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Úvod
V dogmatické konstituci o Božím zjevení (Dei verbum č. 21 - 25) čteme:
"V posvátných knihách totiž Otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým dětem a rozmlouvá s nimi. Slovo Boží
má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a živostem, a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým
pramenem duchovního života. Proto o Písmu svatém nadmíru oprávněně platí slova 'Slovo Boží je plné života a síly' (Žid
4,12), 'má moc vzdělávat a zjednat dědictví (ve společenství) všech posvěcených' (Sk 20,32; srov. 1 Sol 2,13)... Věřícím
křesťanům musí být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému... Snoubenka vtěleného Slova, církev, poučená Duchem svatým,
usiluje dosáhnout stále hlubšího porozumění Písmu svatému, aby mohla své děti neustále živit Božím slovem... Proto všichni
příslušníci duchovního stavu, především Kristovi kněží a další, kteří se jako jáhni nebo katecheté řádně věnují službě slova,
musí zůstat v trvalém styku s Písmem vytrvalou duchovní četbou a důkladným studiem, aby se nikdo z nich nestal 'jenom
navenek povrchním kazatelem Božího slova, kterému uvnitř nenaslouchá' (sv. Augustin)... Posvátný sněm naléhavě a důrazně
vybízí také všechny věřící, aby častým čtením Písma svatého získali 'nesmírně cenné poznání Ježíše Krista' (Flp 3,8). 'Vždyť
neznat Písmo znamená neznat Krista' (sv. Jeroným). Ať tedy rádi přistupují přímo k posvátnému textu jak prostřednictvím
posvátné liturgie, tak ve zbožné četbě nebo prostřednictvím vhodných vzdělávacích zařízení nebo pomocí jiných prostředků,
které se v naší době všude chvályhodně šíří se souhlasem a péčí pastýřů církve. Ať však pamatují, že četba Písma svatého má
být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť 'jeho oslovujeme, když se modlíme; jemu
nasloucháme, když čteme božské výroky' (sv. Ambrož)."

Předkládaný biblický průvodce evangelii všedních dní mezidobí by chtěl být průvodcem, který nejen řádné
"služebníky slova" (kteří třeba nemají po ruce nic obšírnějšího nebo si neudělají čas to číst - kněze, katechety,
pomocníky v pastoraci, lektory), ale každého věřícího uvádí k hlubšímu porozumění Písmu, a tím i k hlubšímu
hlásání, modlitbě a životu z něho. (Vhodným doplněním mohou být pomůcky, které již existují k nedělním čtením např. soubor tří knih od P. Aleše Opatrného Stůl slova A, B, C - a pomůcky k hlubšímu porozumění celku evangelií
- např. Malý stuttgartský komentář, který může doplnit mnohé zde pouze ve stručnosti naznačené impulsy - obojí
vydané v Karmelitánském nakladatelství.)
Texty jsou tedy určeny k přípravě na slavení všednodenní (feriální) liturgie i k denní osobní četbě Písma nesené
liturgií církve. Jsou zaměřeny především na pochopení původního (tzv. "literního") smyslu příslušného úryvku,
případně na jeho zasazení do širšího kontextu knihy. Na rozdíl od předchozích částí těchto komentářů k vánočnímu
a velikonočnímu okruhu je zde navíc položen důraz na stručnost jednotlivých úvodů (která však s sebou nese
nutnost mnohé věci pouze naznačit a mnohé možnosti výkladu zcela pominout). Aktualizace (tj. pochopení, jak
Boží slovo v textu promlouvá do naší dnešní situace) a způsob uchopení v modlitbě jsou již ponechány na čtenáři
samotném (viz níže impulsy k "lectio divina"). Kurzívou psaný nadpis je převzat z lekcionáře a může (někdy více
jindy méně zdařilým způsobem) vystihnout hlavní myšlenku úryvku.
Evangelia jsou rozdělena tak, že se nejprve čte z evangelia podle Marka (1. - 9. týden), potom podle Matouše
(10. - 21. týden) a nakonec podle Lukáše (22. - 34. týden). Z evangelia podle Marka se čte prvních 12 kapitol,
kromě dvou perikop ze 6. kapitoly, které jsou zařazeny na konci doby vánoční. Z evangelií podle Matouše a podle
Lukáše se čte všechno to, co chybí v evangeliu podle Marka. Navíc jsou zde vynechány první a poslední kapitoly,
které jsou zařazeny do vánočního a velikonočního okruhu. Podávají-li evangelisté některé části svým osobitým a
poněkud odlišným způsobem anebo pokud je to nutné k pochopení souvislosti evangelia, čtou se takové texty
dvakrát nebo i třikrát. V evangeliu podle Lukáše je uvedena celá eschatologická řeč, a proto se toto evangelium čte
na konci liturgického roku.
Petr Hruška, Chodov, 1999
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Impulsy k "lectio divina"
Po příkladu mnišského "lectio divina" praktikovaného v církvi od prvních staletí doporučujeme při osobní četbě projít
následující kroky (někomu bude vyhovovat rozdělit si je na dvě části: krok 1. - 3. např. večer před spaním, krok 4. - 6. pak ráno
po probuzení):
1. Lectio (četba): Pomalu slovo za slovem a v uctivém postoji naslouchající modlitby čteme příslušný úryvek z lekcionáře
nebo z bible. Je užitečné číst denně, abychom neztratili souvislost, pokud je četba kontinuální. Pomáhá také stále stejná doba a
místo četby. Před vlastní četbou je dobré zůstat několik minut v tichosti a uvědomit si, že ke mně nyní chce v Duchu svatém
promlouvat sám Bůh. Při práci ve skupině je dobré číst text vícekrát po sobě více čtenáři, případně potom opakovat věty či
slova, která se komu zdají být důležitá. Tak se nám text hlouběji vrývá do paměti i do srdce.
2. Collatio (rozhovor): S použitím příslušného vysvětlujícího úvodu k textu se pustíme do rozhovoru nad textem (ve
skupině nebo alespoň sami v duchu) a snažíme se pochopit jeho základní smysl pro tehdejší posluchače či čtenáře (smysl tzv.
"literní"). Zde mohou pomoci i další komentáře a pomůcky (velmi vhodný je např. Malý stuttgartský komentář), případně
odkazy na další biblická místa. Pomůže zde také znalost kontextu doby a situace v době vzniku textu a jeho zasazení do širšího
kontextu knihy a Písma. Pro porozumění jednotlivým výrazům může pomoci porovnání různých překladů, které jsou k
dispozici. Při práci ve skupině můžeme napřed samostatně text "studovat" a poznačit si vykřičník tam, kde se nám zdá, že
nacházíme nějakou důležitou pasáž a otazník tam, kde něčemu nerozumíme. Pak o svých vykřičnících a otaznících hovoříme.
Nakonec může někdo přečíst vysvětlující komentář či úvod.
3. Meditatio (rozjímání): Přemýšlíme, co z textu vyplývá pro dnešní dobu a pro nás osobně (co by autor textu napsal nám
do naší situace, kdyby nám chtěl sdělit totéž, co chtěl sdělit svým tehdejším čtenářům). Biblické texty jsou často plny
(dějových) obrazů, které vyžadují, abychom je pozorovali se zapojením všech sil fantazie, a tak si čtené ihned živě
představovali. Dáme-li si práci a budeme věrně čtená slova uchovávat ve svém srdci (srov. Lk 2,19; 1,29), v příhodnou hodinu
se najednou stane, že nás Bůh skrze vnější čtené slovo také vnitřně osloví. Pak se "vnější slovo" stává "vnitřním slovem". Jak
se takovéto vnitřní slovo rozpozná? Existují "lehké" myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Existují však i myšlenky, které mají
jakousi zvláštní váhu (závažnost) a usazují se pevněji v srdci. Je to Duch Boží, který činí slovo závažným: skrze vnitřní světlo
víry, dar rozumu, poznání, moudrosti... Jestliže v nás takto vnitřně vzejde nějaké slovo, zasel Bůh do našeho srdce živé
semínko, které touží růst a zrát. U takovýchto vnuknutí je pak třeba prodlévat. Při skupinové práci si taková místa označíme
šipkou (můžeme o nich pak opět vést rozhovor).
4. Oratio (modlitba): Z množství myšlenek se pro nás stala jedna z nich důležitou - je nyní Božím slovem pro nás osobně.
Jestliže nás Bůh takto vnitřně osloví, nebudeme již pravděpodobně příliš přemýšlet a uvažovat o všem možném. Boží slovo
vždy volá po odpovědi. Boží slovo nám proniklo do srdce, pozdvihlo jej a rozšířilo; jsme jím pohnuti a obšťastněni, činí nás
radostnými, tichými, pokornými, uctivými, milujícími, oddanými, žasnoucími... Můžeme využít tyto city ("afekty"), které nám
jsou darovány, aby nás nesly k Bohu. Nechme se tím, co hýbe naším srdcem, vést k vnitřní modlitbě srdce a pokusme se o
dialog, jako když přítel mluví s přítelem. Nesnažme se dále přemýšlet o Božím slově, ale hledejme Boha samotného. Držme
své srdce vystavené Božímu slunci a hovořme s Otcem či s Ježíšem, svěřujeme mu své radosti, vděčnost, pochybnosti i strachy
a ptejme se ho, k čemu nás svým Duchem vede. V případě práce ve skupině může následovat společná hlasitá modlitba, kde
zároveň nasloucháme druhým a přicházíme k Bohu jako společenství.
5. Contemplatio (spočinutí): Milující rozhovor nemůže být závěrem "lectio divina", protože sám od sebe ukazuje dále.
Otevírají ses při něm dvě možnosti: Pán nás může v modlitbě milujícím způsobem jakoby držet ve své blízkosti nebo nás může
poslat do služby. Při rozjímání nám zazářila jedna myšlenka a stala se pro nás důležitou; rozšířila naše srdce a roznítila v nás
"afekty", které nám umožnily modlitbu srdce. Nyní může přijít to, že se i toto množství afektů zjednoduší do jednoho jediného
tichého, klidného základního postoje. Modlitba se pak stává zcela prostou: již to není žádný rozhovor s Bohem, nýbrž prosté
"pozdvižení duše k Bohu", pohled milujícího srdce. Láska nemusí moc povídat, nakonec jí stačí jednoduché "ty". Možná, že
nám zde pomůže jednoduchá "střelná modlitba", např.: "Pane, já vím, že mě miluješ - Pane, ty víš, že tě miluji", "Můj Bože a
mé všechno" apod. nebo opakování věty či slova z přečteného úryvku. Sestoupit do tohoto spočinutí se ovšem nepodaří při
každém čtení. Vždy však četba může být soustředěná a ústící do modlitby srdce. Bůh nás pak sám bude - nejprve tu a tam,
později častěji - vést k této modlitbě jednoduchosti, ke kontemplaci. Jestliže takto právě nejsme vedeni nebo povinnosti či čas
nám toto spočinutí nedovolí, jděme jinou cestou (která je samozřejmě nutně otevřená i po kontemplaci):
6. Operatio (konání): Bůh nám může také říci: "Jdi a jednej také tak!" (Lk 10,37). Božímu slovu nemohu jen naslouchat,
ale musím jej také konat (Mt 7,24). Jádro dnešního poselství si tedy vezmeme s sebou do všedního dne (můžeme si ho i zapsat
a naučit) a v jeho světle jdeme svojí cestou nebo se jej i pokoušíme nějak konkrétně uskutečnit. Boží slovo, které je
uskutečněno, se stává "slovem života" (Jan 6,68; srov. 6,63). Pak žijeme nový život a nový život začíná rašit i kolem nás. Slovo
učiněné tělem proměňuje svět.
Shrnutí: Takto praktikované čtení Písma ("lectio divina") je na jedné straně výbornou školou modlitby. Po mnoho století
mnozí křesťané takto díky četbě Písma praktikovali umění volné vnitřní modlitby, aniž znaly různé složité metody rozjímání.
Na druhé straně je takováto četba Písma také tou nejlepší školou života. Křesťanský život se vždy nově rozvíjí právě tam, kde
je Boží slovo slyšeno a činěno.

2

Evangelium podle Marka
Pondělí 1. týdne: Mk 1,14-20
Obraťte se a věřte evangeliu. Neboli: "Změňte smýšlení a důvěřujte radostné zvěsti!" Před tím však v tomto evangelistově souhrnu celé Ježíšovy zvěsti čteme: "Přišel rozhodující okamžik! Bůh se již ujímá své
vlády!" Tato radostná zvěst je vždy a všude předpokladem jakéhokoli Ježíšova nároku. Následování jako
konkrétní odpověď na Ježíšovo povolání je pak konkrétní formou obrácení, výrazem této Božím sebedarováním probuzené víry.
Úterý 1. týdne: Mk 1,21b-28
Učil je jako ten, kdo má moc. A to moc slova, které nejen povolává do společenství učedníků a k následování (viz včerejší evangelium), ale které také k němu uschopňuje a osvobozuje od všech temných mocí,
které by v následování mohly bránit. Tito "nečistí duchové" se však Ježíšovu slovu velmi lstivě (pod
zdáním dobra) brání (označení "Svatý Boží"!). Ale není třeba se bát - neubrání.
Středa 1. týdne: Mk 1,29-39
Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. To vše však začalo nejprve v domě prvních učedníků.
Ježíšovo uzdravující slovo je účinné především v životě toho, kdo jej následuje. Takto uzdravený člověk je
pak sám uschopněn ke službě ("obsluhovala je"). I Ježíšova láska má tento dvojí rozměr: Je obdarovávaná
(v rozhovoru s Otcem) a obdarovávající (ve službě slova).
Čtvrtek 1. týdne: Mk 1,40-45
Hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. To pro tehdejšího člověka znamenalo téměř totéž co
vzkříšení z mrtvých. Bůh (přicházející v "soucitném" Ježíši) jej díky jeho důvěře a skrze přijímající dotek
a očišťující slovo znovu napojuje na ztracený zdroj života. Přes všechnu radikální novost je však Ježíšova
mocná služba jasně zasazena do "Mojžíše", který je v ní tak naplněn.
Pátek 1. týdne: Mk 2,1-12
Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy. Tato "moc" je opět prvotně skryta v Ježíšově "hlásání
(Božího) slova", ze kterého se každý člověk může dozvědět, že jej Bůh osvobozuje z jeho ochromující
viny, že mu Bůh odpouští bez jakékoli podmínky, bez jakéhokoli předpokladu, a to i tehdy, když se sám již
nemůže vzchopit. K osobnímu přijetí však potřebuje "víru" - alespoň svých přátel.
Sobota 1. týdne: Mk 2,13-17
Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Nejlépe to bylo vidět na tom, že s nimi (s celníky - tj. kolaboranty a podvodníky - a ostatními hříšníky) stoloval (společenství stolu vyjadřovalo velmi osobní životní vztah). Odpuštění hříšníkovi (tj. hříchem nemocnému člověku) skrze povolání k následování znamenalo
znovuobnovení životního společenství s Bohem a s Božím lidem.
Pondělí 2. týdne: Mk 2,18-22
Ženich je s nimi. Proto se učedníci v Ježíšově přítomnosti nemohou postit. Ne, že by postem nepotřebovali
bojovat proti duchům zla, vyjádřit své pokání, smutek nad hříchem, či to, že chtějí plně patřit Bohu. Avšak
nyní v Ježíši přišla radikální "novost" času, začala totiž svatební slavnost (viz Iz 62,5).
Úterý 2. týdne: Mk 2,23-28
Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Tento důraz na prvotnost daru, jež uvádí do zodpovědné
svobody, před požadavkem příkazu, který vede k ustrašenému podřízení se, se vine celým Ježíšovým
hlásáním. Prvotní je o šabatu slavený dar svobody a Boží péče o člověka, teprve pak je také člověk
schopen plněním Božích příkazů vyjádřit, že je zde i on zcela pro Boha. Vše "posvátné" (oddělené pro
Boha), má v Kristu vždy prvotně sloužit člověku.
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Středa 2. týdne: Mk 3,1-6
Je dovoleno v sobotu život zachránit, anebo nechat zahynout? Na tuto otázku nedovede či nechce odpovědět ten, kdo v Bohu nevidí především dárce života, ale spíše kontrolora dodržování předpisů. Ježíš úmyslným překračováním "plotu kolem Tóry" (tj. zákazů zpřísněných rabíny tak, aby původní zákaz Zákona
jistě nebyl porušen), dává Tóře její původní smysl, jímž je svoboda člověka.
Čtvrtek 2. týdne: Mk 3,7-12
Nečistí duchové křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. Tento zákaz je nutný, protože poznání Božího Syna bez vydání se na cestu následování včetně ochoty k utrpení by
mohlo zástupy, které šly za Ježíšem, svést k nesprávnému chápání jeho poslání a učinit z něj obyčejného
léčitele. Ježíšova cesta však vede přes hlásání uzdravujícího, odpouštějícího a osvobozujícího slova především učedníkům (v. 7).
Pátek 2. týdne: Mk 3,13-19
Zavolal k sobě ty, které sám chtěl, aby byli s ním. Tato "dvanáctka" vyvolených, kterou Ježíš ustanovil (dosl. "vytvořil") na hoře (snad připomínka Mojžíše na Sinaji), má být znamením počátku obnovy dvanácti izraelských kmenů, nového Izraele. Důležité je pořadí: zavolal je (dar) - přišli k němu (odpověď) - vytvořil z
nich společenství (spolupráce). Z tohoto společenství s Ježíšem pak teprve vyrůstá poslání kázat mocné
osvobozující slovo.
Sobota 2. týdne: Mk 3,20-21
Jeho příbuzní říkali, že se pomátl na rozumu. V kontrastu k žízni "zástupu" se Ježíš u svých nejbližších setkává s odmítavým nepochopením. Člověk, který se kvůli službě zříká části sebe samotného a práva
uspokojovat své potřeby ("nemohli se ani najíst"), je buď blázen, nebo člověk Bohem naplněný a poslaný.
Obojí druh lidí ruší z poklidu běžného života - je třeba se jich tedy zmocnit (příběh pokračuje v Mk 3,31 viz příští úterý).
Pondělí 3. týdne: Mk 3,22-30
Se satanem je konec. A to v každém případě: Buď je rozdvojen sám v sobě, nebo nad ním vítězí Ježíš Boží
mocí. Touto radostnou zvěstí Ježíš reaguje na ještě vážnější nařčení, než slyšel od příbuzných. Avšak zde
nejde jen o nařčení, ale o perverzní postoj člověka, který se trvale všemi prostředky brání jednoznačnému
příchodu Božího Ducha - uzdravující Boží lásky - do jeho života. Tento postoj (a ne Bůh!) jej pak může od
Boha oddělit i navěky!
Úterý 3. týdne: Mk 3,31-35
Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka. Při těchto slovech se Ježíš dívá po těch, kteří byli
"uvnitř". Ježíšovi příbuzní však zůstali "venku" (vypravili se za ním, aby se ho zmocnili" a dělali si na něj
nárok, viz evangelium minulé soboty). Tvoří se zde nová Ježíšova rodina těch, kdo "činí" Boží vůli - tím,
že vstupují "dovnitř" a následují Ježíše. Tito jsou pak také schopni skrze podobenství a mocné činy vnímat
hlubší výklad "tajemství Božího království", který následuje (Mk 4 a 5).
Středa 3. týdne: Mk 4,1-20
Jeden rozsévač vyšel rozsévat obilí. Vlastní podobenství (v. 3 - 9) ujišťuje o úspěchu Ježíšova hlásání pochybující učedníky, že semeno (Boží slovo) je kvalitní a že rozsévač (Ježíš či další kazatel) je chce a smí
rozsévat velmi marnotratně a bez obav. Normální je, že semena (ve v. 8 je plurál!) vzejdou a nesou užitek.
Těm však, kdo jsou "mimo" (dosl. "vně", v. 11), je prostý smysl podobenství skryt, protože se nechtějí vydat na cestu následování (srov. Iz 6,8-11 a Oz 6,1-5). Výklad podobenství je pak již nesen zkušeností
prvních křesťanů, že záleží i na nás (kvalita půdy), jaký užitek bude z onoho vždy stejně kvalitního semene.
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Čtvrtek 3. týdne: Mk 4,21-25
Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Prvním výrokem (v. 21 - 23) chce Mk zdůraznit: Jestliže Bůh "skryl" zvěst evangelia, tajemství Božího království,
do obce Ježíšových učedníků (viz v. 11 včerejšího evangelia), pak jen proto, že chce, aby se v této obci zaskvělo před světem jakožto radostná zvěst. A proto (v. 24n) se projevuje jako věrný správce pouze ten, kdo
se jím nechá obdarovat a předává je dále. Jen tomu se rozšíří srdce a bude obdarován v přemíře.
Pátek 3. týdne: Mk 4,26-34
Člověk zaseje semeno a spí, a semeno roste, on ani neví jak. Podobně je to i s Božím královstvím: jeho naplnění v tomto světě je zcela jistým ovocem Božího jednání ("samo od sebe"), tak jak jistě přijde po setbě i
žeň (v. 26 - 29). Navíc mohutnost a síla tohoto ovoce je nesrovnatelná s jeho ubohými a nepatrnými počátky v tomto světě (v. 30 - 32, srov. Ez 31,6 - obraz spásy pohanů).
Sobota 3. týdne: Mk 4,35-41
Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře? Tato otázka vede k hlubšímu poznání Ježíšovy osoby, ale i k
novému tázání. Ježíš je ten, kdo má moc nad silami temnoty (moře a bouře), i když "spí". Toto však
učedníci poznávají (uprostřed své malé víry a veliké bázně) teprve tehdy, když poslechnou Ježíšovu výzvu
a mají odvahu "vzít jej s sebou" a "plavit se s ním (i bouří!) na druhý břeh" (srov. také evangelium z 8. ledna, Mk 6,45-52).
Pondělí 4. týdne: Mk 5,1-20
Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka! Ježíš nejen uzdravuje, ale především demonstruje vítězství nad
mocnostmi tmy celého pohanského světa, který je vyjádřen oním "druhým břehem" a ztělesněn v obraze
posedlého (srov. Iz 65,1-5!). Pohané se zatím tohoto daru svobody bojí. Uzdravení posedlého (pohana) je
však dovršeno posláním znovu se začlenit do (pohanské) rodiny a hlásáním Božího dobrodiní připravovat
(i zde) cestu evangeliu.
Úterý 4. týdne: Mk 5,21-43
Děvče, říkám ti, vstaň! Neboj se, jen věř! Jdi v pokoji a buď zdráva! Všechny takovéto příkazy nejsou u
Ježíše pouhým slovem, ale zároveň i tvůrčím uzdravujícím a (nový) život darujícím činem prorážejícím
nedůvěru učedníků (v. 31) i lidí ze synagógy (v. 35.40a). Plnost uzdravení pak není způsobena nějakým
magickým dotekem (v. 28), ale osobním důvěryplným setkáním tváří v tvář s Ježíšem, který nás touží
"uvidět" (v. 32.34) a uvnitř důvěřujícího společenství (v. 37.40b) darovat nový život.
Středa 4. týdne: Mk 6,1-6
Nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své vlasti. Marek na závěr hlubšího výkladu "tajemství Božího
království" (Mk 4 a 5) ukazuje Ježíše, který "se divil" nevěře svých nejbližších. Nevěře lidí, kteří nejsou
ochotni přijmout Boha, který jim chce sloužit zcela všedním, lidským způsobem, který je jedním z nich. A
Ježíšova reakce? "Obcházel jejich vesnice a učil" (vynechaný v. 6b).
Čtvrtek 4. týdne: Mk 6,7-13
Začal je posílat. To byla další Ježíšova reakce na nedůvěru a odmítnutí. Místo rezignace znásobuje své působení skrze "zavolání Dvanácti" a vyslání dvojic poslů vyzbrojených jeho plnou mocí. Ti již svým zjevem
měli vydávat svědectví pravdě evangelia: Boží království je tady - náš Bůh je takový Otec, jehož náklonnost k nám činí zbytečnými naše starosti o pozemské jistoty.
Pátek 4. týdne: Mk 6,14-29
Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen. To si pomyslel král Herodes (Antipas) při zprávách o úspěšném působení apoštolů v Ježíšově jménu. Měl v srdci vzpomínku na jeho slova, které jej nejen usvědčovala z hříchu, ale i tajemně přitahovala a oslovovala (viz v. 20). Janův osud je zde vzdáleným paralelním
předobrazem osudu Ježíšova (srov. v. 29 s 15,45n, příp. i 1,14 - „uvězněn“, dosl. "vydán" - s 14,41).
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Sobota 4. týdne: Mk 6,30-34
Byli jako ovce bez pastýře. To je obraz zástupů shromážděných kolem Ježíše. Jako první "pastýřskou" pomoc má pro ně Ježíš své slovo (v. 34b), aby je pak mohl sytit i tělesným chlebem (viz vynechané 6,35-44).
Obojí se mají učit i učedníci (a církev), kteří se vrátili z první misijní cesty (viz 6,12) - po prvotním
zvěstování pokračovat ve službě sycením slovem a chlebem života, a tak ze "zástupů" vytvářet "svatý lid
Boží".
Pondělí 5. týdne: Mk 6,53-56
Kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. Nezmiňuje se zde jejich víra, ani víra učedníků - naopak: ti ani "nepochopili, jak to bylo s chleby" (závěr vynechaného příběhu 6,45-52; viz 8. leden), že se o ně totiž v Ježíši
Bůh stará jako dobrý pastýř a zachránce v "bouřích" života. I zde Ježíš pomáhá trpícím, aniž by kladl jakékoli předchozí podmínky. I to se od něj mají učedníci (a církev) učit.
Úterý 5. týdne: Mk 7,1-13
Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. To není pouhá kritika povrchního prožívání rituálních předpisů. Zde jde o nesouhlas s tehdejší tradiční zásadou, že Boží právo má přednost před právem
lidským. Tam, kde se z úcty k Bohu zakrývá Boží láska, se však Ježíš odvažuje takovéto "právo" zpochybnit, aby zazářilo Boží slovo ve své původní čistotě a službě blahu člověka.
Středa 5. týdne: Mk 7,14-23
Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. "Nečistého" (tj. neschopného společenství s Bohem) tedy nečiní
člověka něco vnějšího, ale jeho vlastní nitro zaměřené jen na sebe samotného, jen na vlastní prospěch a
vlastní sebeprosazení a sebepotvrzení. Nebezpečí vnější zbožnosti jako pláštíku sobectví hrozilo nejen farizejům.
Čtvrtek 5. týdne: Mk 7,24-30
Psíci se živí pod stolem kousky po dětech. I mimo Izrael, v "nečisté" pohanské zemi, existují lidé, kteří
očekávají od Ježíše pomoc a vyjadřují to takto pokorným a důvěryplným způsobem. Ježíš proto prolamuje
další zaběhlé "tradice" (mluví se ženou, a to ještě pohankou), ale pozdější pohanokřesťané mají z Markova
podání vyčíst, že jsou "pouze" přibráni do spásy Izraele. Avšak co je víc?
Pátek 5. týdne: Mk 7,31-37
Hluchým dává sluch, i němým řeč. Další zastávka na Ježíšově cestě pohanským územím je Dekapolis. Navenek zcela po způsobu obvyklých divotvůrců "opečovává" hluchoněmého, avšak poselství zázraku je v
něčem jiném: Ježíš je i pro pohany dárcem plného vztahu k Bohu i lidem, ke kterému patří právě
schopnost naslouchat a odpovědět - je dárcem nápravy porušené celistvosti stvoření.
Sobota 5. týdne: Mk 8,1-10
Najedli se dosyta. Stejně jako při prvním nasycení pěti tisíců (srov. Mk 6,42; viz evangelium z 8. ledna).
Tentokrát však Markův místopis (pohanská krajina) i číselná symbolika (sedm) naznačuje, že Ježíšův soucit se neomezuje jen na Izrael, ale zahrnuje všechny, kdo k němu přijdou. Ježíšovo požehnání marnotratně
"zaplavuje" (viz zbytky). Stačí dát k dispozici to málo, co máme, a darované požehnání "předkládat" dále.
Celé vyprávění je proniknuto zkušeností prvotní církve s eucharistií.
Pondělí 6. týdne: Mk 8,11-13
Proč toto pokolení žádá znamení? Tento Ježíšův "hluboký povzdech" Je výrazem jeho bolesti nad "tímto
pokolením" (srov. Gn 7,1; Ž 95,10), jehož žádost o znamení není výrazem touhy po utvrzení se ve víře, ale
spíše důsledkem tvrdého srdce. Kdo nemá odvahu k základnímu kroku víry ("vstoupit na loď a odjet s
Ježíšem na druhý břeh", srov. 6,45; 8,10), neuvěří ani na základě znamení.
Úterý 6. týdne: Mk 8,14-21
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Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského! Tento "kvas" je kvasem strachu z pozemsky nezajištěné cesty s Ježíšem. Zbylý chléb naopak dává jistotu plnosti Božího požehnání proměňujícího náš nedostatek a převyšujícího naše potřeby - jak pro Izrael (12 kmenů), tak pro pohany (70 národů). I
ti, kteří jsou "na lodi", však ještě "nechápou", že přítomnost Ježíše, pravého Chleba života, stačí.
Středa 6. týdne: Mk 8,22-26
Byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Předtím se motal ve své poloslepotě, podobně jako učedníci, kteří "mají oči, ale (ještě zcela jasně) nevidí" (viz 8,18). A jako Ježíš mohl uzdravit jej, mají šanci i "nechápaví" učedníci (viz předchozí v. 21). Ježíš osvobozuje slepé ke světlu, učedníky k víře a všechny k
cestě kříže (viz kontext následujících perikop). Vyprávěním snad také prosvítá křestní a biřmovací praxe
prvotní církve (přivedení kmotry, vyvedení z hříchu, osvícení, vkládání rukou, poslání...).
Čtvrtek 6. týdne: Mk 8,27-33
Ty jsi Mesiáš... Syn člověka bude muset mnoho trpět. Petrovo vyznání Ježíše jako Mesiáše (ř. Kristus)
musí být doplněno Ježíšovou zvěstí o utrpení, aby bylo učedníkům jasné, že cesta ke vzkříšení vede skrze
Ježíšovo ztotožnění se s bolestí tohoto zraněného světa. Odpor vůči tomu je sejitím z učednické cesty (v.
33 dosl.: "Jdi za mnou, odpůrče!", srov. 1,17!).
Pátek 6. týdne: Mk 8,34 - 9,1
Kdo svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zahrání si ho. Výzva k obnovenému rozhodnutí následovat
Ježíše i na cestě kříže (tj. věrnost i za cenu rizika ztráty života) není určena jen Petrovi, ale platí pro všechny učedníky a slyší ji i zástupy. Pro ty, kdy by se toho zalekli a začali by pochybovat o pravosti Ježíšova
poslání, je určen verš 9,1 - existují svědkové, kteří prožili, že Boží království v Ježíšově osobě již přišlo
(viz následující „proměnění na hoře“).
Sobota 6. týdne: Mk 9,2-13
Byl před nimi proměněn. A to proto, aby právě tito tři Ježíšovi nejbližší učedníci jakoby předem zakusili,
že v něm již "Boží království přišlo v celé slávě" (9,1) a měli odvahu jít další cestou i s rizikem ukřižování
za tím, který je dovršením Zákona (Mojžíš) a Proroků (Eliáš). Takovýto okamžik světla však nelze uměle
zadržet (stany). Pouhé vyprávění o zjeveních nepomůže (v. 9). Cesta dál vede jen přes poslušnost Slovu (v.
7.10). Osud Jana Křtitele pak Ježíš vykládá jako slíbenou přípravu cesty Eliášem.
Pondělí 7. týdne: Mk 9,14-29
Věřím, Pane, pomoz mé slabé víře! Právě takovéto "důvěryplné nevíře" je možné vše. Postoj otce, který se
v nouzi zcela v dialogu spojuje s Ježíšem, je postojem modlitby, který chybí učedníkům. Ježíšovo
zklamání a výčitku však nenásleduje hrozba, ale ukázání cesty platné v jakékoli situaci - přivést k němu!
Úterý 7. týdne: Mk 9,30-37
Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední. Podruhé se v tomto úseku evangelia
vrací Ježíšovo slovo o utrpení a vzkříšení (viz již 8,31nn), a to určené výhradně pro nejbližší učedníky (v.
30.35), kteří tak mají být uvedeni do hloubky následování. I zde následuje neporozumění učedníků (v.
32n) a výzva k následování (ke službě druhým, obzvlášť maličkým).
Středa 7. týdne: Mk 9,38-40
Kdo není proti nám, je s námi. Ježíšova slova jsou školou velkorysosti a lékem na úzkoprsost učedníků,
kteří chtěli službu v Ježíšově jménu vázat jen na sebe - opět nezralost a nepochopení (přesně přeložený závěr v. 38: "...protože nás nenásledoval"!).
Čtvrtek 7. týdne: Mk 9,41-50
Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla. Po výzvě k
velkorysosti vůči druhým (včera) je nyní "dvanáct" (viz 9,35) vedeno k důslednosti vůči sobě samotným:
Od toho, co je "svádí k odpadu" od cesty následování (v. 43.45.47), se musí radikálně oddělit. Jen tak "ne7

svedou z cesty" ony "nepatrné" (tj. přehlížené z obce učedníků). Navzdory Boží dobrotě člověk totiž může
zabloudit! Proto je nutné mít odvahu k nutně bolestnému (oheň, který čistí) procesu proměny (sůl, která
konzervuje; v. 50 srov. s 9,34).
Pátek 7. týdne: Mk 10,1-12
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Aby se Ježíš dostal k tomuto závěru, ptá se farizeů, co Mojžíš (tj. Zákon)
ohledně manželství "přikázal". Jde mu tedy v první řadě o pozitivní Boží vůli pro manželství (a oni dobře
věděli o mnoha příkazech Zákona tvořit se ženou jedno tělo a být jí pomocí a oporou). Oni však uhýbají a
hledají, co Mojžíš "dovolil" v krizové situaci těm, kdo mají "tvrdé srdce", a tak zcela odhlížejí od hledání
"počátku" (tj. základu a jádra) konkrétního vztahu. Jen toto (spolu s otázkou "Jak mohu být druhému pomocí a oporou?") je hodno učedníka.
Sobota 7. týdne: Mk 10,13-16
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Ježíš je již opět v srdci zasažen nechápavostí učedníků, a tak si touto větou trochu zaryje do jejich nedotknutelné důležitosti. Zároveň je celé setkání velikým ujištěním, že Boží království se již nyní a zde v plnosti své žehnající moci nabízí všem, i
těm sebenepatrnějším. Jen proto je možné klást takové nároky, jako ve včerejším evangeliu.
Pondělí 8. týdne: Mk 10,17-27
Prodej všechno, co máš, a následuj mě. Ježíš touto výzvou otvírá onomu člověku jedinečnou možnost
dovršení jeho života již nyní na cestě následování. Přes tuto šanci a přes všechnu Ježíšovu lásku (dosl. v.
21: "objal jej") muž odchází smutný a nevstoupil (dnes!) do zde a nyní již přítomného Božího království
na Ježíšově cestě (v. 23). Bohatství nemusí bránit získat věčný život (po smrti), ale skoro vždy brání následovat (již nyní).
Úterý 8. týdne: Mk 10,28-31
V tomto čase dostanete stokrát víc, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. Ježíš tím
odpovídá na otázku učedníků vyvolanou předchozím rozhovorem o bohatství, které nemusí bránit v získání věčného života ("Co z toho tedy budeme mít?!" srov. Mt 19,27). Pro učedníka je tato odpověď dostatečná, protože toto bohatství nových vztahů prožívá. Pro všechny je to ujištění, že být učedníkem se "i přes
pronásledování" vyplatí.
Středa 8. týdne: Mk 10,32-45
Jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán. Na této cestě Ježíš potřetí uvádí svých Dvanáct do tajemství cesty kříže. A opět následuje nepochopení učedníků. Cesta do slávy vede přes vypití kalichu lidské
svévole (Ž 75,9) a ponoření se ("křest") do lidských bolestí (Ž 42,7n). Ani sebejistý souhlas s touto cestou
však nezajistí nějaká privilegia. Je to cesta pokorné, pro druhé se vydávající služby založené na osvobozující službě Ježíšově.
Čtvrtek 8. týdne: Mk 10,46-52
Mistře, ať vidím! Těsně před vstupem do Jeruzaléma je třeba, aby učedníci byli zbaveni poslední slepoty a
měli jistotu, že toto je cesta života. Často právě v poslední chvíli učedník ztratí odvahu udělat ten rozhodující krok následování - a ani ho z vlastních sil není schopen. Proto je třeba - i přes všechno odrazování "rozumnějšího" okolí (v. 48) - volat o smilování a prosit o rozjasnění náhle zatemněného pohledu (v. 51 je
dosl. "ať opět vidím"). Vrcholem je v. 52 - nové otevření cesty následování.
Pátek 8. týdne: Mk 11,11-25
Můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy. Mějte víru v Boha. Cesta Mesiáše (8,27 - 10,52)
dospěla do Jeruzaléma tak, jak to odpovídá Králi pokoje (11,1-10). Verš 11 však symbolicky naznačuje, že
se zde otevírá propast mezi jeho cestou a cestou zformalizované chrámové bohoslužby, která již nikoho
nesytila (viz symbol neplodného fíkovníku). Svým vystoupením Ježíš provokuje k návratu ke kořenům
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modlitby jako na důvěře postaveného, plodného, "hory přenášejícího" a druhým odpouštějícího vztahu
mezi Bohem a člověkem.
Sobota 8. týdne: Mk 11,27-33
Jakou mocí to děláš? Na tuto oprávněnou otázku národní elity (která zahajuje sérii tzv. „jeruzalémských
sporů“ v Mk 12), klade Ježíš otázku ještě zásadnější. Měl-li Jan Křtitel pravdu, pak Izrael od hříchu nezachrání zritualizovaná bohoslužba, ale osobní a radikální obrat k Bohu. Kdo však nemá odvahu nechat si
zpochybnit určité zaběhlé koleje své zbožnosti, nenaváže s Ježíšem rozhovor.
Pondělí 9. týdne: Mk 12,1-12
Chytili jediného syna, zabili ho a vyhodili ven z vinice. Touto „vinicí“ je jednoznačně myšlen Izrael, který
Bohu odpírá očekávané plody (viz Iz 5,1nn) a ke kterému již v minulosti posílal své služebníky proroky
(Jr 7,25; 25,4; Am 3,7; Za 1,6) a nyní poslal svého Syna Ježíše. Ale ani odpor vinařů nemůže zadržet Boží
dílo.
Úterý 9. týdne: Mk 12,13-17
Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu. To je první odpovědí na otázku, jaké plody z výnosu vinice (viz včerejší evangelium) Bůh očekával od Izraele. Ježíš se nenechá chytit do léčky záludné otázky,
ale opět vede k počátku a základu: Na denáru je císařův obraz a nápis - má tedy na něj nárok, ale důležitější je, že Bůh má zas nárok na svůj obraz - na celého člověka!
Středa 9. týdne: Mk 12,18-27
On není Bohem mrtvých, ale živých. Kdo při četbě Písma nepočítá s věrností a životodárnou mocí Boží
(saduceové), nemůže jej nikdy chápat správně a vidí v něm pouhou připomínku minulosti. Naopak pouhé
prodloužení rozhojněného pozemského života (farizeové) také vůbec neodpovídá budoucímu životu, který
je zcela jiné kvality a nelze si jej malovat pozemskými barvami („jsou jako andělé“).
Čtvrtek 9. týdne: Mk 12,28b-34
Žádné jiné přikázání není větší než tato. Ježíš zde vychází ze srdce Zákona, tzv. „Šema Izrael“ („Slyš, Izraeli!“, Dt 6,4nn), které je základním vyznáním víry v Boží jedinečnost a lásku pronikající celého člověka
a všechny jeho vztahy. Této lásce pak jedině odpovídá jednoduchá, a tím i celostná odevzdanost. To je ono
ovoce, které Bůh (marně) očekával od Izraele (viz 12,2).
Pátek 9. týdne: Mk 12,35-37
Jak mohou tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Toto tvrzení je sice dobře biblicky podložené, ale přeci jen
nyní spojené s příliš úzkými představami a očekáváními (obnovení Davidova království). Proto je pro
Marka důležitější a plnější titul Boží Syn. Kdo zůstane jen ve starých teologických přihrádkách, Mesiáše
nepochopí.
Sobota 9. týdne: Mk 12,38-44
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Stává se protikladem k některým na odiv se stavějícím znalcům Zákona a vzorem „darování všeho“ pro učedníky. Pokud má být oběť Bohu milá, musí být výrazem
darování života, ovocem a znamením darující se lásky. Tím se již otevírá cesta k řeči o dovršení (Mk 13) a
k pašijím.

Evangelium podle Matouše
Pondělí 10. týdne: Mt 5,1-12
Blahoslavení chudí v duchu. Neboli: Blahoslavení (dosl. „šťastní“), kterým se podaří všeho se vzdát a být
odkázáni jen na Boha. Tak začíná první z pěti velkých „řečí“ v Matoušově evangeliu (tzv. „Horské
kázání“; Mt 5 - 7, v konečné podobě určené židovstvím hluboce formovaným učedníkům „matoušovské“
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obce). Lukášův důraz na „obdarovatelnost“ člověka v chudobě, hladu a smutku (Lk 6,20n) Matouš doplňuje důrazem na Boží péči aktivně přijímající, a tím ke štěstí vedoucí postoj uprostřed těchto situací.
Úterý 10. týdne: Mt 5,13-16
Vy jste světlo světa! Učedník, který v sobě zakusil štěstí z přicházejícího a aktivně přijatého Božího království se nemůže snažit být nenápadný, aby se např. vyhnul pronásledování a ústrkům. On prostě „je“ (ne:
„má být“) solí (srov. Lv 2,13; Ex 30,35; 2 Kr 2,20) a světlem (Mt 4,16!). Kdyby svoji pravou přirozenost
zapíral, bude rozpolcen a „nehodí se k ničemu“.
Středa 10. týdne: Mt 5,17-19
Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Ježíš nepřišel Zákon (hebr. „Tóra“ = ukazatel, směrník k životu) a Proroky (tj. výklad Tóry do nových podmínek) „zrušit“, ani pouze doslovně „zachovávat“. Přišel je „naplnit“
(srov. 3,15), tj. ve svém vlastním životě a hlásání dovršit a přivést k jejich pravému smyslu. Žádný příkaz
není zrušen - pouze v jiných podmínkách může mít „plnění“ jeho smyslu (služba životu) odlišnou podobu.
Klíčem k plnění „dovršené“ Tóry (a tak i ke vstupu do Božího království zde a nyní), je pak (dosl.) „naplněná spravedlnost“, tj. otevřený, závazný a darující se vztah s Bohem i lidmi (viz zítra v. 20).
Čtvrtek 10. týdne: Mt 5,20-26
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu! Klíčem k pochopení všech šesti matoušovských
„antitezí“ (5,21-48), které prohlubují příkazy Tóry a vracejí jim jejich původní smysl, je v. 20 (viz včerejší
úvod), tyto příklady pak jsou jeho praktickou demonstrací. Příkaz „Nezabiješ!“ (který měl sloužit životu
obecně) není „naplněn“, pokud učedníka nevede i k vytržení kořenů smrti (tj. hněvu, neúcty a pohrdání), a
to zvláště ve vztazích lidí, kteří společně slaví bohoslužbu.
Pátek 10. týdne: Mt 5,27-32
Kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil. Příkaz „Nezcizoložíš!“ (měl sloužit společnému
životu manželů) není „naplněn“, pokud učedníka nevede k tomu, že neusiluje ani o jakési vnitřní společenství ve vědomě sycené touze po cizím partnerovi. S tím je pak třeba skoncovat tak rázně, že to lze přirovnat k „vyloupnutí“ oka či „useknutí“ ruky. Další příkaz „dát rozlukový lístek“ (měl sloužit možnosti
nového manželského života ženy) je „naplněn“ (a tak překonán) tím, že učedník pochopí hlubokou původní jednotu „jednoho těla“ manželů a na ní postaví řešení každé neshody („smilstvem“ se zde snad myslí na „incestu“ založený vztah, který není Boží vůlí a je nutné jej stejně „rozloučit“).
Sobota 10. týdne: Mt 5,33-37
Já vám říkám: Vůbec nepřísahejte! Zákaz „křivé přísahy“ (zformulovaný na základě mnoha SZ míst; měl
sloužit životu v pravdě) je „naplněn“ (a tím překonán) tím, že učedník, který bere vážně Boží touhu po lidské pravdivosti, se rozhodne být hodnověrný nejen při slavnostní přísaze, ale vždy a za každých okolností.
Pondělí 11. týdne: Mt 5,38-42
Já vám říkám: Neodporujte zlému. Příkaz „(Pouze) oko za oko a (pouze) zub za zub!“ (má sloužit ochraně
života viníka) není „naplněn“, pokud učedníka nevede k tomu, aby nejen na zlo nereagoval zlem ještě
větším, ale aby na zlo vědomě odpovídal dobrem. Rozumějme tedy: Neodporujte zlému zlem, ale (odporujte) dobrem!
Úterý 11. týdne: Mt 5,43-48
Milujte své nepřátele! Příkaz „lásky k bližnímu a nenávisti k nepříteli“ (měl sloužit životu ve společenství
Božího lidu a jeho ochraně od všeho rozkladného a protibožského) není „naplněn“, pokud učedníka nevede k odvážnému kroku lásky k nepřátelům, která jeho společenství před nimi ochrání lépe a trvaleji než
nenávist. Vždyť právě toto je cestou Boží „dokonalosti“ (= celostnosti, v. 48), ke které je učedník pozván
skrze „naplněnou“ spravedlnost (5,20) a svůj synovský vztah k Otci (v. 45).
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Středa 11. týdne: Mt 6,1-6.16-18
Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Celá Mt 6 je opět věnována „skutkům spravedlnosti“ (dosl. v. 1), nyní však v oblasti této „skryté“, diskrétní zbožnosti schopné člověka uschopnit ("odměna“, "odplata") k „naplnění“ Tóry. Nic pak nedělá jako „herec“ (ř. „hypokrités“ = herec, pokrytec) - jen pro vnější
efekt, ale z nitra. Jako příklad jsou zde uvedeny tři cesty k této „obdarovatelnosti“: skutky milosrdenství
(vztah k druhým), modlitba (vztah k Bohu) a půst (vztah k sobě samotnému).
Čtvrtek 11. týdne: Mt 6,7-15
Vy se modlete takto. Následující modlitba učedníků nám mimo jiné říká, čím Bůh pro nás chce být a co pro
nás chce činit: Chce dát světu svým konáním („posvěcením“) poznat, že je („náš“) Otec a my jsme jeho
rodina - chce, aby přišlo jeho království zde a nyní do našeho života - cestou k tomu je náš souhlas s jeho
vůlí v našem životě - chce nám dát vše potřebné k učednictví: to nejnutnější k životu (přítomnost), odpuštění a odvahu odpustit (minulost), ochranu před pádem v pokušení a před zlem (budoucnost).
Pátek 11. týdne: Mt 6,19-23
Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Vidět pozemské bohatství jako dar určený k rozdávání podle vzoru Dárce, to je schopen pouze člověk se „zdravým“ (dosl. „jednoduchým, upřímným, prostým, čistým“)
pohledem. Ten pak do svého života vpouští světlo. Člověk se nemůže ve svém nitru upsat majetku (aram.
„mamona“) a zároveň patřit tomu, jehož podstatou je rozdávat (viz 6,24).
Sobota 11. týdne: Mt 6,24-34
Nedělejte si starosti o zítřek. To je uskutečnitelné jen pro člověka s „čistým pohledem“ na stvoření, kterým
je schopen vnímat, že stvoření vychází z ruky toho, který sám je Dárcem života. Počítat s jeho péčí o náš
život má učedníky uschopnit plně se dnes všemi silami věnovat „hledání jeho království a spravedlnosti“,
tj. životu z vědomí Boží vlády v Ježíši přítomné uprostřed nás a z ochoty v tomto životě hledat a do důsledku přijmout jeho vůli.
Pondělí 12. týdne: Mt 7,1-5
Napřed vyndej ze svého oka trám. Nejprve se nech uzdravit z vlastní „slepoty“ - potom teprve budeš
schopný darovat se bližnímu, kterého trápí „krátkozrakost“, s láskou a citlivostí, která jemu umožní tvoji
službu přijmout. To je princip jednání učedníka s druhými, kterým Ježíš rozvíjí staré židovské pravidlo o
„dvou mírách“ (v. 1 - 2), jež by samo o sobě mohlo vyznít poněkud obchodnicky.
Úterý 12. týdne: Mt 7,6.12-14
Co chcete, aby lidé dělali vám, to i vy dělejte jim. Toto je tzv. (Matoušem pozitivně formulované) „zlaté
pravidlo“: Jednejte s druhými tak, aby mohli plněji žít - protože i vy to od něj očekáváte. To je naplnění
Tóry a Proroků, to je cesta k životu (učedníka samotného i těch, kdo jsou kolem něj). Jen to (a prosebná
modlitba, viz vynechané v. 7 - 11) je cestou k přesvědčení těch, kteří (při vší diskrétnosti nesené výzvou z
v. 6) se evangeliu při jeho hlásání spíše zatvrzují.
Středa 12. týdne: Mt 7,15-20
Poznáte je po jejich ovoci. Ne každý prorok (tj. člověk vykládající Boží zvěst do současné situace), který
je pravověrný, zbožný nebo i misionářsky horlivý (viz zítra 7,22) je automaticky prorokem pravým. Tím je
pouze takový, který jde „úzkou bránou“ (viz 7,14), tj. nese ovoce činné lásky (výraz „nepravost“ v zítřejším evangeliu 7,23, je v 24,11n ztotožněn s „vychladnutím lásky“).
Čtvrtek 12. týdne: Mt 7,21-29
Dům na skále a dům na písku. Tento protiklad je zde evangelistou nabídnout jako shrnutí smyslu celého
„Horského kázání“: Uvedení slov Horského kázání ve skutek (v. 24) není předpokladem nutným pro posmrtný vstup do „nebe“, ale je důležité pro toho, kdo nechce žít „marně“ a nechce stavět na písku (srov. 1
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Kor 3,12-15). Rozhoduje se zde „jen“ o tom, zda už zde a nyní vstupujeme do „nebeského království“ (v.
21), nebo zda se naše pozemská minulost jednou zhroutí a zanikne jako bezcenná (v. 27).
Pátek 12. týdne: Mt 8,1-4
Chceš-li, můžeš mě očistit. Jakoby tato slova malomocného byla důvěryplnou reakcí jednoho ze zástupu
(viz včera Mt 7,28n), který užasl nad „mocí“ Ježíšových slov a „šel za ním“ (v. 1). Pro čtenáře „Horského
kázání“, který snad pochybuje nad uskutečnitelností jeho požadavků, pak mohou všechna následující
uzdravující setkání s Ježíšem (Mt 8 - 9) být povzbuzením ke spolehnutí se na Ježíšovu do společenství Izraele znovuzačleňující moc.
Sobota 12. týdne: Mt 8,5-17
Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Moc
Ježíšova slova překonává všechny hranice - i pohané jsou vírou začleňováni do spásy Izraele, jehož příslušníci si na druhé straně nesmí být jisti spásou jen proto, že jsou privilegovanými „syny království“.
Ježíš je pravým „Božím služebníkem“ (srov. v. 17 s Iz 52,13 - 53,12), který již na své pouti na sebe začíná
brát utrpení a nouzi Izraele.
Pondělí 13. týdne: Mt 8,18-22
Pojď za mnou! Setkání s Ježíšem nabízí lidem uzdravení. Avšak to, o co jde, je být s Ježíšem na cestě, „jít
za ním“ či „následovat jej“ do nejistoty, na „druhý břeh“. A to není snadné. Kdo se toho chce odvážit, musí
vědět, do čeho se pouští (v. 20). Kdo tento krok již učinil, nechal mnohé za sebou a nelze se vracet (v. 22).
Úterý 13. týdne: Mt 8,23-27
Vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. Následování Ježíše (v. 23, srov. Mk 4,36!) je krokem
„na loď“ (do nejistoty i do společenství), ale často také cestou do „bouře“. Ježíšova přítomnost je na této
cestě často neznatelná („spal“), ale jeho slovo je stále mocně a v pravý čas překonává jak vnitřní nedůvěru
(v. 26a), tak vnější chaos (v. 26b).
Středa 13. týdne: Mt 8,28-34
Přišel jsi trápit démony, dříve než nastal čas. Tímto zvoláním vloženým do úst démonů Matouš naznačuje,
na co chce dát důraz ve své značně zkrácené verzi Markovy předlohy: Na příchod Božího království právě
do této doby a do těch nejtemnějších koutů Izraele i jeho pohanského okolí. Ten, kdo Ježíše následuje na
„druhý břeh“ (bere vážně slova Horského kázání a přináší osvobození), musí navíc počítat s tím, že nebude vítaným hostem (v. 34).
Čtvrtek 13. týdne: Mt 9,1-8
Zástupy velebily Boha, že dal takovou moc lidem. Matouš zde (oproti Markově verzi příběhu) klade důraz
ne tolik na Ježíšovo hlásání, na množství posluchačů či na samotné uzdravení, ale na Ježíšovo povzbudivé
slovo („Buď dobré mysli“) a na skutečnost, že odpuštění hříchů je Ježíšem darováno „lidem“ (v. 8). Tím je
jim svěřena také povinnost odpouštět a uzdravovat ochrnulost světa.
Pátek 13. týdne: Mt 9,9-13
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní; milosrdenství chci, a ne oběť. Pro Boha je milosrdenství důležitější než jeho oslava - a Matoušovi leží na srdci, aby se učednici Ježíšovi z jeho obce toto učili žít v praxi.
Markův text o odpouštějící Boží lásce přicházející v Ježíši je zde opět přetvořen ve výzvu k následování.
Sobota 13. týdne: Mt 9,14-17
Mohou truchlit, dokud je ženich s nimi? Zdá se, že otázka postu, která je komentována touto větou, nehraje
v Matoušově obci centrální roli, žije-li se půst „skrytě“ (srov. Mt 6,16nn). Důraz je zde na „novosti“ měchů, tj. života učedníků, kteří se naučili, že Bůh chce především milosrdenství (viz včerejší text). Jen takovýto učedník může „uchovat“ Ježíšovu zvěst i svůj život (v. 17).
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Pondělí 14. týdne: Mt 9,18-26
Právě mi umřela dcera; ale pojď, a bude žít. Zázrak samotný (vlastně zázraky dva) v dnešním textu opět
ustupuje do pozadí ve světle důrazu na víru představeného synagogy (a nemocné ženy). Možná, že Matouš
tento příběh (oproti Markovi opět velmi zkráceně) vypravuje proto, aby ukázal, že Ježíšova milosrdná láska je určena skutečně všem vrstvám a do všech (i beznadějných) situací.
Úterý 14. týdne: Mt 9,32-38
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Takto je uzavřen jakýsi souhrn Ježíšovy služby a jeho zvěstování království (v. 35 - 38): Ježíšův pohled plný „lítosti“ (za v. 36 stojí hebrejský podklad „rachamím“ = mateřská
milosrdná láska, v tomto případě zasažená bolestí dítěte) plodí výzvu k prosebné modlitbě za služebníky a
udává základní tón celé 10. kapitoly (řeč o formaci služebníků).
Středa 14. týdne: Mt 10,1-7
Jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Matoušovo evangelium (na rozdíl od Markova) spojuje vyvolení apoštolů hned s vysláním, které má být jakýmsi rozšířením Ježíšova působení (srov. Mt 10,27). V
jejich působení (prvotně mezi nejbližšími - členy vyvoleného národa) má být zakusitelné přicházející Boží
království.
Čtvrtek 14. týdne: Mt 10,7-15
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. O přítomnosti Božího království nemají svědčit jen uzdravení, ale
i způsob služby učedníků - nezištnost a odkázanost na okolí. Výraz „zasloužit si“ (ř. „axios“, v. 11 - 13) je
pak třeba chápat v jeho původním významu: „rovnovážný, rovnocenný“, „ten, který je hoden“ - tj. „k něčemu se hodí“. Apoštol se má tedy nejprve rozhlédnout po lidech, kteří „se hodí“ k jejich poselství (jsou
mu otevřeni). Ostatní počkají (čas milosti však nebude trvat stále a mohou jej promeškat).
Pátek 14. týdne: Mt 10,16-23
To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Toto zaslíbení má oživnout v srdci učedníků v situacích, kdy se lidé proti zvěstovatelům evangelia násilně postaví, protože je ruší v jejich „poklidu“.
Tato možnost násilného odporu je považována za trvalý stav (v. 23!), ve kterém učedník potřebuje rozvahu
i důvěru (v. 16).
Sobota 14. týdne: Mt 10,24-33
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Stejnou měrou, jak se skrze učedníky bude rozšiřovat okruh a zvětšovat
síla Ježíšovy zvěsti o přicházejícím Božím království (v. 27), se bude zvětšovat i odpor vůči ní (v. 24n).
Proto učedník nebeského království potřebuje znovu a znovu slyšet další a další osobní ujištění o Boží
péči a věrnosti právě v těchto krizových časech i na konci časů.
Pondělí 15. týdne: Mt 10,34 - 11,1
Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Ježíš (a učedníci v jeho stopách) svojí zvěstí o přicházejícím Božím
království přichází jako rušitel zaběhlého „poklidu“ lidí, kteří svým životním postojem dávají přednost zaběhlým vazbám před ke změně provokující Ježíšovou přítomností. Takoví lidé se k Ježíši „nehodí“ (v. 37,
ř. „axios“, viz úvod k evangeliu ze čtvrtka 14. týdne), protože nemají odvahu následovat (v. 38), „již našli“
(dosl. v. 39) své vlastní řešení života a nejsou ochotni přijmout Ježíše (např. v jeho poslech, v. 40nn).
Úterý 15. týdne: Mt 11,20-24
Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. Města Chorazin, Betsaida a Kafarnaum, která jsou zde
srovnávána s místy symbolizujícími největší pýchu a zlovolnost, jsou místy mnohých Ježíšových zázraků.
Na ně a na Ježíšovu zvěst však reagovali především lidé na okraji (viz Mt 11,5). Ti zabydlení a sebejistí
však jako by nevěděli, co vlastně chtějí (viz Mt 11,16-19). Setrvání v tomto postoji by však mohlo mít
osudné následky.
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Středa 15. týdne: Mt 11,25-27
Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil je maličkým. Znovu a znovu Ježíš naráží na tajemství nepochopení, a to především u vzdělaných znalců Zákona. Jeho poselství přijímali především lidé již zcela
odkázaní na druhé - a tím i na Boha. Tato jejich otevřenost je důvodem pro Ježíšův chvalozpěv na Otce, ke
kterému má on a právě on svůj jedinečný a neopakovatelný vztah synovství.
Čtvrtek 15. týdne: Mt 11,28-30
Jsem tichý a pokorný srdcem. Protože toto o sobě může Ježíš tvrdit, jeho „jho“ (tj. výklad Tóry - Zákona na rozdíl od výkladu farizeů - viz úvod k zítřejšímu evangeliu) nejen „netlačí a netíží“, ale i dává „odpočinek“. Ve struktuře textu lze znovu objevit základní princip: Nejprve je třeba se nechat obdarovat - teprve
pak je možné následovat.
Pátek 15. týdne: Mt 12,1-8
Syn člověka je pánem nad sobotou. A proto může postavit zpět na nohy „vnitřní řád“ výkladu Tóry, který
ve farizejském podání tehdy při střetu dvou příkazů dával přednost povinnosti vůči Bohu před povinností
vůči člověku. V Ježíši přicházející Boží království (které je „více než chrám“) je však nyní zaměřeno více
k blahu člověka, než k vlastní slávě (v. 7; 9,13; srov. 12,9-14).
Sobota 15. týdne: Mt 12,14-21
Nařídil jim, aby ho nerozhlašovali; tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš. Toto „naplnění“ se stalo
zřejmým v uzdraveních darovaných těm, kteří jej následovali (v. 15). Citátem z Izaiáše pak Matouš
ukazuje na Ježíše jako na toho, kdo „dopomůže právu k vítězství“ (v. 20b) skrze citlivé, milosrdné jednání
(v. 18 - 20a). Proto je jeho „jho“ lehké a proto je lpění farizeů na zákonných předpisech „břemenem“ (viz
11,28-30).
Pondělí 16. týdne: Mt 12,38-42
Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení. Tímto pokolením má Matouš nejspíše na mysli
každého, kdo (až do doby sepsání evangelia) znovu a znovu váhá s krokem víry v Ježíše postavené na jediném a základním „znamení Jonášově“ - na Ježíšově vzkříšení (v. 40). Kdo nechá své rozhodování
dlouho „prázdné“, mohl by být znovu vtažen do původního zmatku (viz 12,43-45!).
Úterý 16. týdne: Mt 12,46-50
Ukázal rukou na své učedníky a řekl: To je moje matka a to jsou moji příbuzní. Rozhodnutí pro Ježíše není
možné do nekonečna protahovat (viz včerejší úvod k evangeliu) a není ani možné spoléhat se jen na vnější
formální vztahy a nároky (příbuzenství). O příslušnosti k Ježíšově nové rodině rozhoduje to, co člověk
„koná“.
Středa 16. týdne: Mt 13,1-9
Přinesla stonásobný užitek. Podobenství o rozsévači má především povzbudit k důvěře ty, kteří začali pochybovat, zda „se vyplatí“ patřit k Ježíšově nové rodině (Mt 12,48-50): V přírodě je normální, že bohatě
rozsévané semeno je plodné a přináší v pravý čas užitek (v. 8) - i když nevzejde vše (v. 4 - 7). Kdo tedy
rozsévá či přijímá Ježíšovo slovo, ten se nemusí nechat mást jeho zdánlivou neplodností. Může si být jist,
že je to slovo Boží (srov. Iz 55,8-11), které na konci zcela jistě přinese bohatý užitek.
Čtvrtek 16. týdne: Mt 13,10-17
Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Znát tajemství nebeského království „je dáno“ těm, kdo jdou životem s otevřenýma očima a ušima, těm, kdo přicházejí znovu a znovu za
Ježíšem a ptají se jej (v. 10). Kdo je spokojen s tím, co již pochopil, neroste a je nebezpečí, že promarní
vše (v. 12).
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Pátek 16. týdne: Mt 13,18-23
Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek. Nejen „slyšení“, ale i vnitřní „pochopení“ (v. 19.23) je pro Matouše cestou k nesení ovoce („konání“, Mt 7,24; 12,50). Nelze složit ruce do klína a nechat se nést jen a jen
důvěrou v kvalitu rozsévaného „slova o království“ (v. 19). Záleží i na přijímajícím srdci (zemi). Tak se v
alegorickém výkladu podobenství o rozsévači přenáší důraz z Božího daru slova na naši odpověď naslouchající a chápající víry.
Sobota 16. týdne: Mt 13,24-30
Nechte obojí spolu růst až do žní. Zpočátku se totiž „jílek mámivý“ (ř. „zizania“, v. 25) nerozpozná od
pšenice a později s ní má tak propletené kořeny, že jej není možné vytrhat bez zničení pšenice. Podobně je
i při vrůstání do „nebeského království“ třeba dbát na vnitřní zákon „společného růstu“ dobra i zla. Ničit
zlo v lidech je Boží záležitostí, a to v pravý čas. Nám patří pouze starost o to, abychom nechali prostor k
růstu pšenice v nás. (Pozn.: Zde i v ostatních podobenstvích platí, že se nesrovnává něco, ale určitý dynamický děj. Úvodní větu je tedy třeba vždy chápat takto: „S nebeským královstvím je to tak, jako když...“)
Pondělí 17. týdne: Mt 13,31-35
Hořčičné zrno vyroste a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Obě dnešní podobenství Matouš snad uvádí proto, aby vyjádřil důvod, proč si můžeme dovolit nechat spolu s dobrým semenem růst i plevel: Nebeské království není ve svém růstu závislé na našich silách, nýbrž na naší ochotě
nechat je z malých „skrytých“ počátků (v. 33 „zadělat“ - dosl. „skrýt“) růst mezi námi a skrze nás podle
jeho vlastních zákonů.
Úterý 17. týdne: Mt 13,36-43
Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. V tomto dalším alegorickém Matoušově
výkladu (srov. pátek a sobota 16. týdne) se těžiště přesouvá od pohledu na přítomnou církev a svět k hledisku posledního soudu - k završení Božího jednání. Není totiž jedno, jestli jsem se v životě přidával k
dobru nebo ke zlu (v. 41!). Není třeba se však bát, patřím-li k „synům Království“.
Středa 17. týdne: Mt 13,44-46
Prodá všechno, co má, a to pole koupí. Pro nebeské království se nestačí rozhodnout jen ze strachu před
„pláčem a skřípěním zubů“ (Mt 13,42). Je třeba v něm vidět něco ohromně cenného a úchvatného, za co
stojí „s radostí“ (!) dát celý svůj život. Nemusíme však čekat, až náhodou najdeme „poklad“ království.
Můžeme jej také „hledat“ (srov. Mt 6,33!), jako obchodník vzácnou perlu.
Čtvrtek 17. týdne: Mt 13,47-53
Co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Ještě jednou se zde jiným obrazem zdůrazňuje totéž, co již bylo řečeno dříve (Mt 13,36nn): Nelze sice násilím vykořeňovat zlo kolem nás, avšak
tím vůbec není zrušen rozdíl mezi dobrem a zlem! Není jedno, jestli jsme „dobří“ nebo „nestojíme za nic“
(v. 48). Žít tato „tajemství nebeského království“ (Mt 13,11), a především vyložit je ostatním, je navíc
schopen pouze jeho stálý „učedník“.
Pátek 17. týdne: Mt 13,54-58
Copak to není syn tesařův? Kde se tedy to všechno u něho vzalo? Po skončení řečí v podobenstvích se
nyní v Matoušově evangeliu více a více stává jasným oddělení těch, kteří „chápou“ a těch, kteří odmítají.
Ježíšovo působení se začne více soustřeďovat na tento vnitřní „chápající“ okruh učedníků, ale o to ostřejší
budou spory s okolím. Setkání se skepsí nejbližších je tohoto druhu.
Sobota 17. týdne: Mt 14,1-12
Herodes dal Jana stít; Janovi učedníci šli a oznámili to Ježíšovi. I toto vyprávění Matouš (oproti Markovi)
zkracuje na to nejpodstatnější: Důležitý je zde jen Herodes, a to jako Janův protivník. Jan se jakožto pro-
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rok proti němu postavil - a musel zemřít. Jestliže je takovýto osud pravých proroků běžný, pak Ježíšova
smrt na kříži nehovoří proti, ale pro pravost jeho poslání!
Pondělí 18. týdne: Mt 14,13-21
Vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Do Matoušova vyprávění o
rozmnožení chlebů proniká (podobně jako již do Markova) zkušenost první obce křesťanů se slavením eucharistie. Zvláštní důraz je zde pak na Ježíšův soucit, který jej vede k uzdravování a k sycení zástupů. I eucharistie pak má člověku nechat takto zakusit konkrétní Boží lásku.
V ročním cyklu A, kdy se toto evangelium četlo předcházející neděli, čte se dnes: Mt 14,22-36 ze zítřejšího
dne.
Úterý 18. týdne: Mt 14,22-36
Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. Tímto Petrovým zvoláním Matouš opět posouvá důraz základní Markovy
verze tohoto příběhu (Bůh sám vychází v Ježíši učedníkům vstříc v dobách krize) do roviny lidské odpovědi: Na základě přijatého slova je třeba také učinit konkrétní kroky. Nechá-li se pak učedník i dále (nebo
znovu) nést přijatým slovem (rukou), nemožné se stává možným. Jinak „tone“.
Místo tohoto evangelia se může číst následující, zvláště v ročním cyklu A, kdy se dnešní evangelium četlo
už včera: Mt 15,1-2.10-14
Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem. Proč byl Ježíš v úsudku
vůči farizeům tak nekompromisní? Odpověď bychom museli hledat ve vynechaných a v navazujících
verších (v. 3 - 9 a 17 - 20): Pokud se někdo zastává nějaké (sebelépe míněné) tradice, která vede k tomu,
že se člověk již nesnaží o čistotu „srdce“, nalezne u Ježíše tvrdá slova.
Středa 18. týdne: Mt 15,21-28
Ženo, jak veliká je tvá víra! Jak velice záleží na postoji člověka a že Boží plán spásy není nějaký strnulý
neměnný postup, to ukazuje příběh pohanské ženy, která z Ježíšových úst slyší tuto velikou pochvalu. Bůh
sice poslal svého posla k Izraeli, víru však našel u pohanů - zde se již odráží i pozdější vývoj hlásání.
Čtvrtek 18. týdne: Mt 16,13-23
Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království. Matouš slovem o „skále“ vyjadřuje prakřesťanské
přesvědčení, že Šimon Petr má pro své upřednostnění pozemským a vzkříšeným Ježíšem (srov. Jan 21,1517) nosnou a zachovávající funkci pro společenství učedníků. Zároveň dostává plnou moc k výkladu a
aplikaci Božího zákona tak, aby lidem otvíral nebeské království. „Skalou“ je však jen tehdy, učiní-li cestu
kříže cestou svojí - jinak se stává „kamenem úrazu“ (ř. „skandalon“, „ten, kdo pohoršuje“, v. 23).
Pátek 18. týdne: Mt 16,24-28
Jakou dá člověk náhradu za svou duši? Stejná cesta kříže je po Petrovi nyní nabídnuta i ostatním
učedníkům. Je to cesta ztrácení vlastního „života“ (dosl. „duše“, tj. vlastních představ a vlastních jistot) a
cesta znovuobjevení jeho očistěné podoby. Příchodem Synem člověka ve slávě je snad myšleno Ježíšovo
vzkříšení předem naznačené v setkání s učedníky „na hoře“ (srov. Mt 17,1-13).
Sobota 18. týdne: Mt 17,14-20
Budete-li mít víru, nic vám nebude nemožné. Není to především moc zla, která člověku brání otevřít se
spáse a sloužit druhým ke spáse. I s vírou malou jako "hořčičné zrnko" lze obstát v "pokolení nevěřícím a
zvráceném". Skrze ni Ježíš vstupuje do lidské rozpolcenosti ("oheň - voda") a dává odvahu sloužit tak i
druhým.
Pondělí 19. týdne: Mt 17,22-27
Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. Synové jsou svobodní od daní. Na cestě následování (v. 22n) si
učedníci osvojují svobodu (zde od chrámového kultu), která však není absolutní hodnotou - nesmí totiž
"pohoršit" (ř. "skandalizovat", dosl. "vést k pádu"). Jsou tedy situace, kdy je dobré se této svobody Božích
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dětí zříci. Avšak právě tehdy lze prožít zvláštní Boží péči. Tím je uvedena již 4. Matoušova řeč - "řeč o
učednictví" (Mt 18).
Úterý 19. týdne: Mt 18,1-5.10.12-14
Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Zřeknutí se svobody Božího dítěte (viz včera) je
na místě především tehdy, je-li nebezpečí, že zkušený učedník začne pohrdat bezvýznamnými a prostými
lidmi ve své obci. Vždyť právě jim patří zvláštní Boží péče (v. 10b), a to i tehdy, jestliže "zabloudí" (v.
12n). Lékem na toto "pohrdání" je "ponížit se jako dítě" (tj. sloužit druhým tak samozřejmě, jak to bylo
běžné pro tehdejší děti).
Středa 19. týdne: Mt 18,15-20
Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. A to je hlavním cílem všeho dalšího! Matouš sice přejímá v
tehdejším židovství běžnou povinnost kárat hříchy druhých a ani křesťanské obci neupírá právo "svazovat
a rozvazovat" (a tak se chránit před důsledky hříchu), ale dává důraz na prvotnost osobního vztahu (v. 15),
na zahrnutí hříšníka do modliteb (v. 19) a na vědomí živé přítomnosti toho, který "nalomenou třtinu nedolomí" (v. 20, srov. 12,20), při všech "právních úkonech" v obci.
Čtvrtek 19. týdne: Mt 18,21 - 19,1
Neříkám ti sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Petr (jakožto mluvčí obce) má starost: Kolikrát odpustit bratru, bude-li se hřích opakovat? Odpověď: Vždycky! Odpuštění musí mít vždy poslední slovo, a to
i tehdy, jestliže se zlo rozbují do nepředstavitelných mezí (jako už v Gn 4,23n!). Zdroj síly k tomuto
"nadlidskému" výkonu je však k dispozici: Tomu, kdo má odpouštět, bylo odpuštěno milionkrát více (v. 24
- 27). Avšak: Není-li učedník ochoten odpouštět - sám se odpuštění uzavírá (srov. 5,25 a 6,12)!
Pátek 19. týdne: Mt 19,3-12
Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. V přicházejícím
nebeském království již nestačí chránit slabšího před "tvrdostí srdce". Je třeba se vrátit "na začátek", k původnímu Božímu plánu lásky, kde Bůh je garantem uzdravení zraněného vztahu (zdánlivou výjimku
"smilstva" lze chápat jako "incest"). Důvodem k "neženění se" pak ovšem nemůže být strach z této náročné věrnosti (v. 10), ale radikální rozhodnutí se pro zvláštní způsob služby nebeskému království.
Sobota 19. týdne: Mt 19,13-15
Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mne; neboť takovým patří nebeské království. Křesťanská obec je zde
přímo vyzvána: Nebuďte ve své dospělosti mrzoutsky důležití, abyste z nebeského království (a ze svého
společenství lásky) nevylučovali ty, kteří jím jsou nejobdarovatelnější (tím, že se nespoléhají na vlastní výkon, ale jsou zcela odkázáni na vaši - a Boží - lásku).
Pondělí 20. týdne: Mt 19,16-22
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, a budeš mít poklad v nebi. Matouš zde (oproti Markovi)
opět mnohem více zdůrazňuje lidské předpoklady plnější cesty následování: Člověk sám od sebe musí vědět, že mu ještě něco schází (v. 20c) a musí být naplněn zcela určitou touhou po "dokonalosti" (být zcela
"zacílen" k Bohu, srov. 5,48). Ne každý tyto předpoklady (hned) splňuje.
Úterý 20. týdne: Mt 19,23-30
Spíš projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. I zde jde o Boží království přicházející
již do našich pozemských vztahů. Spása je pro všechny, ale s bohatými (tj. s těmi, co lpí na tom, co jim
"patří", podobně jako muž ze včerejšího evangelia) to má Bůh těžší - musí je na cestě následování nejprve
učinit chudými. Radikální "opuštění všeho" naopak nejen vše usnadní, ale také se bohatě vyplatí. Není se
čeho bát!
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Středa 20. týdne: Mt 20,1-16a
Anebo závidíš, že jsem dobrý? Právě tato (Boží) dobrota je původním poselstvím podobenství o dobrém
hospodáři: Bůh chce nakonec všechny učinit "prvními" (v. 14n) - nezávisle na jejich výkonu (jenž ovšem
není znehodnocen, v. 13). Vytváří se tak zcela nová atmosféra služby založené na vděčnosti. Zvláštní Matoušův důraz pak spočívá na snaze zabránit špatnému pochopení Mt 19,30: Není žádný důvod k
upřednostňování "prvních" v obci (srov. v. 16).
Čtvrtek 20. týdne: Mt 22,1-14
Pozvěte na svatbu, koho najdete. Jádro původního podobenství (srov. Lk 14,16-24) je radostnou zvěstí o
pro všechny otevřeném nebeském království. Matouš pak svým přepracováním a připojením dalšího podobenství (v. 11 - 14) pro svoji obec ovšem spíše zdůrazňuje nebezpečí "usnutí na vavřínech" poté, co se již
člověk ocitne ve "svatební síni" (tj. ve společenství církve): Nestačí přijmout pozvání na hostinu či slíbit
otci práci (viz 21,28-31). Záleží i na "svatebním šatu" (tj. na plnění Otcovy vůle).
Pátek 20. týdne: Mt 22,34-40
Miluj Pána, svého Boha; a svého bližního jako sám sebe. Toto "velké" (tak dosl. v. 36 i 38) (dvoj)přikázání (v. 39: "je podobné" = je mu rovnocenné) je podle Matouše jakýmsi klíčem ke všem ostatním příkazům
Tóry. Ty jsou všechny stejně závazné a důležité, žádný není zrušen (srov. 5,17n), ale každý ve své podstatě
musí nějak souviset s těmito dvěma, a tak sloužit cestě lásky.
Sobota 20. týdne: Mt 23,1-12
Mluví, ale nejednají. Takto Matoušova "řeč o farizeích" (Mt 23) charakterizuje životní postoj některých
představitelů tehdejšího židovství, jakému se mají učedníci (v. 1!) vyhnout: Postoj člověka, kterému je
svěřena učitelská autorita a který (také díky svým "čestným" titulům) je vyzdvihován a nežije v živém
kontaktu s problémy prostých lidí a který pak není ochoten ulehčit a pomoci jim plnit to, co požaduje ve
svém výkladu Písma (v. 4). Lékem na tuto "nemoc představených" je opět pokorná služba.
Pondělí 21. týdne: Mt 23,13-22
Běda vám, slepí vůdcové! Dnes, zítra a pozítří zazní sedmero "běda!" vůči všem (i v církevní obci), kteří
mají nasazenou masku předpisové zbožnosti ("pokrytec", ř. "hypokrités" = herec s maskou). Jedním z
"pokušení zbožných" je náboženská horlivost vnucovaná druhým, která je tak svazuje a zabraňuje vstoupit
do svobody dítěte nebeského království (v. 13.15). Dalším pokušením je pak upřesňování plnění "zákona"
nekonečným škatulkováním, které však zcela zastíní vědomí živé Boží skutečnosti (v. 16 - 22).
Úterý 21. týdne: Mt 23,23-26
Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. 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 (v. 23n),
tak oblasti očištění se od zla (v. 25n).
Středa 21. týdne: Mt 23,27-32
Jste potomci těch, kdo proroky vraždili. Nic nepomůže distancovat se od nevěrností předků, jestliže sami
dnes odsuzujeme a pohrdáme lidmi pro jejich (ne)zbožnost (v. 29 - 32; srov. 5,21n). To je poslední z varování pro "zbožné" v Matoušově obci na pozadí "typického" jednání farizeů a učitelů Zákona. Předchozí
lze shrnout: Vyhýbání se vnější (rituální) nečistotě a dokonce její označování ("bílení hrobů") nestačí,
pokud je nitro plné nečistoty.
Čtvrtek 21. týdne: Mt 24,42-51
Buďte připraveni! Jak se bdělost při čekání na završení dějin spásy má a může stát skutkem, o tom pojednávají poslední čtyři podobenství Matoušova evangelia (tzv. "podobenství krize", čtvrté viz Mt 25,3146, pondělí 1. post. týdne). Podle prvního z nich (v. 45 - 50) "být bdělý" především znamená starat se o
svěřené bližní (tj. o členy vlastní obce) tak, aby zakusili Boží prozíravou a včasnou péči (srov. Ž 104,27).
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Pátek 21. týdne: Mt 25,1-13
Ženich je tady, jděte mu naproti! K osobnímu setkání se s Kristem ("ženichem") tváří v tvář má být člověk
připraven každým okamžikem. "Být bdělý" zde neznamená být neúnavný (viz v. 5!), ale vážně počítat s
tím, že nebeské království má ještě i svoje budoucí (v. 1) dovršení v druhém Kristově ("ženichově") příchodu. To má učedníky Kristovy povzbudit ke zpřítomňování Božího království ve svém vlastním okolí i
ve chvílích, kdy se zdá být nepřítomné.
Sobota 21. týdne: Mt 25,14-30
Málo jsi spravoval věrně; pojď se radovat se svým pánem. Toto "věrné spravování" ovšem neznamená
jenom se úzkostlivě starat, abychom neučinili nic špatného, a svěřené bohatství (např. Tóru) jen "zakonzervovat" (v. 24n). Se svěřeným pokladem Božího slova je třeba "podnikat" (v. 27), a tím odkrývat
jeho novou a novou sílu pro každou dobu. "Bdělost" neznamená pasivní čekání, ale riskující, aktivní tvůrčí
postoj.

Evangelium podle Lukáše
Pondělí 22. týdne: Lk 4,16-30
Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Událost v
Nazaretě je pro Lukáše jakýmsi shrnutím celého jeho poslání a celé jeho cesty: 1. V něm se "dnes" (tj. teď
a tady, při naslouchání jeho slovům; v. 21) "naplnilo Písmo" (konkrétně zaslíbení z Iz 61,1-2). 2. Je zde již
zachycena zkušenost přechodu evangelia k pohanům (v. 24 - 27). 3. Závěr úryvku předznačuje Ježíšovu
cestu kříže (v. 28 - 30).
Úterý 22. týdne: Lk 4,31-37
Vím, kdo jsi: Svatý Boží! Na dokreslení pravdivosti Ježíšových slov z nazaretské synagogy čteme dnes
úryvek o osvobozující moci jeho slov v synagoze v Kafarnaum. Zvěst o Ježíši se šíří.
Středa 22. týdne: Lk 4,38-44
Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst, protože k tomu jsem byl poslán. Ježíšovo poslání nesmí
být svázáno ani nárokujícími si sympatiemi. Uzdravení Petrovy tchýně a její okamžitá služba (v. 39) může
být poukazem na plnost uzdravení projevující se ve službě druhým ("diakonii"). Přivádění nemocných a
vkládání rukou na "každého" (v. 40) může být náznakem univerzálnosti Ježíšova poslání a potřeby vzájemnosti při otevírání se spáse.
Čtvrtek 22. týdne: Lk 5,1-11
Nechali všeho a šli za ním. Tak mocné a fascinující je pro učedníky vyučující, očišťující a posílající Boží
slovo z Ježíšových úst potvrzené bohatým úlovkem (v. 1.5.10). Tímto příběhem Lukáš začíná na klíčových
Ježíšových činech vysvětlovat vnitřní strukturu Ježíšova hnutí (Petr - Dvanáct - učedníci), a tak ukazovat
na kontinuitu se strukturou a posláním prvotní církve, jímž je především „uschopňovat lidi k životu“ (v.
10b; ř. "zogreo" = lovit živé).
Pátek 22. týdne: Lk 5,33-39
Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit. Zatím je (Ježíš) s nimi a uvádí je do svatební (mesiášské)
hostiny. Půst by tedy neodpovídal skutečnosti přicházejícího Božího království. Podobenstvími to je ještě
zvýrazněno: "Mladé víno", které Ježíš přináší, nelze "nalít" do "starých měchů" zaběhlých forem života a
zbožnosti. Zaběhlost však často láká velmi silně (v. 39)...
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Sobota 22. týdne: Lk 6,1-5
Proč děláte, co se v sobotu nesmí? Trhání klasů se považovalo za jednu ze 39 o šabbatu zakázaných prací.
Ježíš poukazem na člověku sloužící svobodu krále Davida (1 Sam 21,1-7) vrací šabbatu jeho pravý účel a
smysl: Být člověku sloužícím ostrovem svobody.
Pondělí 23. týdne: Lk 6,6-11
Dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu. A to Ježíš dělal, zdá se, obzvlášť rád. Aby ukázal, že přináší zcela
novou svobodu? Aby zdůraznil typické mesiášské skutky (uzdravování) konané obzvlášť v sobotu, v den,
kdy se čekal příchod Mesiáše? V každém případě uzdravení (dosl.) "uschlé" ruky je také znamením
znovupřijetí odpadlíka do společenství Izraele (Ž 137,5).
Úterý 23. týdne: Lk 6,12-19
Celou noc strávil v modlitbě. Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je apoštoly. To vše po celonoční modlitbě
(oblíbený Lukášův důraz) a ve chvíli, kdy se od něj zcela odvracejí vůdcové Izraele (viz včerejší 6,11).
Kruh "dvanácti" ztělesňuje Ježíšův nárok na celý Izrael (12 kmenů, srov. Zj 21,10-14) a zároveň má naznačit kontinuitu struktury prvotní církve s pozemským Ježíšem (Ježíš - Dvanáct - učedníci - zástupy).
Skrze slyšení jeho slova (v. 18) a "svátostný" dotyk (v. 19) je prožíváno uzdravení "každého".
Středa 23. týdne: Lk 6,20-26
Blahoslavení, vy chudí. Běda vám, boháči. Kdo je Ježíšovým učedníkem (v. 20!) a žije z jeho slova, je již
nyní "blahoslavený" (dosl. "šťastný"), i když je chudý, zbavený výhod, znevýhodněný či jakkoli trpící, protože očekává spásu jen od Boha. Bohatí jsou na tom dobře už zde, což je může zcela uzavřít pro v Ježíši
"zde a nyní" nabízené pravé bohatství Božího království. Pak jim ovšem platí "běda"! Takto začíná tzv.
"kázání na rovině" (6,17.20-49), jakési shrnutí obsahu a formy pravého učednictví
Čtvrtek 23. týdne: Lk 6,27-38
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Boží milosrdenství k člověku a vrůstání do Božího synovství
(v. 35b.36) je pro učedníky vlastním důvodem konkrétně projevované lásky k nepřátelům (viz ovšem také
všem srozumitelné tzv. "zlaté pravidlo" ve v. 31). Uvnitř církevní obce je pak cesta neodsuzování a odpuštění ukázána jako cesta k "rozšíření srdce", které je pak totéž schopno přijmout od Boha v míře vše
přesahující (v. 37n).
Pátek 23. týdne: Lk 6,39-42
Může slepý vést slepého? Důraz na milosrdnou lásku je nyní aplikován i vůči těm, kteří mají v obci zodpovědnost za druhé. Takovýto představený musí být především citlivý (tj. ne "slepý") k Ježíšovu příkladu lásky (v. 40), nemá se domnívat, že vše ví lépe a sám má důsledně žít cestu pokání z vlastních chyb.
Sobota 23. týdne: Lk 6,43-49
Proč mě oslovujete "Pane, Pane", když neděláte, co říkám? Řeč, avšak především skutky člověka vyjevují
kvalitu jeho srdce a ukazují na pravost jeho učednictví. Jeho základem je sám Ježíš (skála), ke kterému
člověk "přichází", jehož slova "slyší" a podle nich "jedná" (v. 47). Takto postavený život se nezhroutí.
Pondělí 24. týdne: Lk 7,1-10
Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru. Víra, kterou Ježíš nachází u pohanského setníka, je
cestou, kterou může přijít uzdravení (spása) ke každému člověku (tedy nejen k izraelskému národu, který
si svojí "vyvoleností" nemůže ušetřit krok víry). Hlavním nástrojem této spásy je ovšem opět Ježíšovo
slovo (v. 7).
Úterý 24. týdne: Lk 7,11-17
Mládenče, pravím ti, vstaň! Ježíšovo slovo má nejen moc uzdravovat, ale i křísit mrtvé. Tak lidé (opět
nejen Židé, ale i okolní pohané, v. 17) zakouší, že (v Ježíši) "Bůh navštívil svůj lid" (v. 16b). Typicky pro
Lukáše je vše zasazeno do Ježíšova soucitu.
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Středa 24. týdne: Lk 7,31-35
Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali. Takováto pasivní nerozhodnost
lidí, kteří vše negují a nic jim není dobré, uzavírá jedinou reálnou naději na budoucnost, která ovšem vyžaduje jasný krok víry a nelpění na formách.
Čtvrtek 24. týdne: Lk 7,36-50
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Vnitřní logika této věty
ukazuje na Boží odpuštění jakožto motiv i zdroj konkrétně prokazované lásky (vděčnosti) k člověku (k
Ježíši). Ježíšovo stolování s hříšníky (viz včera 7,34) je ukázáno jako výraz Božího slitování, vděčnost
ženy (v protikladu k jednání farizea Šimona) je pak nastavena jako zrcadlo.
Pátek 24. týdne: Lk 8,1-3
Byly s nimi ženy, které se o ně staraly ze svého majetku. Dnešní text nám dává nahlédnout do vnitřní "kuchyně" Ježíšova misijního působení (jehož jádrem byla "zvěst o Božím království"): Kromě "dvanácti"
jsou zde (pro Lukáše typicky) vyzdviženy také ("mnohé") ženy (od bývalých prostitutek až k ženám z bohatých a vlivných kruhů), čímž Ježíš prolamuje další dobové hranice.
Sobota 24. týdne: Lk 8,4-15
Semeno v dobré půdě jsou ti, kdo to slovo uchovávají a s trpělivostí přinášejí užitek. Tak je vyjádřena ideální reakce na zvěstované Boží slovo. Ve výkladu podobenství (v. 11 - 15) lidé nejsou (jak by se ze slovní
formulace mohlo zdát) srovnáváni se semenem, ale s různým způsobem, jak půda přijímá semeno ("Boží
slovo", v. 11). Ve vlastním podobenství (v. 5 - 8) je zachován původní důraz na povzbuzení k důvěře, že
navzdory veškerému neúspěchu Boží slovo vzejde a přinese bohatý užitek (srov. Gn 26,12).
Pondělí 25. týdne: Lk 8,16-18
Svítilna se postaví na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli. Zvěstování Božího slova v obci se tedy
nakonec nemá dít jen uzavřeně, ale také tak, aby osvěcovalo všechny, kteří mají zájem vstoupit na cestu
následování. "Mít" Boží slovo znamená "zachovat je" a vytrvat pod jeho nárokem (viz včera 8,15) - pak
bude "přidáno" požehnání k růstu. "Nemít" znamená zacházet s Božím slovem tak, jak (včera) ukázaly tři
předchozí příklady (8,12-14). Člověk pak bude zbaven iluzí, že něco "má".
Úterý 25. týdne: Lk 8,19-21
Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo. Do Ježíšovy nové učednické rodiny tedy
nevstupuje každý posluchač, ale jen ten, kdo jím hlásané Boží slovo také "plní" (tj. jedná podle něj, srov.
také 11,27n, sobota 27. týdne).
Středa 25. týdne: Lk 9,1-6
Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. Tímto "posláním dvanácti" Lukáš dále rozvíjí svůj
koncept misijního působení Ježíšova hnutí (srov. již 5,1nn a 6,12nn). Základem jejich (zatím předběžného,
srov. Sk 1,8) poslání je "hlásat Boží království" a "uzdravovat" (potvrzovat hlásání mocnými činy). Formou služby má být absolutní odkázanost na Boha i lidi (v. 3) a stále udržovaný kontakt s Ježíšem při slavení eucharistie (9,10nn).
Čtvrtek 25. týdne: Lk 9,7-9
Jana jsem přece dal stít. Kdo však je ten, o kterém slyším takové věci? Nejen takovéto otázky si kladl Herodes Antipas, ale Ježíše se dokonce "snažil uvidět". Tento zájem jej však nevede k následování, ale k pronásledování Ježíše (srov. 13,31 a 23,6nn).
Pátek 25. týdne: Lk 9,18-22
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět. Vyznání Ježíše jako Mesiáše (h. "Mašíach", ř.
"Christos", "Pomazaný") zatím roste jen v srdcích učedníků (reprezentovaných Petrem), a to opět při Ježí21

šově modlitbě (srov. 3,21; 6,12; 9,28). Do velikonoc (smrt a vzkříšení) to však nemá být obsahem zvěsti o
Ježíši.
Sobota 25. týdne: Lk 9,43b-45
Syn člověka bude vydán. Báli se ho na to zeptat. Ježíš znovu a znovu začíná připomínat svoji cestu "vydanosti", které učedníci nemohou zatím rozumět. Hlubšímu pochopení jim brání strach (ze zničení jejich
falešných snů o Mesiáši nebo z vlastního utrpení).
Pondělí 26. týdne: Lk 9,46-50
Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší. Ježíš takto a především symbolickým poukazem na malé
dítě musí "léčit" nejen nepochopení, ale i necitlivost učedníků vůči jeho tragické cestě. Verše 49n pak jsou
výzvou k toleranci mezi různými skupinami v křesťanství a varováním před přílišnou uniformizací církve
(v. 49b zní dosl. z ř.: "... kdo tě nenásleduje spolu s námi"). Avšak srov. také 11,23!
Úterý 26. týdne: Lk 9,51-56
Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Tím začíná velký oddíl vyprávění o Ježíšově "cestě do Jeruzaléma"
(9,51 - 19,27). Ježíš je stále na cestě a pevně směřuje k cíli - aby byl "vzat vzhůru" (9,51; 13,22; 17,11;
19,28). Následovat Ježíše znamená jít stále dál pod vedením "vůdce k životu" (dosl. překl. Sk 3,15), a to
přes všechny překážky a odmítnutí (která se při takovémto jasném směřování budou množit).
Středa 26. týdne: Lk 9,57-62
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Skupina učedníků za Ježíšem ztělesňuje církev jdoucí za svým vůdcem
Ježíšem na své misijní cestě dějinami. V dialogu se zájemci o následování jsou uvedeny zásady cesty: Být
připraven být stále na odchodu a nikde nebýt doma, neulpět na ničem, co by zdržovalo hlásání Božího království a váhavě se neobracet zpět ke starému životu.
Čtvrtek 26. týdne: Lk 10,1-12
Spočine na něm váš pokoj. I "další" vyslaní učedníci (srov. v. 1 s 9,2.52; počet "72“ či „70“ - dle různých
variant textu - navazuje snad na Gn 10 či Num 11,24) jsou "připravovatelé cesty", "zvěstovatelé Božího
království" vhod (v. 8) i nevhod (v. 10) a zde také "nositelé pokoje" všude, kde je někdo schopný jej přijmout (v. 6). V pozadí je opět Lukášův pohled na rozšiřující se misii církve.
Pátek 26. týdne: Lk 10,13-16
Kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal. Ztotožnění posílajícího a posla (ř. "apostolos", instituce
pověřenců zplnomocněných k předání poselství) je založeno na totožnosti jimi předávaného poselství, jehož odmítnutí vede ke stejným důsledkům, ať už jej zvěstoval Ježíš, nebo jeho vyslanci ("apoštolové").
Sobota 26. týdne: Lk 10,17-24
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Učedníky, kteří se vracejí z misijní cesty (srov. také 9,10) a
vyprávějí Ježíši co činili, Ježíš vede k hlubšímu pohledu jak na ovoce poselství spásy - vítězství nad Satanem, tak na zdroj pravé radosti - jejich vlastní věčný život. Obojí je důvodem k "jásotu v Duchu svatém"
(v. 21) i ke "štěstí" ("blahoslavenství") učedníků (v. 23). Objevuje se zde také základní model misie - vyslání, práce po dvou, návrat do domovské obce, porada, chvalozpěv a posila slovem.
Pondělí 27. týdne: Lk 10,25-37
Kdo je můj bližní? Touto otázkou chce znalec Zákona naznačit, že Ježíšově výzvě (v. 28) lze v praxi těžko
dostát. Provokující příklad (kněz i levita - představitelé chrámového kultu - také dosl. "sestupovali", v. 31,
tj. měli "po službě"!; "Samaritán" je pro Žida synonymem opovržení) pak zákoníkovi (a tím i Lukášovým
čtenářům - učedníkům) klade otázku opačnou: Komu jsem já bližním? Uskutečňováním lásky se věřící
stává "bližním" konkrétních trpících lidí v nepředvídatelných situacích. Vrcholem je v. 37.
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Úterý 27. týdne: Lk 10,38-42
Marta ho přivítala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl. Dnešní příběh Lukáš uvádí jako doplněk ke včerejšímu důrazu na rozvinutí lásky k bližnímu v jejím praktickém uskutečňování. Do protikladu není stavěna služba a modlitba, ale dva možné směry našich "starostí" - ke "mnoha věcem" (třeba i důležitým a nutným) nebo k tomu "jedinému" (k učednickému přijetí Ježíšova slova do srdce, které pak
může přivést k plodné službě v pravý čas).
Středa 27. týdne: Lk 11,1-4
Pane, nauč nás modlit se. V Lukášovské verzi "modlitby Páně" je skryto vlastní jádro modlitby - třetího
základního postoje učedníka (první dva - viz pondělí a úterý): Důvěryplný "vzhled" k Bohu ("Abba"),
přání "sestupu" osobní Boží lásky teď a tady ("jméno"), "výhled" dopředu v přání dovršení spásy ("Boží
království") a nakonec učednické "následování" nesené Bohem, a to především v oblasti denních potřeb, v
životě ve slabosti a v pokušeních.
Čtvrtek 27. týdne: Lk 11,5-13
Proste, a dostanete. K této důvěře mají být učedníci povzbuzeni prostou lidskou zkušeností, že i zlí lidé
navzájem vyhovují svým prosbám (ať už z jakéhokoli motivu) - proto tím spíše vyhoví Bůh, který není
zlý, který je dobrým Otcem a který touží každého prosícího především naplnit svým Duchem (v. 13 jako
vrchol).
Pátek 27. týdne: Lk 11,15-26
Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. A to i přesto, že z pozice
nenásledujících ("zástupů", vynechaný v. 14c) bylo možné Ježíšovu činnost vykládat zcela převráceně. V
tomto zápase mezi Bohem a Satanem již nelze zůstat neutrální (v. 23, ale srov. 9,50). Ne prázdný dům, ale
následování Krista je cestou k překonání rozpolcenosti Ježíšových odpůrců.
Sobota 27. týdne: Lk 11,27-28
Blahoslavený život, který tě nosil. Spíše jsou blahoslaveni ti, kdo slyší Boží slovo. A zachovávají ho. K
trvalému "blahoslavenství" (= "štěstí") nevede pouhé vyčistění domu (viz včera), ale ani pouhá fyzická příslušnost k Ježíši (v. 27). Marii je třeba blahoslavit jako Matku (1,48), ale nyní je podstatné následování
Ježíše nasloucháním (početí) a činěním (porod a kojení) jeho slova. Takto žité Boží slovo pak má sílu "naplnit vyprázdněný dům" Bohem.
Pondělí 28. týdne: Lk 11,29-32
Tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení než znamení Jonášovo. Jako se stal Jonáš pro Ninive znamením nově otevřené cesty k přijetí Božího slitování, tak i sám Syn člověka, zmrtvýchvstalý Ježíš, bude
podobným znamením spásy. Čas pro rozhodnutí je však již zde - ne až na konci časů. Žádné sebevětší
jednotlivé znamení neušetří člověka kroku víry teď a tady.
Úterý 28. týdne: Lk 11,37-41
Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté. I s farizeji Ježíš udržuje
společenství stolu jako s hříšníky a celníky (srov. 7,36; 14,1), má však pro ně připravena často velmi tvrdá
slova (srov. Mt 23). V dnešní první části „řeči proti farizeům“ (11,37-53) je ukázána konkrétní láska k
bližnímu ("almužna", v. 41) nejen jako povinnost Zákona, ale jako projev čistoty i cesta k čistotě srdce (a
to i pro učedníky, srov. 12,1b!).
Středa 28. týdne: Lk 11,42-46
Běda vám farizeové; běda i vám, znalcům Zákona! První ze šesti následujících "běda" patří těm, kteří (v
židovství a pro Lukáše i v církvi, viz 12,1b) pro kultovní stránku víry zapomínají na její sociální rozměr.
Druhé těm, kteří mají rádi pocty, přitom však hluboce pohrdají lidmi. Třetí těm, kteří ostatní nenápadně a
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zákeřně infikují svým falešným, na formalitách postaveným vztahem k Bohu. Čtvrté pak těm, kteří zahrnují ostatní povinnostmi, ale nepodají jim jakoukoli pomocnou ruku k jejich zachovávání.
Čtvrtek 28. týdne: Lk 11,47-54
Na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše. Tato slova
jsou součástí pátého "běda" (viz včera), které patří těm (v židovství a pro Lukáše i v církvi, viz 12,1b), kdo
kultovní úctou k mučedníkům zastírají svoji uzavřenost vůči jakýmkoli prorockým slovům směřujícím do
jejich vlastního života. Šesté pak patří těm, kterým nejen že jejich způsob výkladu Písma zabraňuje vstoupit do přicházejícího Božího království, ale zároveň v tom brání i druhým.
Pátek 28. týdne: Lk 12,1-7
U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Lukáš obrací Ježíšovu řeč zpět k učedníkům, čímž jasně
dává najevo (viz v. 1b), že předchozí líčení falešných postojů farizeů a znalců Zákona mělo být varovným
nastavením zrcadla i obci křesťanů, ve které její představení mohou podléhat podobnému pokušení
"pokrytectví" (ř. "hypokrisis" = život s maskou herce). Je to ovšem "přátelské varování" (v. 4a!), které je
ihned spojeno s mocným povzbuzením.
Sobota 28. týdne: Lk 12,8-12
Duch svatý vás v tu chvíli poučí, co je třeba říci. Povzbuzením ke statečnému vyznání Ježíše (jež je cestou
k trvalému přijetí oslaveným Kristem - "Synem člověka", v. 8n) a ke spolehnutí se na moudrost darovaného Ducha svatého v každém pronásledování (v. 11n) dnes pokračuje Ježíšova řeč k učedníkům jako přátelům (viz 12,4). Lukáš zde povzbuzuje svoji obec ke statečnému misijnímu postoji uprostřed nepřátelského
světa (k v. 10 srov. Mk 3,28n, pondělí 3. týdne).
Pondělí 29. týdne: Lk 12,13-21
Čí bude to, co jsi nashromáždil? Ježíš se nechce pouštět do rozsuzování osobních sporů, pokud lidé nepochopí vlastní základ vztahu k pozemskému bohatství: Ten, kdo se v životě zaměří jen na jeho sebestředný
rozměr a není vnímavý pro jeho vertikálu (důvěra v Boha), a tím ani horizontálu (štědrost k bližnímu), je
nazván "bláznem" - k čemu mu bude všechno bohatství bez domova v nebi? (Lk 12,22-34 téma rozvádí,
srov. Mt 6,24-34, sobota 11. týdne)
Úterý 29. týdne: Lk 12,35-38
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Bdělost ("hořící lampy") a připravenost ("přepásaná bedra") mají učedníky nejen připravit na konečný příchod Syna člověka ve slávě, ale
také je nechat vrůst do citlivosti pro jeho neustálé přicházení doprostřed křesťanské obce. Umět "nechat si
sloužit" (v. 37b) přicházejícím Pánem, to je pak vrcholem této citlivosti.
Středa 29. týdne: Lk 12,39-48
Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává. Tato slova, která Lukáš připojuje k podobenstvím o "zloději" a o "správci", jsou určena představeným křesťanské obce, které mají vést k bdělé zodpovědnosti v
jejich službě. Obě podobenství navíc mají povzbudit k věrnosti ve službě i v dobách zdánlivé nepřítomnosti Pána.
Čtvrtek 29. týdne: Lk 12,49-53
Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení. Důsledkem "ohně" Ježíšova zvěstování Božího království (dovršeného jeho "křtem", tj. "ponořením" do smrti) není "klídek" za každou cenu, ale nutnost rozdělujícího radikálního rozhodnutí pro nebo proti Ježíši na všech úrovních (i uvnitř rodinných vztahů, srov. 9,59nn).
Pátek 29. týdne: Lk 12,54-59
Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Ježíš zde kritizuje
vyčkávavý, váhavý postoj "zástupů" a označuje jej jako "pokrytectví", protože se tito lidé nedokážou při-
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mět k jasnému rozhodnutí, přestože jsou svědky znamení příchodu Božího království. Dokud jsme "na
cestě", je čas k pokání a nápravě vztahů. Ten čas však jednou skončí...
Sobota 29. týdne: Lk 13,1-9
Když se neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Ježíš zde využívá dobových zpráv o neštěstích k vyburcování ke konkrétnímu kroku obrácení, jenž je nesen vědomím, že čas k němu může být velice krátký. Zároveň rozbíjí tehdejší myšlenkovou souvislost mezi vinou a neštěstím (aniž by ovšem řešil další s tím spojené otázky). Podobenství o fíkovníku pak má především představené křesťanských obcí vést k trpělivosti
s hříšníky a ke zvláštní péči o "neplodné".
Pondělí 30. týdne: Lk 13,10-17
Tato dcera Abrahámova neměla být osvobozena od pouta v den sobotní? Vždyť právě tak je hluboce zjevena Boží touha po spáse člověka, která je i základem sedmidenního týdne. Reakce "zástupu" a "protivníků" se víc a více od sebe liší a napětí na cestě do Jeruzaléma se stále stupňuje.
Úterý 30. týdne: Lk 13,18-21
Zrnko vyrostlo a stal se z něho keř. Z malých, nepatrných začátků povstává velké hnutí království Božího
a pro Lukáše i křesťanská světová misie (hořčičné zrnko či kvásek srovnej s keřem s hnízdícími ptáky - tj.
pohanskými národy, viz Ez 17,23 - či se 40 litry mouky).
Středa 30. týdne: Lk 13,22-30
Přijdou od východu a od západu a zaujmou místo v Božím království. Křesťanskou misií jsou do Božího
království povoláni pohané ze všech národů, avšak pouze vnější účast na eucharistii (v. 26a) a kázání (v.
26b) není zárukou konečného vstupu do Božího království. Proto je třeba již nyní "usilovat" (dosl. "zápasit", v. 24) o to, abychom vešli - tj. přidali se k Ježíšově cestě (v. 22).
Čtvrtek 30. týdne: Lk 13,31-35
Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. A to proto, že právě náboženští představitelé ("Jeruzalém") vyvoleného národa "nechtějí" (v. 34) přijmout Ježíšovo radostné poselství. Zde nepomůže ani
jejich pokrytecká snaha převést zodpovědnost na vychytralého Heroda Antipu (v. 31). Právě v srdci Izraele
se musí ve smrti a vzkříšení "dokonat" (dosl. překl. v. 32, tj. dovršit, ne skončit) Ježíšovo poslání, a to s
nadějí, že i přes (dočasné) odmítnutí Izrael (jednou) prohlédne (v. 35, srov. 19,38).
Pátek 30. týdne: Lk 14,1-6
Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní? Zatímco úzkoprsé
myšlení farizeů (a možná i mnohých křesťanů v Lukášově obci) svázané přísným výkladem Zákona je
ochotno (o šabbatu) zachránit pouze vlastní dítě či vlastního býka, je Boží dobrota ochotna působit spásu
všech lidí a projevit lásku k bližnímu i (a právě) o šabbatu, mesiášském dni.
Sobota 30. týdne: Lk 14,1.7-11
Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Běžné pravidlo tehdejšího
stolování Ježíš používá, aby poukázal na hlubší skutečnost: Ten, kdo si dělá nárok na přední místo při
hostině v Božím království, prozrazuje, že jeho vztah k Bohu je stále postaven na jeho vlastním výkonu.
Bůh však "povyšuje ponížené", kteří vědí, že vše je Božím darem (srov. 22,27).
Pondělí 31. týdne: Lk 14,12-14
Nezvi své přátele, ale žebráky a mrzáky. Opět na příkladu pozemské hostiny je zde rozvinuto včerejší
téma, kritizován tlak vypočítavého koloběhu dávání a přijímání a zdůrazněna zdarma dávající láska (především k lidem na okraji, kteří byli dokonce podle 2 Sam 5,8 vyloučeni z chrámového kultu). Takováto
láska pak člověku rozšiřuje srdce pro přijetí větší plnosti při dovršení (v. 14).
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Úterý 31. týdne: Lk 14,15-24
Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou. V této (již třetí) výzvě "pána domu" k naplnění jeho
(Boží, viz v. 15) hodovní síně se odráží (ještě neuzavřený) proces křesťanské misie ("přinuť" - překonání
zdvořilostního zdráhání pozvaných). V první výzvě se odráží odmítnutí Izraele (a všech, kteří jsou moc zaměstnáni vlastními záležitostmi). Ve druhé výzvě je položen důraz na Ježíšem privilegované lidi na okraji,
který v sobě skrývá nárok na křesťanskou obec jednat podobně (srov. včera, 14,13).
Středa 31. týdne: Lk 14,25-33
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Stále nerozhodným "zástupům" jsou zde připomenuty podmínky následování: nelpět na ničem více než na Ježíši a přijmout ochotu k mučednictví i
připravenost nést denní potíže cesty (v. 26 - 27; srov. 9,23). Vložené dva příklady mají varovat před lehkomyslným získáváním pro Ježíše za cenu zastírání náročnosti cesty: následování vyžaduje střízlivé zvážení
a radikální rozhodnutí celého člověka.
Čtvrtek 31. týdne: Lk 15,1-10
V nebi bude radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí. Právě (společná!) radost ze znovuobjevení „ztraceného“ (u Lk na rozdíl od Mt 18,12 ne nutně vlastní vinou, viz v. 6.9) je hlavním tématem Lk 15 (15,1132 viz sobota 2. postního týdne). Tato nebeská radost se pak má odrazit i v jednání křesťanské obce, jež
má takovýmto "ztraceným" existencím zprostředkovávat konkrétní Boží lásku a radovat se z jejich návratu.
Pátek 31. týdne: Lk 16,1-8
Synové tohoto světa jsou k sobě navzájem prozíravější než synové světla. V podobenství o nepoctivém
správci jde právě především o tuto "prozíravost", kvůli které dává "Pán" (v. 8, Lk tak vždy označuje Ježíše) onoho správce za vzor: I vy (jakožto "synové světla") v nynější "krizi" spásy využijte nabízenou šanci a
nasaďte všechny své (dobré) síly a prostředky pro Boží království, podobně jako "synové tohoto světa" nasazují všechny své (i špatné) prostředky pro obyčejný světský zisk!
Sobota 31. týdne: Lk 16,9-15
Jestliže jste nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Výraz "mamon" (=
aramejsky majetek, bohatství) je spojníkem tří výroků, volně připojených k předchozímu. Verš 9 vybízí k
využití (jakkoli nabytého) bohatství ve prospěch chudých, což člověku otevře cestu k hlubšímu přátelství s
Bohem (srov. 12,33). Verše 10 - 12 zdůrazňují "věrnost v maličkostech", aby člověk mohl vrůst do hlubší
zodpovědnosti v oblasti služby Božímu království. Verš 13 staví před nutnost radikální volby.
Pondělí 32. týdne: Lk 17,1-6
Když se sedmkrát za den na tebe obrátí a řekne: "Je mi to líto", odpusť mu! Lukáš zde (v. 3b.4) klade
(oproti Mt 18,21n) mnohem větší důraz na předchozí obrácení hříšníka. I samotná ochota učedníka (v. 1a)
naplno ("sedmkrát") a vždy odpustit je však již sama o sobě znamením nekonečné Boží dobroty volající k
obrácení a umožňující ho. K tomuto nadlidskému úkolu (srov. vyrvání moruše) však nepotřebuje
prokazovat nějakou heroickou víru (v. 5). Stačí maličké zrníčko důvěry v Boží lásku ke každému, k "nepatrným" (v. 2b) i k hříšným (v. 3b).
Úterý 32. týdne: Lk 17,7-10
Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Takovýto postoj je postojem učedníka
(především např. představeného), který zcela odmítá farizejské pojetí, které si za dobré jednání nárokuje
od Boha odměnu. Je výrazem pokorné lásky, která ve vykonané povinnosti ještě nenašla naplnění své
touhy.
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Středa 32. týdne: Lk 17,11-19
Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Právě návrat (Židy opovrhovaného) "Samaritána" (srov. 10,29-37) je vlastním vrcholem příběhu. Základní víru v Ježíšovu moc
měli všichni (v. 13n). Avšak jen on nalezl skrze postoj vděčnosti a odevzdání života Ježíši ("padl mu k
nohám", v. 16) plnou hloubku a smysl svého uzdravení (v. 19).
Čtvrtek 32. týdne: Lk 17,20-25
Boží království je mezi vámi. Není možné je časově a místně určit (v. 20), ale každý, kdo následuje Ježíše
obrácením k Bohu a láskou k bližnímu, se může aktivně účastnit jeho příchodu (v. 21, srov. 11,20). Stále
však trvá napětí díky očekávání jeho dovršení (v. 24). Podstatným krokem k tomu je Kristův kříž (v. 25).
Proto lze čekat s důvěrou, a ne s ochromující netrpělivostí (v. 22 - 23).
Pátek 32. týdne: Lk 17,26-37
Den, kdy se zjeví Syn člověka. Tento den není dobré očekávat s ochromující netrpělivostí (viz včera), ale
ještě větší chybou by bylo nečekat vůbec nic a řešit své záležitosti, jako by se Boží království vůbec nemělo dovršit. Před tím varují dnešní dvě podobenství (v. 26 - 32). V. 37 pak říká: Jako supi létají všude, kde
je mrtvé tělo, i rozdělení (v. 34n) přijde tam, kde je zlo.
Sobota 32. týdne: Lk 18,1-8
Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají. Tato jistota má doprovázet učedníky v období přicházejícího Božího království (v. 7n). Jejím výrazem je vytrvalá modlitba (v. 1), která sytí to jediné, co
"Syn člověka" potřebuje "nalézt při svém příchodu - víru (v. 8b). Dnešní podobenství k ní má učedníky povzbudit: Jestliže i takto zlý člověk se nakonec zastane člověka v nouzi, tím spíše Bůh, který je dobrý a
nenechá se přemlouvat.
Pondělí 33. týdne: Lk 18,35-43
Co chceš, abych pro tebe udělal? - Pane, ať vidím. Nejdůležitějším postojem (jakkoli slepého a zuboženého, v. 35) člověka toužícího následovat Ježíše je tato touha po "prohlédnutí" nesená vírou v "Ježíše, syna
Davidova" (v. 38) a "Pána" (v. 41b). Jen ten otevírá věřícím oči, aby chválili Boha a následovali jej (v. 43).
Úterý 33. týdne: Lk 19,1-10
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. I kdyby to byl sebevětší hříšník (v. 2, "celník" = šidící
kolaborant). Příběh na jedné straně líčí proces obrácení (povrchní zájem - maskovaná snaha "vidět" - odpověď na Ježíšovo slovo a radostné přijetí - napravení křivd a změna života - přijetí plnosti spásy), na
straně druhé klade hlavní důraz na samotnou radostnou zvěst o Spasiteli Ježíši - zachránci ztracených existencí (v. 9n).
Středa 33. týdne: Lk 19,11-28
Proč jsi neuložil moje peníze do směnárny? Farizeové v této otázce pro "třetího služebníka" snad původně
měli slyšet: Proč jste to nejcennější, co jsem vám dal, můj Zákon, uložili "do šátku" vašich opatrnických
výkladů a nevytěžili z něj to, k čemu je určen - cestu spásy pro každého? Lukáš pak podobenství směřuje
spíše na učedníky a členy své obce a chce jím korigovat falešná očekávání blízkého dovršení (v. 11): Svěřenými dary (Božím slovem, Božím Duchem) je (zatím) třeba odvážně "hospodařit" a sloužit.
Čtvrtek 33. týdne: Lk 19,41-44
Kéž bys poznalo, co vede k pokoji! Ježíš je při pohledu na milované město Jeruzalém hluboce pohnut soucitem (srov. Jer 15,5), protože vytušil, že slavnostní přivítání zástupem "učedníků" (19,36-38) nebude mít
dlouhé trvání. Tvrdost srdce náboženských představitelů Izraele přichází víc a více ke slovu (19,39). Odmítnutí současné (snad i politické) příležitosti "k pokoji" (v. 42) je zároveň znamením (prozatímního, ale
tragického) "nerozpoznání" času spásy (v. 43n srov. s Iz 29,3).

27

Pátek 33. týdne: Lk 19,45-48
Z domu Božího jste udělali lupičské doupě. Opět velmi tvrdé slovo proti chrámovému kultu, avšak zároveň
snaha o návrat k jeho původnímu smyslu (srov. 2,46-49; 18,10; Sk 3,1). Tato snaha však skrze "učení v
chrámě" nalézá přijetí jen u prostého "lidu" (v. 48, ř. "laos" = vždy „Boží lid“). Jeho představitelé jsou již
rozhodnuti (v. 47).
Sobota 33. týdne: Lk 20,27-40
Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Nejde tedy o to přesně vědět, jak bude vypadat vzkříšení mrtvých.
Jde o to, jestli (teď a zde) živí "žijí pro něho" (v. 38) - tak, jako slavní praotci. Předtím Ježíš koriguje představu "onoho světa" jen jako prodloužení a opakování pozemských zkušeností - zemřelí přeci žijí ve zcela
jiném způsobu existence, kde již není potřeba plodivý rozměr manželství (v. 35n).
Pondělí 34. týdne: Lk 21,1-4
Spatřil chudou vdovu, jak dala dvě drobné mince. Oproti boháčům, kteří dávají "z nadbytku", "vhodila"
tato vdova "celý život, který měla" (dosl. překl. v. 4) - cele a bezvýhradně se svěřila do Boží ochrany a
spolehla se na Boha. Po vyhrocených sporech v Jeruzalémě (Lk 20) a na prahu velikonoc (22,1) může být
tento příběh jak ilustrací postoje samotného Ježíše, tak výzvou pro učedníky k radikálnímu následování v
této hodině krize.
Úterý 34. týdne: Lk 21,5-11
Nezůstane kámen na kameni. Proroctvím o zkáze Jeruzalémského chrámu začíná Lukášova verze
"apokalyptické řeči" (Lk 21; srov. Mk 13; Mt 24), ve které se v často těžko rozpletitelném klubku a na pozadí tehdejších běžných představ prolínají vize o zkázy Jeruzaléma, běžných katastrof, konce světa a příchodu Syna člověka. Hlavní poselství nespočívá v odhalování budoucnosti (v. 7n!), ale v útěše a povzbuzení pro přítomnost, která je stále, od počátku do konce dějin, plná dnes líčených hrůz.
Středa 34. týdne: Lk 21,12-19
Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. K válkám a katastrofám
jakožto normálnímu průvodnímu jevu dějin se dnes přidává také poukaz na pronásledování kvůli víře v
Krista, které je zas nutným průvodním jevem dějin spásy (srov. již Sk 12 apod.). Trpělivé a důvěryplné
"setrvání pod břemenem" (dosl. překl. v. 19a) a odvaha využít vše jako "příležitost ke svědectví" (v. 13) to je cesta k "záchraně" (v. 19b).
Čtvrtek 34. týdne: Lk 21,20-28
Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se čas pohanů nenaplní. Rozptýlením Židů do diaspory po
zničení Jeruzaléma Římany (které se odráží ve v. 20 - 24) se otevřela šance zvěstovat všem "pohanům"
evangelium. Izrael svým odmítnutím však nepřestal v dějinách spásy hrát svoji roli (v. 24b; srov. Řím
11,25n). Od v. 25 se pozornost již obrací k "dovršení" v příchodu Syna člověka: I kdyby se celý svět hroutil, plnost vykoupení je nezvratná. (Tehdy běžné katastrofické představy konce jsou tedy jen pozadím, na
kterém má vyniknout vlastní zvěst.)
Pátek 34. týdne: Lk 21,29-33
Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Při určování toho, co "se děje" (v. 31, původně zničení chrámu a Jeruzaléma), se již pro Lk není možné fixovat na nějaké konkrétní události - každá epocha, všechny generace ("toto pokolení") musí počítat s příchodem Syna člověka ve slávě, s
dovršením Božího království. Cestou k tomuto důvěryplnému živému očekávání a zároveň životu v Božím
království za všech i sebekatastrofičtějších okolností je spolehnutí se na Ježíšova slova (v. 33!).
Sobota 34. týdne: Lk 21,34-36
Bděte, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout. Kromě povzbuzení k jistotě a k důvěryplnému
spolehnutí se na Boha za všech okolností (viz včera a předevčírem) jsou učedníci na závěr také vedeni k
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vědomí ohrožení a vlastní slabosti. Nebezpečím jsou zde především strachem vyprovokované útěky od náročné reality (např. "nestřídmost", "opilství") nebo utopení se v ní (např. "pozemské starosti"). Cestou ke
svobodné bdělosti je modlitba.
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