
DS_6. neděle v mezidobí B1 

NEODHÁNĚJME KRISTA 

Bratři a sestry, 

 evangelium dnešní neděle, které tak výstižně ukazuje Ježíšovo pohnutí se nad 

lidskými osudy, nám zároveň opět představuje Ježíše, který prosí lidi, kterým pomohl, 

aby ho neprozrazovali. V tomto úryvku je to až bolestně představené jako na podnose: 

Ježíš nemohl kvůli prozrazení jeho zázraku veřejně působit. A my se s údivem ptáme, 

proč nemohl působit, když někomu pomohl? Co bylo na tom špatného?   

 Ale i z tohoto úryvku vidíme, že lidé se prostě nechtějí změnit.  Raději vyženou 

někoho, kdo dělá zázraky, jen aby nemuseli v něho uvěřit. Aby se jím nemuseli řídit. 

Nepotřebují změnu, ani kdyby jim pomohla. Možná nad tím nevěřícně kroutí hlavou. 

Otázkou je, zda nepotřebujeme zrcadlo, které by ukázalo na nás, že jsme stejní, jako 

tito. Zda nemluvíme někde v hloubi srdce: "Ježíši, nic na mně neměň". 

 Nevyhánějme Ježíše pryč od nás, z našich životů, z našeho města. Spíše Krista 

prosme, ať utuží, změní a naplní naše životy – svojí sílou a mocí. Amen 

 

DS_6. neděle v mezidobí B2 

OD SRDCE K SRDCI 

Milá sestro, milý bratře! 

 Tobě i mně říká Ježíš tuto neděli přes biblické čtení, hlavně přes evangelium: 

Chci, buď čistý! V evangeliu Ježíš dotkne malomocného člověka, kterého od (ne)moci 

očistí.  

 I my se nyní můžeme ptát, jak se nás může Ježíš dotknout? - Tak, že se budeme 

snažit s Ním komunikovat OD SRDCE K SRDCI (obraz Božího milosrdenství: "Ježíši, 

důvěřuji Ti"). Z Jeho srdce vychází světlo, které chce zasáhnout naše srdce.  

 Co chceme očistit? - Především tu nejhlubší část našeho srdce, kde máme naše 

úmysly. Abychom vše mohli provádět a žít s čistým úmyslem. A dělat věci pouze s 

čistým úmyslem znamená dělat je s láskou, která nemyslí na sebe, ale myslí na druhého, 

myslí na Boha, který mě stvořil právě proto, abych byl Jeho prodlouženou rukou. 

Abych konal každodenní lásku – OD SRDCE K SRDCI – s člověkem i s Bohem.  

 Pane, dej abych uměl žít tlukot a rytmus svého srdce podle tvého srdce. Amen 


