni, je odpuštění našich hříchů. Pán Ježíš jednou provždy zahladil
naše hříchy svou obětí a stále znovu nám nabízí své odpuštění. To vše
naznačuje čtení z listu Židům.

Jedinou obětí přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, které posvětil.
Čtení z listu Židům.
Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné
oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak
(Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky
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posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, `až mu budou jeho nepřátelé
položeni k nohám jako podnož'. Jedinou obětí totiž přivedl k
dokonalosti navždy ty, které posvětil. Kde je však odpuštění hříchů,
není už (třeba) oběti za hřích.

evang.: Mk 13,24-32. Nevíme, kdy nastane konec světa ani konec našeho
pozemského života. Výzva evangelií těchto dní je jasná: Buďte připraveni!

Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se
zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a
hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v
oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své
vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají
mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až
uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen,
pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té
hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

cyklus C:
1. čt.: Mal 3,19-20a. Nejen lidé dnešní doby, ale i starozákonní Izraelité
měli zřejmě někdy dojem, že zlo zůstává Bohem nepovšimnuto a
nepotrestáno. Prorok Malachiáš předpovídá den, který bude pro hříšníky
záhubou, avšak lidem zbožným přinese záchranu.
Vzejde vám slunce spravedlnosti.
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní,
všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí –
praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám,
kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých
křídlech uzdravení.
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2. čt.: 2 Sol 3,7-12. Apoštol Pavel vybízí Soluňany k pracovitosti a píli a
varuje před zahálkou. Poctivá práce patří k pravému křesťanskému životu
stejně neodmyslitelně jako snaha o vytrvalou modlitbu.
Kdo nechce pracovat, ať nejí.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás,
nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak:
ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás nebyli na obtíž.
Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sebe samy za vzor,
který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás,
přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme,
že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi
zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým (lidem) důrazně
přikazujeme (mocí, kterou máme) od Pána Ježíše Krista, aby v klidu
pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.

evang.: Lk 21,5-19. Je nesnadné přesně určit, která z následujících
Ježíšových slov se týkají jen zkázy Jeruzaléma, a která mluví o konci světa.
V každém případě jsme ale ujišťováni o tom, že i uprostřed neštěstí a
katastrof jsme v Božích rukou. „Ani vlas z hlavy se vám neztratí,“ říká nám
Pán.
Vytrvalostí zachráníte svou duši.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními
dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte,
nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se
ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už
nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí
(lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a
`Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a
vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned
konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království
proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a
mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším
vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám
(na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro
487

mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci
toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám
výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní
vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců,
příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode
všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí
zachráníte svou duši.
pondělí: 1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Zj 1,1-4;2,1-5a; Lk 18,3543. Snad mám oči v pořádku, ale přesto se mohu přidat k prosbě slepého.
„Pane, ať vidím“: ať vidím správně sebe, ať vidím druhé bez pohrdání a
odsuzování, ať vnímám jejich potřeby, ať vidím, jak vstupuješ do mého
života…
Co chceš, abych pro tebe udělal? – Pane, ať vidím.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel,
že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy
prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se
nade mnou!“ Ti, kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však
ještě víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil
a poručil, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co
chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu
řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil
Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
úterý: 2 Mak 6,18-31; Zj 3,1-6.14-22; Lk 19,1-10. Někdy možná v duchu
či nahlas odsuzuji víru druhých lidí, která mi může připadat povrchní nebo
pokrytecká. Ale pozor – ani Zacheus nepřichází zprvu za Kristem z příliš
„duchovních“ motivů. Zkrátka ho chce vidět. Není ale uzavřený Boží
milosti, a tak nakonec přijímá Ježíše pod svou střechu a vydává se cestou
obrácení… Nemají takovou možnost i moji nedokonalí bližní? Nemám ji i
já?
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval
se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše,
jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé
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postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy
měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a
řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“
On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli,
reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a
řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem
někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl:
„Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek
Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
středa: 2 Mak 7,1.20-31; Zj 4,1-11; Lk 19,11-28. Mnoho lidí prožívá
svůj život s pocitem křivdy či méněcennosti – proč právě oni dostali jen
jednu hřivnu, a ne rovnou deset? …Pán mě vybízí, abych se příliš
nesrovnával s druhými, ale dobře „hospodařil“ právě s těmi dary, jež jsem
od Boha dostal.
Proč jsi neuložil moje peníze do směnárny?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš byl blízko Jeruzaléma a (lidé) mysleli, že se Boží království musí
ihned objevit; pověděl jim (toto) podobenství. „Jeden urozený člověk
odcházel do daleké země, aby převzal královskou důstojnost a pak aby
se vrátil. Zavolal si deset svých služebníků, svěřil jim deset hřiven a
řekl jim: `Hospodařte s nimi, dokud se nevrátím.' Ale jeho občané ho
nenáviděli; poslali proto za ním poselstvo se vzkazem: `Nechceme toho
člověka za krále!' On se však vrátil s královskou hodností a nařídil
předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik
kdo vyzískal. Přišel první a řekl: `Pane, tvoje hřivna vyzískala deset
hřiven.' Řekl mu: `Správně, dobrý služebníku! Že jsi byl věrný v
maličkosti, budeš mít pod mocí deset měst.' Přišel druhý a řekl: `Pane,
tvoje hřivna vynesla pět hřiven.' Odpověděl mu: `A ty budeš mít pod
sebou pět měst.' Další přišel a řekl: `Pane, tady je tvoje hřivna; měl
jsem ji uloženou v šátku. Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk:
bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel.' On mu na to řekl: `Špatný
služebníku! Z tvých vlastních slov tě budu soudit. Věděl jsi, že jsem
přísný člověk: beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel? Proč jsi
tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl
bych je i s úrokem.' Těm, kdo stáli okolo, řekl: `Vezměte mu tu hřivnu
a dejte tomu, který má deset hřiven!' Namítli mu: `Pane, ten má už
deset hřiven.' `Říkám vám: Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá,
tomu bude vzato i to, co má. Ale ty moje nepřátele, kteří mě nechtěli za
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svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobijte!'„ Po těch řečech šel
dál, vzhůru do Jeruzaléma.
čtvrtek: 1 Mak 2,15-29; Zj 5,1-10; Lk 19,41-44. Obyvatelé Jeruzaléma
nepoznali čas, kdy jim Bůh nabídl svou přízeň… Vím, že Bůh je trpělivý a
že své dary nabízí stále znovu. Zároveň je ale velice důležité, abych těmito
Božími nabídkami lehkomyslně neplýtval – každé nevyužité nabídky je
škoda. Hospodin mi nabízí jen to, co je pro mě k pokoji.
Kéž bys poznalo, co vede k pokoji!
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a
řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní
však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji
nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají
tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni,
protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“
pátek: 1 Mak 4,36-37.52-59; Zj 10,8-11; Lk 19,45-48. Mám někdy
příležitost zastavit se sám v Božím domě – v kostele? Je to přece „dům
modlitby“, kde mohu své setkání s Bohem prožívat soustředěněji a
nerušeněji než jinde. Je dobré tyto příležitosti využívat a zároveň prosit,
aby i mé nitro bylo co nejkrásnějším chrámem Ducha svatého a co nejméně
připomínalo „lupičské doupě“.
Z domu Božího jste udělali lupičské doupě.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je
psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali
lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona
i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to
provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.
sobota: 1 Mak 6,1-13; Zj 11,4-12; Lk 20,27-40. Věřící člověk se nemá
nechat svést naivními či příliš konkrétními představami o životě v Božím
království. Je to životní stav, jenž svou krásou a plností přesahuje všechny
naše představy. Bůh je „Bohem živých“ – chce, abychom prožívali život
v hojnosti už zde na zemi a jednou v plnosti v jeho přítomnosti.
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Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a
otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu
bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů.
První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně
tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta
žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji
mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se
žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho
světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece
nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť
mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i
Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem
Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece
není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ Někteří
z učitelů Zákona mu na to řekli: „Mistře, dobře jsi odpověděl!“ Nikdo
se pak už neodvážil dát mu nějakou otázku.

34. týden v mezidobí
= Zpět na obsah =

Slavnost Ježíše Krista Krále (poslední neděle liturgického mezidobí):
cyklus A:
1. čt.: Ez 34,11-12.15-17. Hospodin není lhostejným a povýšeným
panovníkem. Svému národu i každému člověku chce být dobrým a
starostlivým pastýřem, který obvazuje zraněné a posiluje slabé.
Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se
ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými
ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,
kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo,
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já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené,
zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit
tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo –
tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a
kozly.“
2. čt.: 1 Kor 15,20-26.28. Kristova moc se projevuje především v jeho
vítězství nad nejsilnějším nepřítelem – nad smrtí. Skrze své spojení
s Kristem mám i já podíl na tomto neuvěřitelném vítězství…
Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli.
Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení
mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak
pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý
v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří
jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své
království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat,
mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží
všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude
zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn
podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve
všem.
evang.: Mt 5,31-46. Věřím, že Pán Ježíš je mým přítelem a vykupitelem.
Nesmím ale zapomínat na to, že je i soudcem, před kterým není nic skryté.
Pán touží po tom, aby jednou má „závěrečná zkouška“ dopadla co nejlépe.
Chce mi v tom pomoci. V dnešním evangeliu mi dokonce říká, nač se mě
jednou zeptá. Jak odpovím?
Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s
ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu
řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte
jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi
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napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste
mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy
jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme
tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom
řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně,
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na
cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také
oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim
odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života.“
cyklus B:
1. čt.: Dan 7,13-14. Prorok Daniel mluví v náznacích o Kristu – Mesiáši.
My, křesťané, věříme, že jeho proroctví je pravdivé. Kristova moc je
opravdu věčná a jeho království nikdy a nikým nebude zničeno.

Jeho moc je věčná.
Čtení z knihy proroka Daniela.
Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel
(někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k
němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny
národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho
království nebude zničeno.

2. čt.: Zj 1,5-8. Během svého života se Kristus prohlásil za krále ve chvíli
ponížení a utrpení. Čtení z knihy Zjevení apoštola Jana připomíná, že Pán
jednou přijde v oblacích a všichni lidé ho uvidí v jeho moci a slávě.
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Vládce nad pozemskými králi ... udělal z nás královský národ a kněze Boha
Otce.
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad
pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil
našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého
Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v
oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj
naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega,
praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

evang.: Jan 18,33b-37. Ježíš za svého pozemského života odmítal, aby
ho lidé prohlašovali za krále. Nechtěl jen povrchní úctu. Chce být králem
těm, kteří ho přijmou dobrovolně a s vírou, že jeho oběť na kříži nám
přinesla spásu.

Ano, já jsem král.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to
sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak
jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses
dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece
bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já
jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

cyklus C:
2 Sam 5,1-3. Vyvolením a pomazáním Davida začíná dynastie
izraelských králů, která trvá až do dobytí Jeruzaléma Babyloňany. Ani
potom ale Davidův rod nezaniká – po staletích z jeho potomstva vzejde
zaslíbený Mesiáš.
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Pomazali Davida za krále nad Izraelem.
Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: „Hle,
jsem tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi,
řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást
můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem.“ Přišli tedy všichni
přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v
Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida
za krále nad Izraelem.

2. čt.: Kol 1,12-20. Jako křesťané jsme dostali nedocenitelný dar. Bůh
nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
Díky němu se nám dostalo vykoupení a odpuštění hříchů, jak jsme o tom
ujišťováni v Pavlově dopise Kolosanům.
Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví
věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do
království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a
odpuštění hříchů. On je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve
zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na
zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať
jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je
stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus) je dříve než všechno (ostatní)
a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek,
prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
(Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost (dokonalosti),
a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na
zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.

evang.: Lk 23,35-43. Teprve na kříži se Ježíš nechává prohlásit za krále.
Tam už totiž nehrozí, že si z něj davy udělají pozemského vůdce. Zde lze
Kristovu panování porozumět jen očima víry. Uprostřed největší slabosti
Ježíš slaví největší vítězství – vítězství nad smrtí a hříchem.
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Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným
pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali
se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi
židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je
židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu
rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však
okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu!
My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co
jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na
mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti:
Dnes budeš se mnou v ráji.“

pondělí: Dan 1,1-6.8-20; Zj 14,1-3.4b-5; Lk 21,1-4. Prostý skutek
velkorysé vdovy mi znovu připomíná, jak velice se liší lidská a Boží
měřítka… Snad ani po mně Bůh nechce velkolepé a hrdinské činy. Jistě
ode mě ale čeká, že se budu snažit projevovat svou víru a lásku v drobných
každodenních maličkostech, jež mohou mít u Hospodina nesmírnou cenu.
Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové
pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala
dvě drobné mince, a řekl: „Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova
dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého
nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na
živobytí.“

úterý: Dan 2,31-45; Zj 14,14-20; Lk 21,5-11. Pro můj život není
nejpodstatnější vědět, kdy nastane ta či jiná katastrofa nebo snad sám konec
světa. Důležitější je, abych „se nenechal svést“ – tedy odvést od životní
cesty, kterou mi ukazuje Pán ve svém evangeliu.
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Nezůstane kámen na kameni.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními
dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte,
nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se
ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už
nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí
(lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a
`Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a
vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned
konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království
proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a
mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“
středa: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Zj 15,1-4; Lk 21,12-19. Pán
upozorňuje na vážné skutečnosti. Křesťan, který ho chce věrně následovat,
musí počítat i s nepochopením či dokonce pronásledováním… Snažím se
být Ježíšovým svědkem i v prostředí, kde se mi kvůli tomu smějí nebo mě
nechápou? Není to nakonec ještě velmi mírná forma „pronásledování“ ve
srovnání s tím, jak pro svou víru trpěli první křesťané?
Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám
neztratí.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás
pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás
předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k
svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak
se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou
odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od
(vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás
usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z
hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
čtvrtek: Dan 6,12-28; Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lk 21,20-28. Ježíš
předpovídá zničení Jeruzaléma Římany a také svůj druhý příchod. Ten
bude událostí svrchovaně vážnou. V křesťanech ale nemá vzbuzovat strach.
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Mohou se přece těšit na to, že uvidí přicházet „Syna člověka s velikou mocí
a slávou“…Co bych Pánu asi řekl, kdybych se s ním nyní měl setkat tváří
v tvář…?
Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem,
pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku,
ať utečou do hor; kdo budou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou; kdo
budou na venkově, ať do města nevcházejí, protože to jsou dny
odplaty, kdy se naplní všechno, co je psáno. Běda ženám, které budou
v těch dnech těhotné nebo budou kojit! Přijde totiž velká pohroma na
tuto zemi a Boží trest na tento lid: padnou ostřím meče, budou
odváděni jako zajatci mezi všechny národy; po Jeruzalémě budou
šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Budou znamení na
slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných
nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a
očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se
zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s
velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu,
protože se blíží vaše vykoupení.“
pátek: Dan 7,2-14; Zj 20,1-4.11-21,2; Lk 21,29-33. „Toto pokolení“ – to
jsou všichni lidé žijící od doby Kristovy až do konce světa. Každá generace
zažívá své úzkosti, války, katastrofy… Každou generaci věřících ale také
doprovází jistota víry, že Ježíšovo slovo je pevnější a stálejší než nebesa a
země.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný
strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až
uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen,
pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe
a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
sobota: Dan 7,15-27; Zj 22,1-7; Lk 21,34-36. Nebezpečí hříchu
(nestřídmosti, opilství, přílišných starostí i jiných) nespočívá v tom, že by
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mě Bůh chtěl za mé hříchy trestat, ale že hřích „zatěžuje srdce člověka“,
takže brání v tom, abych byl připraven na setkání s Pánem. Proto se chci
stále znovu snažit o bdělost a vytrvalost v modlitbě, jak nás k tomu vybízí
především poslední dny mezidobí a následující dny Adventu…
Bděte, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla
zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den
(soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo
přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste
mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem
člověka.“

499

VI. VÝZNAČNÉ DNY LITURGICKÉHO ROKU
= Zpět na obsah =

Slavnosti Páně v liturgickém mezidobí
= Zpět na obsah =

Slavnost Nejsvětější Trojice (neděle po Seslání Ducha svatého):
cyklus A:
1. čt.: Ex 34,4b-6.8-9. Izraelité odmítli Hospodina a ulili si zlaté tele.
Dnešní čtení navazuje na tuto událost. Hospodin se znovu prokazuje jako
Bůh milosrdný a milostivý… Naproti tomu se i já mohu připojit
k Mojžíšově modlitbě: „Ano, Pane, jsem člověk tvrdé šíje, ale odpusť moji
vinu a hřích a přijmi mě jako dědictví.“
Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal
Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v
oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo
jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin,
Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a
věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže
jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé
šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."
2. čt.: 2 Kor 13,11-13. Apoštol Pavel zakončuje svůj druhý list do
Korinta slovy, která jsme zvyklí slýchat jako úvodní pozdrav při mši svaté.
Sám jediný Bůh v Nejsvětější Trojici je dárcem velkých hodnot, o kterých
toto čtení mluví.
Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání,
buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, (dárce) lásky a pokoje, bude s
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vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás
všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství
svatého Ducha s vámi se všemi!
evang.: Jan 3,16-18. Bůh neposlal svého Syna na svět jako soudce, ale
jako zachránce. Jsou to známá slova, ale mohu v nich objevovat stále
novou krásu a radost… Třeba i tím, že místo slova „svět“ dosadím své
vlastní jméno. Jak velké ujištění!
Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo
nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího."
cyklus B:
1. čt.: Dt 4,32-34.39-40. V páté knize Mojžíšově čteme o tom, že
poznání jediného a pravého Boha není pro člověka žádnou samozřejmostí,
ale velikým darem… Je to dar, který mám přijímat s vděčností a úctou.
Toužím po tom, aby mé poznání Boha rostlo a prohlubovalo se?
Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne,
kdy Bůh stvořil člověka na zemi: (ptej se) od jednoho konce nebes k
druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného
slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi
slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si
národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami,
mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak
pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v
Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na
nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a
jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové
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po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává
navždy."
2. čt.: Řím 8,14-17. Boha svým rozumem nikdy na tomto světě
nepochopíme. Můžeme se mu ale přibližovat, pokud se necháváme vést
Božím Duchem, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel v listě Římanům.
Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat:
Abba, Otče!
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.
Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve
strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto
můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám
Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici
Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak
mohli spolu s ním dojít slávy.

evang.: Mt 28,16-20. V závěru evangelia sv. Matouše se výslovně mluví
o všech osobách Nejsvětější Trojice... Od křtu je Trojjediný Bůh přítomen
v mém srdci, a tak i o mně platí, že je Bůh se mnou stále – po všechny dny
mého života.
Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.
Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim
přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám
přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"

cyklus C:
1. čt.: Př 8,22-31. Moudrost není jen jednou z Božích vlastností. Je
přímo Osobou. Křesťané ve starozákonním čtení o Boží Moudrosti vidí
náznaky výpovědí o Kristu a o Duchu svatém.
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Dříve než povstala země, byla počata Moudrost.
Čtení z knihy Přísloví.
Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých
plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od
začátku, dříve než povstala země. Než byly propasti jsem se narodila,
než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před
pahorky jsem se narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění vod,
první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad
propastí vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když
dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody
nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem u něho
přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením,
před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho
země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi."
2. čt.: Řím 5,1-5. Všem křesťanům byl darován Duch svatý. Skrze něj
byla do našich srdcí vylita Boží láska. Pokud se věřící člověk nechá vést a
posilovat Duchem svatým, potom ho i soužení a utrpení vedou k větší
naději a víře v Boha.
K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha
svatého.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s
Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou
přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom,
že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i
souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost (plodí)
osvědčenost, osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame, protože
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl
dán.

evang.: Jan 16,12-15. V následujícím úryvku z Janova evangelia jsou
zmíněny všechny tři osoby Nejsvětější Trojice. Ježíš mluví o Bohu Otci i o
Duchu svatém. Právě Duch svatý nás chce uvádět do veškeré pravdy – tedy
do poznání Trojjediného Boha.
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Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci,
ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede
vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z
mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto
jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

Slavnost Těla a Krve Páně (čtvrtek

po slavnosti Nejsvětější

Trojice, popř. následující neděli):
= Zpět na obsah =

cyklus A:
1. čt.: Dt 8,2-3.14b-16a. Pátá kniha Mojžíšova dává Izraelitům pokyny
pro jejich pobyt v Zaslíbené zemi. „Pamatuj“ – tak zní zásadní pokyn
z dnešního čtení. Izraeli, pamatuj na to, co pro tebe učinil Hospodin!
Nezapomeň na to ve dnech hojnosti ani v monotónních a všedních dnech,
které jsou před tebou!
Dal ti pokrm, který jsi neznal ani ty ani tvoji otcové.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin,
tvůj Bůh, čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, aby tě zkoušel, aby
poznal, co je v tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne.
Pokořil tě, dal ti pocítit hlad a nasytil tě manou, kterou jsi neznal ani ty
ani tvoji otcové, aby tě poučil, že člověk nežije pouze chlebem, ale že
člověk může žít vším, co vychází z Hospodinových úst. Nezapomeň
tedy na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z
domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví
hadi a štíři, po pustini bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší
skály, který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali.“
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2. čt.: 1 Kor 10,16-17. Přijímání Kristova těla a jeho krve musí být
spojené s touhou po sjednocení: sjednocení nejen s Ježíšem, ale i s bratry a
sestrami.
Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově
krvi? Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle? Protože je to
jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni
máme účast na jednom chlebě.
evang.: Jan 6,51-58. „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život
světa“. Jak často při mši svaté slyším formuli „Tělo Kristovo“, na kterou
snad i trochu automaticky odpovím „amen“. A při tom – s jakou bázní,
úctou a především radostí bych měl toto slovo říkat! Sám vtělený Bůh touží
přijít do mého srdce!
Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je
mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali:
„Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl:
„Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je
skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já
žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který
sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli naši otcové, a umřeli. Kdo jí
tento chléb, bude žít navěky.“
cyklus B:
1. čt.: Ex 24,3-8. Symbolem smlouvy mezi Bohem a lidmi ve Starém
Zákoně byla krev obětovaných zvířat. Je to zároveň i předobraz krve,
kterou jednou pro spásu lidí proleje sám Boží Syn – Ježíš Kristus.
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To je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid
odpověděl jedním hlasem: „Splníme všechno, co mluvil Hospodin!“
Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a
postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti
kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali
celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal
polovici krve, vlil ji do obětních misek a (zbylou) polovicí krve
postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni
řekli: „Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin.“ Potom vzal
Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: „Hle, to je krev smlouvy, kterou s
vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov.“

2. čt.: Žid 9,11-15. Autor listu Židům porovnává starozákonní smlouvu,
při níž se prolévala zvířecí krev, se smlouvou Nového zákona, kterou
potvrdil Kristus svou vlastní krví. Nová smlouva je neskonale dokonalejší:
Ježíšova krev má moc očistit naše svědomí od každého hříchu.
Krev Kristova očistí naše svědomí.
Čtení z listu Židům.
Bratři! Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem
větším a dokonalejším, který není udělán (lidskýma) rukama, to je:
nenáleží k tomuto stvořenému (světu), a vešel jednou provždy do
svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám
získal věčné vykoupení. Jestliže už (samo) pokropení krví kozlů, býků
a popel z jalovice posvěcuje ty, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, čím
spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu
jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků,
abychom mohli sloužit Bohu živému. A proto on je prostředníkem
nové smlouvy. Svou smrtí dal zadostiučinění za hříchy (spáchané) v
době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává
(splnění) slibu o věčném dědictví.
evang.: Mk 14,12-16.22-26. V evangeliu si znovu připomínáme první
mši svatou v dějinách lidstva… Pane, chci přistupovat s velkou vděčností
ke stolu, kde se mi ty sám dáváš za pokrm!
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To je mé tělo. To je má krev.
Slova svatého evangelia podle Marka.
První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční
beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli
připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl
jim: „Jděte do města a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán
vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje:
Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst
velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost
opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!“
Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a
připravili velikonočního beránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho,
lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal
kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je
má krev, (krev) nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen,
pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z
nového (plodu) budu pít v Božím království.“ Potom zazpívali
chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

cyklus C:
1. čt.: Gn 14,18-20. Tajemný velekněz Melchizedech z první knihy
Mojžíšovy je starozákonním předobrazem Krista, který je naším
veleknězem na věky.

Melchizedech přinesl chléb a víno.
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem
nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám
od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší
Bůh, který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze
všeho.
2. čt.: 1 Kor 11,23-26. Apoštol Pavel v listu do Korinta stručně popisuje
ustanovení Nejsvětější svátosti při Poslední večeři. Jedná se o nejstarší
písemné zachycení této události, kterou zpřítomňujeme při každé mši svaté.
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Kdykoli jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš
právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a
řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou
památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je
nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to
na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto
kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.

evang.: Lk 9,11b-17. Ježíš utišuje tělesný hlad svých posluchačů.
Rozmnožení chlebů je předobrazem eucharistie, kterou chce Pán tišit hlad a
touhu duše člověka. On sám se chce dát za pokrm každému, kdo je ochoten
ho přijmout.
Všichni se najedli dosyta.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo
potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (apoštolů) k
němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic
a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na
opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli:
„Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili
jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým
učedníkům: „Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a
všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k
nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali
lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů
zbylých kousků.
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Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

(pátek po druhé

neděli po Seslání Ducha svatého):
= Zpět na obsah =

cyklus A:
1. čt.: Dt 7,6-11. „Jsi lidem zasvěceným Bohu!“ Tato slova páté knihy
Mojžíšovy nejsou určena jen Izraelitů, ale tím více nám, křesťanům. Bůh si
nás ovšem nevyvolil pro naše zásluhy – učinil tak z lásky a pro svou
věrnost… I když žiji „ve světě“, má být můj život životem člověka
zasvěceného Bohu!
Z lásky k vám si vás vyvolil Hospodin.
Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe
si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi
národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si vás ne
proto, že byste byli četnější než všechny národy; vždyť jste mezi všemi
národy nejmenší! Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachovává
přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a
vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop
tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává
smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají
na jeho příkazy, ale trestá právě toho, kdo jej nenávidí, tím, že ho
zahubí; nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí.
Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes
přikazuji, a plňte je!“
2. čt.: 1 Jan 4,7-16. „Bůh si nás zamiloval a poslal svého Syna jako
smírnou oběť za naše hříchy.“ O tom mě znovu ujišťuje apoštol Jan. Právě
Ježíšovo Srdce je nejvěrnějším symbolem této Boží lásky, která je
připravena ke každé oběti a ke každému daru… S úctou se mohu modlit
známými slovy: Ježíši tichý, srdce pokorného, učiň moje srdce podle srdce
svého!
Bůh si nás zamiloval.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo
miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha
nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že
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Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život
skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on
si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat.
Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává
v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v
něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho
Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako
spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a
on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k
nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává
v něm.
evang.: Mt 11,25-30. Pán mě zve, abych k němu přicházel se všemi
svými lopotami a obtížemi. V jeho blízkosti má trápení sice možná
nezmizí, ale naleznu novou sílu a občerstvení na další cestu životem.
Jsem tichý a pokorný srdcem.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým;
ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo
nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu
to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
cyklus B:
1. čt.: Oz 11,1.3-4.8c-9. Prorok Ozeáš mluví o nádherné pravdě víry.
Bůh nás k sobě nikdy nepřitahuje bezohledně a násilím, nýbrž poutá nás
k sobě „provazy lásky“ a vede nás s velkou trpělivostí.
Obrací se ve mně srdce.
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem
si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil chodit,
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bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral.
Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti,
kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu
dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat
podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a
ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem.“
2. čt.: Ef 3,8-12.14-19. Apoštol Pavel nás v listě Efesanům vede k tomu,
abychom měli touhu poznávat Krista stále víc a tak odhalovat šířku a délku,
výšku a hloubku jeho lásky ke každému z nás.
Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla
mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo
bohatství a jasně ukázat (všem), jak se (uskutečňuje) ono tajemné
rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, nyní se však
skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům a
mocnostem v nebi. Tak od věčnosti určil, že to vykoná skrze našeho
Pána Krista Ježíše. Protože jsme s ním spojeni, smíme s důvěrou a
volně přistupovat (k Bohu), když věříme (v Krista). Proto klekám na
kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na
zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás
mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou
přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli
schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku,
výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a
dosáhnout plné míry Božích (darů).
evang.: Jan 19,31-37. Ve známém Janově evangeliu čteme otřesná slova:
„Budou hledět na toho, kterého probodli.“ Ano, to platí i o nás. Náš pohled
na ukřižovaného Krista ale nemá být pohledem hrůzy, nýbrž pohledem
naděje. Z probodeného Ježíšova boku totiž prýští i naše spása.
Probodl mu kopím bok a vyšla krev a voda.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes
sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby
byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a
přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni.
511

Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti
nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla
krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho
svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se
stalo, aby se splnil výrok Písma: `Ani kost mu nebude zlomena.' A na
jiném místě v Písmu se říká: `Budou hledět na toho, kterého probodli.'

cyklus C:
1. čt.: Ez 34,11-16. Boží slovo zprostředkované prorokem Ezechielem je
krásné a povzbudivé. Hospodin slibuje, že se bude starat o své stádo, tedy o
nás o všechny. Bude se starat svědomitě a s láskou, povede své stádo za
dobrou pastvou a nabídne mu odpočinek.
Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek.
Čtení z knihy proroka Ezechiele.
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se
ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými
ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,
kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Vyvedu je z národů,
shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich vlasti, budu je pást na
izraelských horách, v údolích i na zemských lučinách. Povedu je na
tučnou pastvu, budou přebývat na nejvyšších izraelských horách,
odpočinou si tam dobrém ovčinci, na izraelských horách budou požívat
žírnou pastvu. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví
Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu
zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu
svědomitě.“
2. čt.: Řím 5,5-11. Apoštol Pavel mi znovu připomíná tu úžasnou
skutečnost: „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás,
když jsme ještě byli hříšníky.“ Na toto Boží dílo mohu být hrdý. Za svou
víru se nemám stydět, naopak. Mohu se dokonce „chlubit Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista“.
Bůh dokazuje svou lásku k nám.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který
nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel
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za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého možná,
že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli
hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od (Božího)
hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme s
Bohem byli usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě
znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho
životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.
evang.: Lk 15,3-7. Ježíš je dobrý pastýř, který hledá každou ztracenou
ovci, tedy každého z nás. K následujícímu známému podobenství snad
můžeme dodat, že je nutné, abychom Pánu svou snahou vyšli alespoň
kousek naproti.
Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství: „Kdo z
vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch
devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji
nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde
domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: `Radujte se se mnou,
protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak bude
v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad
devětadevadesáti, kteří obrácení nepotřebují.“
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VII. VLASTNÍ MEŠNÍ TEXTY O SVATÝCH (svátky
a slavnosti)
= Zpět na obsah =

18. 1. - památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů: Sk 1,12-14; Lk 1, -39-47
= Zpět na obsah =

Maria v požehnaném stavu přináší Alžbětě (i Janu Křtiteli) ten největší
dar – setkání se svým Synem. Už v lůně své Matky rozdává Kristus kolem
sebe radost, pokoj a obdarování Duchem svatým… Tyto dary si můžeme a
máme vyprošovat pro své zraněné a nemocné vztahy i my. Nejde jen o
vztah k jiným křesťanům, ale i k blízkým, sousedům… Maria je nám při
těchto prosbách jistě nablízku.
Blahoslavená, která jsi uvěřila.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v
horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
"Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem
si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně! Vždyť jakmile zazněl
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém
lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od
Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v
Bohu, mém spasiteli."

25. 1. - svátek Obrácení svatého apoštola Pavla:

Sk

22,3-6 nebo Sk 9,1-22; Mk 16,15-18
= Zpět na obsah =

Apoštol Pavel uvěřil v Krista, šel do celého světa a hlásal evangelium.
Bůh skrze něj konal velké zázraky. Tak Pavel doslovně naplnil dnešní Boží
slovo… Také mě Pán volá stále znovu ke své službě. Falešná skromnost
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zde není na místě – každý z nás má jistě obdarování potřebná k tomu, aby
mohl s Boží milostí spolupracovat.
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti (apoštolům), řekl jim: „Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří,
budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé
duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a
když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné
budou vkládat ruce, a uzdraví se.“

2. 2. - svátek Uvedení Páně do chrámu („Hromnice“):
Mal 3,1-4; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40
= Zpět na obsah =

Maria a Josef jsou poslušni židovského Zákona. Čtyřicet dní po Vánocích
přinášejí Krista do chrámu v Jeruzalémě, aby ho „představili“ jeho
nebeskému Otci. Zde Ježíše s radostí vítají starci Simeon a Anna… I já
mohu podle Simeonových slov říci: Ty jsi, Pane, mým světlem, mou slávou
i mou spásou!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli
Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je
psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život matky,
bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona obětovali
dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem
Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a
Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že
neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden
Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby
splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto
chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle
svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede
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všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid
Izrael.“ Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm
slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest
dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se
budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo
myšlení mnohých srdcí.“ Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z
pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka
provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého
osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí
sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila,
chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení
Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona
Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a
moudrosti a milost Boží byla s ním.

22. 2. - svátek Stolce sv. apoštola Petra:

1 Petr 5,1-4; Mt

16,13-19
= Zpět na obsah =

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. I já sám na sebe jistě mohu
vztáhnout Pánovu otázku: A za koho mě pokládáš ty? Odpověď na ni
není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Ježíš čeká odpověď
pronesenou nejen ústy, ale i skutky.
Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni
za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z
proroků.“ Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a
krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě
dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na
nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."
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19. 3. - slavnost sv. Josefa, pěstouna Páně:

2 Sam 7,4-

5a.12-14a.16; Řím 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a
= Zpět na obsah =

Josef je muž spravedlivý – žije podle Božího Zákona. Proto je připravený
přijmout těžký úkol, který je od něj očekáván… Jeho důvěra v Boží
Prozřetelnost a v Boží vedení je velkým příkladem i pro mě.
Josef udělal, jak mu anděl Páně přikázal.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný
Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria
byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo
se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a
nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to
chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které
počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž
spasí svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak
mu anděl Páně přikázal.

25. 3. - slavnost Zvěstování Páně: Iz 7,10-14; Žid 10,4-10;
Lk 1,26-38
= Zpět na obsah =

Chvíle, kterou dnes slavíme, je počátkem naší spásy! Tím prvním, komu
máme děkovat, je jako vždy Ježíš: Okamžikem početí začíná jeho
pozemský život … jaká láska a pokora ho přivedla mezi nás! Velký dík
patří samozřejmě i Marii za její připravenost k plnění Boží vůle… Pomáhej
mi, Matko Boží, říkat Bohu „ano“ s podobnou důvěrou, se kterou jsi to
dokázala ty!
Počneš a porodíš syna.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z
Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a
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uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se,
Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi:
„Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl:
„Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také
dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za
neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem
služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní
odešel.

23. 4. - svátek sv. Vojtěcha: Sk 13,46-49 nebo Kol 1,24-29;2,48; Jan 10,11-16
= Zpět na obsah =

Ježíš je vzorem dobrého pastýře. Jeho ovce ho znají – vědí, že se na něj
mohou spolehnout vždy a za všech okolností… Svatý Vojtěch se snažil,
aby byl pastýřem podle Kristova příkladu… Jak je tomu se mnou? Snažím
se být tím, na koho je spolehnutí a kdo je ochotný přinášet oběti z lásky
k Bohu a k bližním?
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj
život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak)
vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje
a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já
jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako
mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a
uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

25. 4. - svátek sv. Marka: 1 Petr 5,5b-14; Mk 16,15-20
= Zpět na obsah =

V závěru Markova evangelia Ježíš rozesílá své učedníky s úkolem hlásat
radostnou zvěst – evangelium. Je vidět, že dnešní světec si tuto výzvu vzal
k srdci. Zvěstoval Kristovo učení nejen svým slovem a příkladem, ale i tím,
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že nám ho zanechal sepsané. Kolik bohatství a krásy mohu nalézat v tomto
krátkém evangeliu!
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se
pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří,
budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé
duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a
když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné
budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom
byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude
kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je
provázela.

29. 4. - svátek sv. Kateřiny Sienské: 1 Jan 1,5-2,2; Mt
11,25-30
= Zpět na obsah =

Dnešní světice byla Janem Pavlem II. v roce 1999 jmenována
spolupatronkou Evropy. Už dříve jí patřil titul učitelka církve. A při tom to
byla mladá žena, která neuměla ani číst. Jistě svou sílu i moudrost čerpala
v Kristově příkladu a učení… Ani já nemusím být nutně chytrý či vzdělaný
– pokorní a prostí lidé mají často k Ježíši blíže než ti ostatní.
Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je ma-ličkým;
ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo
nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu
to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“
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3. 5. - svátek sv. Filipa a Jakuba: 1 Kor 15,1-8; Jan 14,6-14
= Zpět na obsah =

„Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí,“ prosí Filip Ježíše. Ještě
dostatečně nepoznal pravdu, že s Otcem se setkává právě skrze Krista. Ale
přesto – jeho touha je krásná a čistá: tolik touží po poznání Boha! Může být
pro mě příkladem člověka, který žil podle Ježíšova slova: Proste a bude
vám dáno, hledejte a naleznete…
Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Tomášovi: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.
Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce
– a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi,
a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám
Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám
mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná
své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte,
věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne,
i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat,
protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém,
to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco
prosit ve jménu mém, já to udělám.“

14. 5. - svátek sv. Matěje: Sk 1,15-17.20-26; Jan 15,9-17
= Zpět na obsah =

Ježíš je můj přítel! Ano, přítel… Nechce být mým dozorcem a už vůbec
ne otrokářem… A já? Chovám se k němu jako k příteli? Snažím se dokázat
mu své vlastní přátelství tím, že zachovávám jeho přikázání? A pokud se
mi to někdy nezdaří, přijímám s pokorou a důvěrou jeho odpuštění?
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem
miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání,
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zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a
zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve
vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se
navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já
vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví,
co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a
váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

16. 5. - svátek sv. Jana Nepomuckého: Řím 8,31b-39; Mt
10,17-22
= Zpět na obsah =

Pokud chci být Kristovým učedníkem, nestačí k tomu jen chvilkové
nadšení. Nutně je zapotřebí také vytrvalosti. Pán předem upozorňuje na to,
že křesťany čeká v mnoha případech odmítnutí, posměch anebo dokonce i
krvavé pronásledování… Jan Nepomucký je pro mě dalším příkladem
člověka, který věrně „vytrval až do konce“.
Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim
a také pohanům.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou
vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit
před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také
pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte
mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už
pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na
smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim
smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do
konce, bude spasen.
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31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie: Sof 3,14-18 nebo
Řím 12,9-16b; Lk 1,39-56
= Zpět na obsah =

Maria spěchá k Alžbětě, aby jí pomohla. Jistě se s ní ale také chce podělit
o veliké věci, které jí učinil Bůh… Jak je tomu se mnou? Dokáži se při
vhodné příležitosti podělit s bližními o své duchovní zážitky a zkušenosti?
Zde přece nejde o chlubení, ale naopak o velkou možnost povzbuzovat se
navzájem na cestě za Pánem!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v
jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co
ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a
můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou
služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že
mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho
milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými
věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi
tři měsíce a pak se vrátila domů.

24. 6. - slavnost Narození Jana Křtitele: vigilie: Jer 1,410; 1 Petr 1,8-12; Lk 1,5-17; v den slavnosti: Iz 49,1-6; Sk 13,22-26;
Lk 1,57-66.80
= Zpět na obsah =

k evangeliu ze dne: Janovo narození je velkou Boží milostí. Sousedé se
radují spolu s Alžbětou… Raduji se i z milostí, jež dostávají ti druzí?
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(Lk 1,5-17)
Porodíti syna a dáš mu jméno Jan.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské
třídy; jmenoval se Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova
rodu a jmenovala se Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili
bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti,
protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. Když
jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou
službu, padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu
Páně a obětoval kadidlo. Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu
té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící po pravé straně kadidlového
oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj bázeň. Anděl
mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena;
tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít
radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký
před Pánem, víno ani jiný opojný nápoj nebude pít, bude plný Ducha
svatého už od mateřského lůna a mnoho izraelských synů obrátí k
Pánu, jejich Bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby
obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých a
připravil Pánu ochotný lid.“
(Lk 1,57-66.80)
Jeho jméno je Jan.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její
sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali
se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci
jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat
Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“
Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si
vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu
podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha.
Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se
mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o
tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně
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byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne,
kdy vystoupil před izraelským (národem).

29. 6. - slavnost sv. Petra a Pavla: vigilie: Sk 3,1-10; Gal
1,11-20; Jan 21,15-19; v den slavnosti: Sk 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19
= Zpět na obsah =

k evangeliu ze dne: Petr díky Boží milosti poznává v Ježíši Božího
Syna… Snad i mně pokládá Pán znovu otázku: „A za koho mě pokládáš
ty?“
(Jan 21,15-19)
Pas mé beránky. Pas oje ovce.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) posnídali, zeptal se (Ježíš)
Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas
mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ
mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ
mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a
odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji!“ Ježíš mu
řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší,
sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš
ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil,
jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“
(Mt 16,13-19)
Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých
učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni
za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z
proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr
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odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a
krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě
dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na
nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

3. 7. - svátek sv. Tomáše, apoštola: Ef 2,19-22; Jan 20,24-29
= Zpět na obsah =

Na tomto světě svýma pozemskýma očima Krista nevidím. Tím víc ale o
mně může platit blahoslavenství dnešního evangelia.
Pán můj a Bůh můj!
Slova svatého evangelia podle Jana.
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš
přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však
odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku,
neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi.
Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě
uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“

5. 7. - slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Iz 61,1-3a; 2 Kor 4,12.5-7; Lk 10,1-9
= Zpět na obsah =

Dnešní světci přišli k tehdy zaostalým Slovanům jako ovce mezi vlky.
Stálo je to velké úsilí, ale jistě byli povzbuzováni Boží milostí a také
touhou zprostředkovat spásu pohanům… Pokud mi Pán ukládá nějaký
úkol, určitě mohu počítat s jeho pomocí.
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Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před
sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když
někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li
tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k
vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když
přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží,
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží
království!'

11. 7. - svátek sv. Benedikta: Př 2,1-9; Mt 19,27-29
= Zpět na obsah =

Ten, kdo postaví Krista na první místo ve svém životě a mnohého se pro
něj zřekne, nebude zklamán. Zakusí Boží obdarování už na tomto světě a
především je pro něj připraven život věčný.
Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co
tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn
člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také
vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti
izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry
nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát
víc a za podíl bude mít život věčný.“
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23. 7. - svátek sv. Brigity: Gal 2,19-20; Jan 15,1-8
= Zpět na obsah =

Nutnou podmínkou duchovního života je zůstávat ve spojení s Kristem. I
v tak ovšem potřebuji mnohé očišťování, abych nesl více ovoce…
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je
vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a
každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já
zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně,
bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a
hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete
prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že
ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

25. 7. - svátek sv. Jakuba: 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
= Zpět na obsah =

Mentalita světa je svůdná. Působila na apoštoly a působí i na mě. Svět
říká: Ovládej druhé, podmaňuj si je. Pán naopak zdůrazňuje: „Kdo chce být
velký, ať je služebníkem.“ Spoléhám více na chytrost světa nebo na
moudrost Ježíšovu?
Můj kalich budete pít.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla
mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“
Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé
pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl:
„Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli:
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„Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa
po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou
připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli
se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci
tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi
vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať
je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším
otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

6. 8. - svátek Proměnění Páně: Dan 7,9-10.13-14; 2 Petr 1,1619; cyklus A: Mt 17,1-9; cyklus B: Mk 9,2-10; cyklus C: Lk 9,28b-36
= Zpět na obsah =

Při svém proměnění Ježíš dává jasně najevo, kým je. Je milovaným
Božím Synem. Mám ho poslouchat a následovat.
(cyklus A: Mt 17,1-9)
Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na
vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář
zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle ukázal se jim
Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
„Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je
zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to
učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil,
dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli
nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim
Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka
vzkříšen z mrtvých.“
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(cyklus B: Mk 9,2-10)
To je můj milovaný Syn.
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu,
aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel –
žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s
Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
„Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak
byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli,
najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když
sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co
viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a
uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

(cyklus C: Lk 9,28b-36)
Mojžíš a Eliáš mluvili o jeho smrti.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu
pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat
oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a
Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v
Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se
probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od
něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady!
Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když
se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš
sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o
tom, co viděli.
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9. 8. - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže: 1 Petr 4,1219; Lk 9,23-26
= Zpět na obsah =

K životu patří různé kříže a těžkosti. Někdy je křížem i snaha o vyznání
Krista před nevěřícími lidmi… I tento kříž chci, Pane, přijímat. Prosím, dej
mi k tomu sílu a moudrost svého svatého Ducha.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého
dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život,
ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký
prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo
zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn
člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

10. 8. - svátek sv. Vavřince: 2 Kor 9,6-10; Jan 12,24-26
= Zpět na obsah =

Dnešní světec je pro mě – jako každý mučedník – příkladem člověka,
jenž úplně všechno „vsadil“ na víru v Boha a ve věčný život.
Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže
pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li
však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však
svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i
můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“
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15. 8. - slavnost Nanebevzetí Panny Marie: vigilie: 1 Kron
15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Lk 11,27-28; v den slavnosti: Zj
11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27a; Lk 11,27-28, (Lk 1,39-56)
= Zpět na obsah =

k evangeliu z vigilie: Maria dala Ježíši pozemský život. Její ještě větší
zásluhou i slávou je ale to, že vždy dokázala naslouchat Božímu slovu a
zachovávat ho. Právě díky tomu se mohla stát Matkou vtěleného Slova…
Chci Marii prosit o pomoc, abych její postoj věrnosti a poslušnosti vůči
Božímu slovu dokázal následovat.
(Lk 11,27-28)
Blahoslavený život, který tě nosil.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu:
„Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily.“ On však
řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají
ho.“
(Lk 1,39-56)
Učinil mi veliké věci ten, který je mocný: ponížené povýšil.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského
města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v
jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj
duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou
služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že
mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho
milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými
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věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři
měsíce a pak se vrátila domů.

24. 8. - svátek sv. Bartoloměje: Zj 21,9b-14; Jan 1,45-51
= Zpět na obsah =

Natanael a Bartoloměj jsou dvě jména pro téhož člověka. Dnešní světec je
mi příkladem docela obyčejného muže s obyčejnými předsudky („Může
z Nazareta vzejít něco dobrého?“), který je ale ochoten tyto své předsudky
a pomýlené názory opouštět a přijímat pravdu. Díky tomu se mohl setkat
s Kristem a stát se jeho učedníkem.
To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Filip potkal Natanaela a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém psal
Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.“
Natanael mu namítl: „Může z Nazareta vzejít něco dobrého?“ Filip
odpověděl: „Pojď a podívej se!“ Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu
přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“
Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl
jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“
Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“
Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod
fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci.“ A dodal: „Amen, amen, pravím
vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na
Syna člověka.“

8. 9. - svátek Narození Panny Marie: Mich 5,1-4a nebo Řím
8,28-30; Mt 1,1-16.18-23
= Zpět na obsah =

Celý dlouhý Ježíšův rodokmen mi může připomenout, jak Bůh od
pradávna, s láskou a moudrostí, připravoval své dílo spásy. Každý ze
zmíněných lidí má v tomto díle své místo. Jedinečným způsobem to
samozřejmě platí o samotné Matce našeho Spasitele… Stejně tak má Maria
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své jedinečné místo mezi těmi, kteří se za mě přimlouvají a kteří mi
pomáhají na cestě do království jejího Syna.
Dítě, které počala, je z Ducha Svatého.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám
byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří.
Juda byl otec Fáresa a Záry – jejich matka byla Tamar. Fáres byl otec
Chesronův, Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab
otec Násónův, Násón otec Salmónův, Salmón otec Boazův – jeho matka
byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho matka byla Rút. Obéd byl
otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův –
jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův,
Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův,
Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův,
Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův,
Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův
a jeho bratří za babylonského vyhnanství. Po babylonském vyhnanství
Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel
byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův,
Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův,
Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil
Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho
matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali
bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef
byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní
rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl:
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu
jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby
se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‘Hle, panna počne a porodí syna
a dají mu jméno Emanuel’, to znamená ‘Bůh s námi’.
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14. 9. - svátek Povýšení svatého kříže: Nm 21,4b-9; Flp 2,611; Jan 3,13-17
= Zpět na obsah =

Krásné věty Janova evangelia mi připomínají známé, ale opomíjené
(anebo naopak až příliš samozřejmě přijímané) skutečnosti: Bůh neposlal
svého Syna na svět proto, že by toužil na někom vidět pomstu za naše
hříchy, ale z čisté lásky. Neposlal ho proto, aby svět soudil, nýbrž aby svět
zachránil. Takový je Boží postoj vůči celému světu i vůči mě osobně:
z lásky mi nabízí stále znovu svou pomoc a záchranu. Kdo Boží podanou
ruku vědomě odmítá, odsuzuje sám sebe.
Syn člověka musí být vyslyšen.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který
sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada,
tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho
život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh
přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl
skrze něho spasen.“

21. 9. - svátek sv. Matouše: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
= Zpět na obsah =

Matouš byl Kristem vnitřně uzdraven a dokonce povolán za apoštola. Jak
si to zasloužil? Jistěže nijak. Přesto ale musel vykonat velký vnitřní krok:
uznat, že je nemocný, že potřebuje Krista, jenž může vyléčit jeho duši.
Ježíš totiž nepřišel povolat ty, kdo jsou přesvědčeni o své spravedlnosti,
nýbrž hříšníky, kteří touží po odpuštění a obrácení.
Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se
jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a
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zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové,
řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to
zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a
naučte se, co znamená: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť.’ Nepřišel jsem
totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

28. 9. - slavnost sv. Václava: Mdr 6,9-21; 1 Petr 1,3-6;2,21b24; Mt 16,24-27
= Zpět na obsah =

Václav byl mocným panovníkem – a přece dokázal přijmout a naplnit
slova dnešního evangelia. Zřejmě leccos věděl o úkladech svého bratra, ale
spíše byl ochoten zříci se svého pozemského života než aby opustil cestu,
kterou mu ukazoval Pán.
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?
Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve
slávě svého Otce se svými an-děly a tehdy odplatí každému podle jeho
jednání.“

29. 9. - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela: Dan
7,9-10.13-14 nebo Zj 12,7-12a; Jan 1,47-51
= Zpět na obsah =

„Uvidíte Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka,“ říká o
sobě Ježíš. Jan Zlatoústý k tomu dodává: „Ježíš vede Natanaela k tomu,
aby ho vyznal nejen jako krále Izraele, ale i jako krále andělů – toho, komu
i sami andělé slouží“.
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Uvidíte Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je
pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Natanael se ho zeptal: „Odkud mě
znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal,
když jsi byl pod fíkovníkem.“ Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi
Boží syn, ty jsi král Izraele!“ Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem
ti řekl: ‘Vi-děl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.“ A
dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží
anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

18. 10. - svátek sv. Lukáše: 2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9
= Zpět na obsah =

Podle starobylé tradice patřil Lukáš mezi oněch dvaasedmdesát učedníků
z dnešního evangelia. Z jeho evangelia jasně vidíme, že nechtěl oslavovat
sám sebe, ale pouze samotného Krista. Dodnes mu můžeme být vděčni za
jeho svědectví o Kristově lásce a milosrdenství.

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před
sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když
někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li
tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k
vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník
má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když
přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží,
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží
království!’“

536

28. 10. - svátek sv. Šimona a Judy: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19
= Zpět na obsah =

Ježíš si volí své nejbližší spolupracovníky – apoštoly. Nedělá to
lehkovážně a „narychlo“. Celou noc se před tím modlí, jistě také za
každého z nich… I mě Pán povolal k životu i k víře. Mohu věřit tomu, že
má víra a celý můj život je pro něj stejně důležitý jako život jeho apoštolů.
Vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s
Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vy-volil z nich
dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho
bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše,
Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš sestoupil
z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a
velké množství lidu z ce-lého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a
sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli abyli uzdraveni ze svých
nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z
toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla
a uzdravovala všechny.

1. 11. - slavnost Všech svatých: Zj 7,2-4.9-14; 1 Jan 3,1-3; Mt
5,1-12a
= Zpět na obsah =

Ježíšova blahoslavenství jsou určitou obdobou starozákonního Desatera.
Pán ukazuje cestu, kterou světsky smýšlející člověk bude asi považovat za
nereálnou nebo dokonce za hloupou. Ježíš sám je příkladem, jak po této
cestě kráčet. Je to nabídka ne snad jednoduchého, ale plně prožitého
života… Také já jsem na tuto cestu pozván, abych se mohl jednou připojit
k zástupu všech vykoupených.
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Vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s
Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vy-volil z nich
dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho
bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše,
Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu
Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš sestoupil
z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a
velké množství lidu z ce-lého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a
sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli abyli uzdraveni ze svých
nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z
toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla
a uzdravovala všechny.

2. 11. - vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Mdr 3,1-9;

Řím 8,14-23; Mt 25,31-46; nebo: Dan 12,1-3; 1 Kor 15,20-24.25-28; Lk
12,35-40; nebo: 2 Mak 12,43-46; 1 Sol 4,13-14.17b-18; Jan 5,24-29
= Zpět na obsah =

K Matoušovu evangeliu: Někdy se mi možná zdá, že Kristu se líbí pouze
obdivuhodné a hrdinské činy světců. Dnešní evangelium mě znovu ujišťuje
o tom, že Pán ode mě čeká skutky docela obyčejné, které jsou stále „po
ruce“. Vím při tom ovšem, že i tyto „obyčejné“ skutky lásky jsou pro mě
často tak obtížné… Pane, pomoz, ať i malé a všední skutky svého života
dokážu naplnit láskou.

(Mt 25,31-46)
Pojďte, požehnaní mého Otce.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s
ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu
řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte
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jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi
napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste
mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy
jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme
tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'
Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom
řekne těm po levici: 'Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který
je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě,
a neujali jste se mé, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také
oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim
odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného
trápení, spravedliví však do věčného života."

(Lk 12,35-40)
I vy buďte připraveni.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať
hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze
svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení
služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím
vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému
a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne
je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou
hodinu při- jde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete.“
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(Jan 5,24-29)
Kdo slyší mé slovo a věří... přešel už ze smrti do života.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a
věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale
přešel už ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám: Přichází
hodina - ano, už je tady - kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo
uslyší, budou žít. Jako totiž Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi,
aby měl život sám v sobě, a obdařil ho mocí konat soud, protože je Syn
člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v
hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou
vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení.“

9. 11. - svátek Posvěcení lateránské baziliky: Ez 47,1-2.89.12; Jan 2,13-22
= Zpět na obsah =

Dnešní svátek mi připomíná, že mám mít v úctě každý Boží dům.
Zároveň si mohu uvědomit, že daleko důležitějším chrámem je chrám
mého srdce. Nedělám svými hříchy z tohoto Božího příbytku tržnici?
Řekl to o chrámu svého těla.
Slova svatého evangelia podle Jana.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do
Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i
směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal zprovazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a
stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud!
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je
psáno: ‘Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.’ Židé mu však namítli:
„Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim
odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“
Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho
zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla.
Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím
chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
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13. 11. - svátek sv. Anežky České: Kol 3,12-17; Mt 25,31-46
= Zpět na obsah =

I dnes – tak jako v den vzpomínky na věrné zemřelé – mohu rozjímat nad
podobenstvím o posledním soudu… Pane, pomoz mi, abych tě dokázal
poznávat ve svých bližních!
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.
Slova svatého evangelia podle Matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s
ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj
shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř
oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.
Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce,
přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení
světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali
jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a
oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve
vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy
jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti
napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a
oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli
jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste
udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do
věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem
měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít;
byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste
mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to
řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého,
na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme
ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro
jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A
půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
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30. 11. - svátek sv. Ondřeje: Řím 10,9-18; Mt 4,18-22
= Zpět na obsah =

Na cestu za Pánem si Ondřej nemůže vzít síť ani loď… Také já se chci
zbavovat toho, co mi brání na mé pouti do božího království.
Oni hned nechali sítě a následovali ho.
Slova svatého evangelia podle Matouše
Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry –
Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ond-řeje, jak vrhají síť do moře;
byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře
lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál,
uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana,
jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni
hned nechali loď i otce a následovali ho.

8. 12. - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu: Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
= Zpět na obsah =

Maria je „milostiplná“ – to znamená, že v jejím životě nikdy neexistovala
překážka hříchu mezi ní a Boží milostí. V jejím srdci nalezl Bůh půdu,
v níž nebylo promarněno žádné zrno Božího slova… Pane, vím, že jsem ve
svém životě promarnil už mnoho tvých darů a milostí. Chci tě nyní
upřímně a s lítostí prosit za odpuštění… Maria, pomáhej mi, abych
nepromarňoval vzácné dary, které mi tvůj Syn svěřuje!
Počneš a porodíš syna.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z
Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
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"Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a
uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se,
Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh
mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi:
"Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl:
"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také
dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za
neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem
služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní
odešel.

Pozn.: Svátky, které připadají do doby vánoční (sv. Štěpána, sv. Jana, sv.
Mláďátek, Matky Boží Panny Marie…), jsou uvedeny mezi vánočními texty.
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VIII. DODATKY
= Zpět na obsah =

1. UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA PODLE EVANGELIÍ
(nabídka pro osobní či společnou modlitbu na Zelený čtvrtek v noci a na
Velký pátek)
= Zpět na obsah =

ÚVOD: Prožíváme nejpohnutější okamžiky z celého křesťanského roku:
Zelený čtvrtek večer, následující noc a velkopáteční den. Jsou to chvíle,
kdy nemáme jen přihlížet tomu, jak Ježíš pro nás trpí. Máme se snažit do
tohoto utrpení vstoupit, nakolik jsme toho schopni: svým soucitem, svou
modlitbou, svými vlastními trápeními, svou prostou účastí… Víme, jak
velkou posilou byl pro Pána malý čin statečné Veroniky.
Prožíváme chvíle, kdy sám Pán prosí nejen své učedníky, ale i nás:
Zůstaňte zde a bděte se mnou! Jak často Ježíše prosím o pomoc a
útěchu! A nyní on sám čeká, zda potěším jeho zarmoucené srdce.
K tomu mi mohou pomoci i následující řádky, které předkládají chvíle
Kristova utrpení tak, jak je popisují evangelia. Jistě často přesně nevíme,
v kolik hodin se jednotlivé události staly, ale to není nejpodstatnější.
Půlhodinový interval mi může pomoci pravidelně se spojovat se svým
Pánem během těchto chvil, tak rozhodujících pro spásu mou i pro spásu
světa.
Víme, že Pán do svého utrpení zahrnul všechny okamžiky z celých
dějin lidstva. Myslel při tom i na mě. Propast dvou tisíc let pro něj nic
neznamená. A tak i já mu mohu být duchovně nablízku
v Getsemanech, před Pilátem i pod křížem. To není jen symbol, je to
skutečnost! Mohu bdít pár minut, několik hodin nebo i celou noc. Podstatné
je, zda to bude s vírou, oddaností a láskou. Moje radost z Kristova
vzkříšení bude potom tím hlubší a opravdovější…
------------------------------------------------------------------------------------------20:30 Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho
následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do
pokušení.“ (Lk 22,39-40)
21:00 Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek
a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a
bděte se mnou!“(Mt 26,37-38)
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21:30 Ježíš se pak od učedníků vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a
modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž
Tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. (Lk
22,42-43)
22:00 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul
na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,44)
22:30 Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „To
jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste
neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26,40-41)
23:00 Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne ten
kalich minul, a musím-li jej pít, staň se Tvá vůle.“ ( Mt 26,42)
23:30 A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je,
zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. (Mt 26,43-44)
24:00 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle,
přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte,
pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“ (Mt 26,45-46)
0:30 Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a
přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi. Ježíš, který věděl všecko,
co ho má potkat, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše
Nazaretského.“ Řekl jim: „To jsem já.“ Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil.
Jakmile jim řekl, to jsem já‘, couvli a padli na zem. Opět se jich otázal:
„Koho hledáte?“ A oni řekli: „Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl:
„Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít.“ Tak
se mělo naplnit slovo, které řekl: ,Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani
jednoho.‘ Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho
veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se jmenoval Malchos. Ježíš
řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi
dal Otec?“ Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a
spoutali ho. (Jan 18,3-12)
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1:00 Přivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl
toho roku veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který poradil židům, že je lépe,
aby jeden člověk zemřel za lid. (Jan 18,13-14)
1:30 Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám
veleknězi a vešel s Ježíšem do nádvoří veleknězova domu. Petr zůstal
venku před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel,
promluvil s vrátnou a zavedl Petra dovnitř. Tu řekla služka vrátná Petrovi:
„Nepatříš i ty k učedníkům toho člověka?“ On řekl: „Nepatřím.“ Poněvadž
bylo chladno, udělali si sluhové a strážci oheň a stáli kolem něho, aby se
ohřáli. I Petr stál s nimi a ohříval se. (Jan 18,15-18)
2:00 Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš
mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a
v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se
mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem
řekl.“ Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do
obličeje a řekl: „Tak se odpovídá veleknězi?“ Ježíš mu odpověděl: „Řekl-li
jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč
mě biješ?“ Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi. (Jan
18,19-24)
2:30 Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho
mohli odsoudit k smrti. (Mt 26,59)
3:00 Petr mezitím vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná služebná a řekla těm,
kdo tam byli: „Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem.“ On znovu zapřel
s přísahou: „Neznám toho člověka.“ (Mt 26,71-72)
3:30 Velekněží nenalézali žádný důkaz proti Ježíšovi, ačkoli předstupovalo
mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali: „On řekl: Mohu
zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět.“ Tu velekněz vstal a řekl mu:
„Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?“ Ale Ježíš mlčel. A
velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li
Mesiáš, Syn Boží!“ Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám,
od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a
přicházet s oblaky nebeskými.“ Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl:
„Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání.
Co o tom soudíte?“ Jejich výrok zněl: „Je hoden smrti.“ (Mt 26,60-66)
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4:00 Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře
a říkali: „Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil!“ (Mt 26,67-68)
4:30 Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo o Petrovi: „I tenhle byl
určitě s ním, vždyť je z Galileje!“ Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!“
A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a pohleděl
na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes
kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ Vyšel ven a hořce se rozplakal. (Lk
22,59-62)
5:00 Od Kaifáše vedli Ježíše do Pilátova místodržitelského paláce. Bylo
časně zrána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst
velikonočního beránka. (Jan 18,28)
5:30 Pilát vyšel k nim ven a řekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu
člověku?“ Odpověděli: „Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho
vydali.“ Pilát jim řekl: „Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!“
Židé mu odpověděli: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“ To aby se
naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. (Jan
18,29-32)
6:00 Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král
židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli
jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě
vydali. Čím ses provinil?“ Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa.
Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali,
abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát mu řekl:
„Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem
se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18,33-37)
6:30 Když se Pilát dověděl, že Ježíš podléhá Herodově pravomoci, poslal
ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě.
Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál
vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký
zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli
přítomni i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho
Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve
slavností šat a poslal ho zase k Pilátovi. (Lk 23,7-11)
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7:00 Pilát svolal velekněze, členy rady i lid, a řekl jim: „Přivedli jste přede
mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi
vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. Ani Herodes
ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, zač by
zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ Ale oni
všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ To byl
člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu.
(Lk 23,13-19)
7:30 Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak
oni křičeli: „Na kříž, na kříž s ním!“ Promluvil k nim potřetí: „Čeho se
vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho
zbičovat a pak ho propustím.“ Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali,
aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl
jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a
vraždu a o kterého žádali; Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. (Lk
23,20-25)
Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou
setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a
posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a
posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a
bili ho po hlavě. (Mt 27,27-30)
8:00 Potom Ježíše odvedli. Cestou zastavili nějakého Šimona z Kyrény,
který šel z pole, a vložili na něj kříž, aby jej nesl za Ježíšem. (Lk 23,26)
8:30 Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.
Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte!
Plačte nad sebou a nad svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat:
,Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!‘ Tehdy
řeknou horám: ,Padněte na nás‘, a pahrbkům: ,Přikryjte nás!‘ Neboť děje-li
se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“ (Lk 23,27-31)
9:00 Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená ,Lebka‘, dali mu
napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. (Mt 27,3334)
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo
devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis: ,Král
Židů‘. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého
po levici. (Mk 15,24-27)
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9:30 Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34a)
10:00 Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné
zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“
Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: „Když
jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ Nad ním byl nápis: „Toto je král
Židů.“ (Lk 23,35-38)
11:00 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi
Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha
nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen stejnému trestu. A my jsme odsouzeni
spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A
řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu
odpověděl: „Amen, pravím Ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,39-43)
12:00 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin,
protože se zatmělo slunce. (Lk 23,44)
14:00 U Ježíšova kříže stáli jeho matka a sestra jeho matky, Marie
Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní
učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl
tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal
k sobě. ( Jan 19,25-27)
15:00 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce
splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili
tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil
octa, řekl: „Dokonáno jest!“ A nakloniv hlavu skonal. (Jan 19,28-30)
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2. NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU
= Zpět na obsah =

Postup modlitby:

1) Hymnus „Veni Creator Spiritus“
2) Desátek růžence k Duchu svatému
3) Četba (popř. krátké rozjímání) úryvku z Písma sv.
4) Litanie k Duchu svatému
5) Závěrečná modlitba

(Při soukromé modlitbě je možno některé body podle svých časových
možností vynechat.)
Hymnus „Veni Creator …“:
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, - a navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes zavítej, - do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván, - tys dar, jenž Bohem věčným dán, - zdroj
živý, láskyplný dech, - tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice, - prst Otcovy jsi pravice, - tys Bohem
přislíbený host, - ty dáváš ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout, - vlij do srdcí nám lásky proud, - našeho
těla slabosti - zhoj silou svojí milosti.
Dál Nepřítele zapuzuj - a duši pokoj uděluj, - ať vždycky pod vedením
tvým - vyhnem se vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát - a Syna jeho milovat - a v tebe, Duchu svatý,
zas - důvěřovati v každý čas. Amen.
Desátek k Duchu svatému:
1. Ježíš, který Ducha svatého seslal.
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a
lásku.
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé
životní hodnoty.
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom správně rozuměli Božím
pravdám.
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve složitých životních
situacích správně rozhodovali.
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6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co
po nás Bůh žádá.
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly
ke chvále jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně
a s důvěrou.
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti
posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví.
Úryvky z Písma svatého:
1. den: Jan 7,37-39. V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě
a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří.
Jak říká Písmo, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.“ To řekl o
Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl
dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.
Všechny duchovní touhy – po modlitbě, po vnitřním pokoji, po
svatosti, po spáse své i druhých – jsou vždy touhou po Duchu svatém.
Mám ve svém srdci touhu po Božím Duchu a jeho darech? Právě nyní
jsem zván, abych v sobě tuto touhu prohluboval a rozněcoval. Pán ji jistě
nenechá bez odpovědi.
2. den: Gal 5,22-25. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání… Ti, kteří
náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Cítím, že můj život stále ještě přináší příliš málo ovoce Ducha svatého?
Tím více o ně chci prosit a také se mu otevírat svou snahou o křesťanský
život… O které konkrétní ovoce Kristova Ducha chci prosit především?
3. den: Jan 4,10.13-14. Ježíš ženě na to řekl: „Kdybys znala, co dává
Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on
by ti dal vodu živou… Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít žízeň. Kdo by
se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou
mu dám, se v něm stane pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
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Možná mám často dojem, že křesťanský život znamená především to,
že se snažím sloužit Kristu a „obdarovávat ho“ svými dobrými skutky. I
samařská žena až po nějaké chvíli pochopila, že Ježíš jí nabízí daleko víc
než ona jemu. Ano, jako křesťan chci jistě konat dobro, ale především
chci přijímat obdarování, která mi Pán nabízí. Věřím, že jeho největším
darem je Duch svatý, jenž se ve mně chce stát pramenem vyvěrajícím
k životu věčnému.
4. den: Jan 16,13. Ježíš řekl: „Ještě mnoho jiného bych vám měl
povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy,
uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co uslyší… On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme
ode mne.“
Pane, vím, že nedokáži myslet, mluvit a žít pravdivě. Pravda je pro mě
často těžká a nepříjemná. A přece – ty sám říkáš, že pravda nás
osvobodí. Chci poznávat pravdu o sobě i o tobě, abych tě mohl lépe
následovat a jednou přijít do království tvé lásky a pravdy. Pane, dej mi
Ducha své pravdy a nauč mě vzdalovat se každé lži, falši a neupřímnosti.
5. den: Jan 16,7-9. Ježíš řekl: „Říkám vám však pravdu: Prospěje
vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li,
pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a
soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří…“
Hřích v mém srdci je překážkou k přijetí darů Ducha svatého. Vím to,
ale přesto proti svým hříchům tak málo bojuji. Ale Bohu díky – Duch
svatý je mi nabízen nejen jako ten, kdo mě z mých hříchů usvědčuje, ale
především jako ten, kdo mě chce od mé slabosti a hříšnosti
osvobozovat… Proti kterým hříchům především chci s pomocí Kristova
Ducha bojovat?
6. den: 2 Kor 3,17-18. Duch je tím Pánem. Kde je Duch Páně, tam je
svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná tvář Páně, a tak
jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha
Páně.
Jen Duch svatý mi dokáže dát skutečnou vnitřní svobodu – svobodu od
strachu a obav; svobodu od hříchu, sobectví a pýchy; svobodu ode
všeho, co mě svazuje a spoutává; svobodu od vlivu Zlého… Toužím po
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této svobodě Božího dítěte a chci si ji od Ducha svatého stále znovu
vyprošovat!
7. den: Řím 8,13-15. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti;
jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se
dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha
otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství,
v němž voláme: Abba, Otče!
Jako křesťan jsem Božím dítětem. Přemýšlel jsem už někdy nad tím, co
to pro mě vlastně znamená? Jaká je to krása, že samotného Boha mohu
po právu nazývat Otcem? Chci za to v síle Ducha svatého Bohu děkovat
a zároveň chci téhož Ducha prosit o dar stále většího a hlubšího
pochopení, jak velice jsem byl od Boha obdarován.
Jsem Boží dítě, chci se tedy také nechat vést Božím Duchem…!
8. den: Řím 8,26-27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti.
Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je
úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za křesťany podle Boží vůle.
Často si postesknu, jak slabá a roztržitá je moje modlitba. Ale…
prosím vůbec Ducha svatého, aby mi v této tak důležité snaze pomáhal?
Aby mě učil, jak se mám modlit? Ztiším se alespoň někdy a uvědomím
si jeho přítomnost ve svém srdci?… Duchu svatý, prosím, přijď mi na
pomoc v mé slabosti a nauč mě, jak a za co se mám modlit…
9. den: Ef 4,7-8.11-12. Každému z nás byly uděleny duchovní dary
v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát… Tak určil jedny za apoštoly,
jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak
za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit,
aby Kristovo tělo dělalo pokroky.
Jak často se dívám kolem sebe plný sebelítosti nebo dokonce i závisti:
Jak se ten druhý má! Kolik ten má darů a schopností!… Pane, chci
objevit dary, které jsi mi dal. Ne proto, abych předčil ty ostatní, ale
proto, abych jim mohl lépe pomáhat a tobě lépe sloužit. Díky i za to, co
jsi dal těm druhým. Patříme přece do jedné církve, jsme údy jednoho
těla… Prosím, ať jsem pro tvé dary stále otevřenější!
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Litanie k Duchu svatému (odpověď: „Buď veleben“):
Duchu svatý,
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého
služebníka
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti
Boží
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího
- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat a upřímně
milovat
- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné
důvěře v Boha
- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě ducha a
duše
- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě
- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas
- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy
- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a
myšlenkám
- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a
řečem
- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas
- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém,
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat
- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat
dobré skutky
- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáblovým
- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla,
světa i ďábla
- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu,
přátele, dobrodince a všechny lidi
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- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse duše
a k radosti Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít jako
služebník užitečný.
Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své
lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi tato jeho pomoc
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
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3. PÍSMO SVATÉ VE SPOLEČENSTVÍ
= Zpět na obsah =

(Většina předcházejících textů této brožury byla určena k osobní
modlitbě. Na závěr snad může být užitečných i několik návrhů i pro
společnou modlitbu.)
Jaké je místo Písma svatého ve společenství? Tato otázka samozřejmě
úzce souvisí s tím, proč je vůbec bible důležitá v životě křesťana (srov. kap.
„Proč je bible tak důležita?“ na začátku brožury – toto téma může být
prospěšné probrat i ve společenství).
Právě proto, že Písmo svaté má být základem nejen naší víry, ale i skálou,
na které stavíme svůj každodenní život, měla by modlitba související
s Božím slovem patřit ke každému modlitebnímu setkání křesťanů.
Jak se tedy modlit nad Biblí ve společenství?
Velmi rozšířená a praktická je tzv. „Metoda sedmi kroků“. O jaké kroky
se jedná?
1) Začneme krátkou modlitbou, při které poprosíme Ducha svatého, aby
byl s námi, aby nás vedl a osvěcoval.
2) Čteme daný text (je velmi osvědčené vybrat si evangelium
z nadcházející neděle – potom společné rozjímání slouží i jako příprava na
nedělní bohoslužbu).
3) Čteme si text v tichu. Každý, koho osloví nějaké slovo nebo část věty,
může tento úryvek nahlas přečíst a tím na něj „upozornit“ ostatní.
4) Následuje chvíle úplně tiché četby a rozjímání. Vedoucí modlitby
určí (po domluvě s účastníky), jak dlouho budeme nad Božím slovem
rozjímat. Podle zaměření skupiny to může být v rozmezí od dvou do
dvaceti i více minut. Pokud ale se společenstvím teprve začínáme, je
zpočátku zřejmě lépe stanovit raději kratší čas pro rozjímání.
5) Vzájemně si sdělíme, co nás při četbě a rozjímání oslovilo. Při tom
je třeba dbát na několik důležitých zásad: - Pokud možno mluvme o tom,
co se dotklo nás osobně a nedělejme ze svých slov „kázání“ o tom, co by
„se mělo dělat“ anebo co „dnes lidé dělají špatně“ atd. - Zásadně se
vyhýbejme tomu, abychom někoho skrze své „rozjímání“ nenápadně
napomínali. Případné problémy si vyříkejme otevřeně a nezneužívejme
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k tomu Boží slovo. - Snažme se vyhnout tomu, abychom nad Božím
slovem začali diskutovat o různých možnostech výkladu atd. Je to z toho
důvodu, abychom dokázali odlišit chvíli modlitby (kterou toto sdílení také
má být) a chvíle „vzdělávací“, kdy nad něčím uvažujeme a diskutujeme.
Navíc po takové byť i krátké diskusi se už těžko znovu začíná s osobnějším
tónem při sdílení.
Na tato pravidla by měl dbát ten, kdo modlitbu řídí a pokud se začínáme
příliš „rozjíždět“, měl by rozjímání vhodným způsobem vrátit do správných
kolejí.
6) Zakončíme modlitbou vlastními slovy a můžeme připojit i nějakou
naučenou modlitbu.
7) A nyní v případě chuti a dostatku času můžeme nad daným textem
ještě diskutovat, předkládat různé názory atd. Pozor na jednu věc – někdy
se stane, že se ve skupině najdou dva nebo tři horliví diskutující, kteří si
vůbec nevšimnou, že nad daným problémem rozmlouvají už příliš dlouho a
tím ostatní zdržují. V takovém případě si mohou déle popovídat po
skončení společného programu.
Tolik tedy k „Metodě sedmi kroků“. Můžeme si ji samozřejmě
přizpůsobit, některé kroky (např. 3. a 7.) vynechat, ale zmíněné zásady je
dobré dodržovat, abychom se učili o Písmu nejen mluvit, ale také se nad
ním modlit.
Kromě této zmíněné metody modlitby nad Písmem ve společenství
existují samozřejmě mnohé další, například:
Spontánní modlitba nad daným textem. Vybranou perikopu z Písma po
krátké modlitbě přečteme, chvíli nad ní rozjímáme a potom se k Bohu
obracíme se svými chválami, díky, prosbami za odpuštění, vzýváním
Ducha svatého, prosbami a přímluvami. V pokročilejších společenstvích
taková modlitba může trvat i delší dobu (doba modlitby ať je i zde předem
alespoň přibližně určena) a je dobré, když se postupně snažíme jednotlivé
kroky do sebe navzájem „nemíchat“ (tj. do díků nepřidávat prosby apod.).
Výrazem toho, že se jedná o společnou modlitbu, může být jednotné
zakončení každé prosby, chvály atd., které všichni zopakují („prosíme tě,
vyslyš nás“; „děkujeme ti, Pane“…) Je také velmi dobré, i když někdy
poměrně náročné, když se ve své modlitbě snažíme vycházet
z přečteného úryvku z Bible.
Osobní svědectví. Každý, kdo chce a má odvahu, se může v rámci
společenství s druhými podělit o to, které Boží slovo ho v poslední době
povzbudilo, posílilo, pomohlo v nějakém rozhodnutí či rozhovoru…
Zvláště zde, tedy v ochotě a schopnosti podat osobní svědectví o Božím
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působení v našem životě, mají naše katolická společenství velké rezervy. Je
to škoda, protože skrze takové sdílení se můžeme navzájem velmi posilovat
a povzbuzovat. K tomuto kroku je samozřejmě třeba, aby ve společenství
panovala naprostá důvěra v to, že vše řečené zůstane jen mezi přítomnými
účastníky setkání.
Slovo na rok. Toto „Slovo na rok“ je zvykem vyprošovat si nejen ve
společenstvích, ale i v některých farnostech či komunitách. Pořádající tým
předem vypíše úryvky z Písma na lístečky. Tyto úryvky lze „získat“ různě.
Asi nejlepší je, když se pořádající tým nejdříve společně modlí a vyprošuje
si jednotlivé úryvky z Písma, které si jednotliví účastníci buď vybavují ve
své paměti, nebo je nacházejí (cíleně, popř. spontánním otevíráním Písma).
Úryvky je samozřejmě třeba také vybírat a rozlišovat – měly by být spíše
povzbudivého rázu. Lístečky s vypsanými úryvky je při samotném
vyprošování ve společenství či ve farnosti možné položit před oltář nebo
před kříž. Po společné modlitbě potom mohou přistupovat všichni, kteří
chtějí, a po chvilce modlitby si vytáhnout lístek s biblickým citátem
s důvěrou, že je to slovo, kterým je Bůh v následujícím období chce
doprovázet, posilovat a proměňovat.
Tolik tedy k malé teorii o Bibli a jejím místě v našem životě i ve
společenství. Teď už jen nezapomenout na to, abychom přidali i praxi.
Potom nás určitě život a především Bůh sám skrze své slovo naučí…
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