
DS_5. neděle v mezidobí B1 

POKAŽDÉ POKORNĚ SE VRACET KE KRISTU… 

Přátelé, 

 z této statě je krásně vidět, že Ježíšovi učedníci jsou jen na začátku svého poznávání, 

kdo je to Ježíš. Na začátku je pro Petra Ježíš zdroj prestiže a sebevědomí.   

 V čím domě bydlí ten zázračný léčitel?  - ptá se.  V mém.  A o kom budou vyprávět, 

že si takového domů přivedl?  O mně.  Tento jeho postoj je vidět z toho, jak jde Ježíše hledat.  

Netuší, že Ježíš se šel modlit.  Myslí si, že Ježíš ujel/odešel.  Jeho tajné myšlenky ho zrazují, 

když říká, že ho všichni hledají. Tedy, i ti nemocní, kteří by ještě mohli přijít dát se vyléčit, 

a to opět ke Petrovu domu.  Ježíš však není jen zázračný léčitel, je někdo/něčím mnohem víc. 

Ví, že Petrovou pohnutkou je prestiž a sebevědomí.   

 Proto se do Petrova domu nevrací, ale hned s učedníky jde do jiných vesnic.  I tam dělá 

zázraky.  Aby se nemohlo připsat, že se zázraky dějí pouze při Petrovi.  Víme však o Petrovi, 

jakou obrovskou proměnou prošel.  A toto nebyl poslední případ, kdy nepochopil svého 

Učitele. Neodešel však od něj, ale i když možná zahanben, zůstal s Ním.  Učil se, chtěl chápat 

Krista, občas odešel s dlouhým nosem, např.  když slyšel, aby se Ježíši klidil z cesty.  Vracel 

se jako kajícník zpět.  Neboť jak říká sv. Tereza z Avily: "Svatí nejsou ti, kteří nehřeší, ale ti, 

kteří se dokáží rychle vrátit zpět ke svému Mistrovi."  Tyto návraty z něj udělali apoštola a 

dokážou jejich udělat i z nás. 

 Opravdový učedník zůstane u Pána, přestože mu nesplnil jeho původní očekávání. 

Amen 

 

DS_5. neděle v mezidobí B2 

NESKOČÍŠ ... 

Bratři a sestry v Kristu, 

 most je důležitou součástí našich životů. Pontifex je přívlastek pro Svatého Otce. Je 

stavitelem mostů – mezi lidmi v různosti. Řádový křesťan má také stavět. Každý z nás má 

upevňovat a stavět zdravé vztahy, potažmo vztah k Bohu je obrazem všech našich vztahů. 

Most spojuje dva břehy, pomáhá nám spokojeně překonat překážku – vodu, roklinu apod. 

Most je symbolem cesty na pevninu.  Bohužel často most vyhledávají lidé, kteří „ztrácejí 

půdu pod nohama“ a v zoufalství se rozhodli ukončit svůj život skokem z něho. To znamená, 

že dotyčný nenašel žádné řešení svých problémů. Více než 40 % příčin rozhodnout se spáchat 

sebevraždu je problém v rodině. A proto těm, kteří měli a mají takový sklon mj. říkám: "Toto 

není řešení!". 

 Ježíš v evangeliu této neděle uzdravuje tchyni, která je symbolem napjatých rodinných 

vztahů a s ní uzdravuje i naše rodinné vztahy. A dále čteme "Všichni tě hledají". - Ano, 

poněvadž v něm nacházeli smysl života, a tak i klid ve svých rodinách.  

 Vykročme už konečně hledat klid, naději, jistotu u toho, který je jejich zdrojem – 

v Kristu. On nás vede k lásce k životu – v Život věčný již nyní v našich životech časných. 

Amen 

 


