
3. postní (oculi) 

AI V posledních letech – v jistých směrech zejména poslední rok -  se v našem 

společenském životě reformuje mnoho věcí. Někdy se možná i ptáme: „Dokdy to bude 

všechno trvat?“ Neboť s reformováním jsou spojeny i rozličné potíže a trápení. I postní 

doba je zaměřena na reformu, obnovu, vylepšení našeho lidského a duchovního 

profilu. A co máme reformovat? 

KE Dnešní bohoslužebné liturgické texty nám říkají o dvou prioritách, které musíme 

reformovat. Kult nebo liturgický život a spolu s ním i náš morální život. 

DI O liturgické reformě nám říká evangelium. Ježíš přišel do chrámu a našel tam 

prodavače a směnárníky peněz, kteří tam dělali veliký hluk. Svým chováním rušili 

posvátnost chrámu a jeho poslání. Proto je odtud vyhnal a přísně jim řekl: „Nedělejte 

z domu mého Otce tržnici!", ...nebo: "můj dům se bude jmenovat domem modlitby" 

(Mt 21, 13). Po tomto očištění chrámu Ježíš vysvětluje, v čem bude spočívat nový kult, 

kdo bude jeho centrem a kde se bude konat: "Zbořte tento chrám a za tři dny ho 

postavím." Svatyní nového kultu bude sám Zmrtvýchvstalý Ježíš. Od té chvíle pravý 

kult bude spočívat ve vztahu k Němu a přes Něj k Otci a k Duchu svatému. 

     S novozákonním kultem bude muset být spojena i touha po morální obnově 

vlastního života. Nebude stačit vztah ke Kristu, bez významu pro život. A tak 

přicházíme k prvnímu dnešnímu čtení a k Božím přikázáním. Ony byly osou morálního 

života Židů a musí být také osou novozákonního Kristova lidu. Vždyť víme, že Kristus 

přikázání nezrušil, ale je ještě obnovil a postavil je na základ, který se jmenuje láska. 

PAR Obyčejně, když nejsou zrovna přísná protipandemická opatření, scházíme se 

zejména každou neděli a ve svátky v kostele; i ve všední pracovní dny. Slavíme zde 

mši, abychom si sprítomňovali Kristovu oběť, chválili a klaněli se Bohu a vytvářeli 

bratrské společenství. Snažíme se/měli bychom se snažit, aby naše liturgie byla pěkná 

a měli jsme z ní zážitek. Investujeme prostředky do obnovy chrámu, výzdoby a úklidu. 

Máme pěkné ornáty, kalichy a jiné liturgické věci. Stačí toto vše, aby náš kult byl 

takový, jaký si ho přál Ježíš? - Nestačilo by to tehdy, kdyby kult neměl vliv na náš 

morální život, na naše skutky. I nám by mohl pak Ježíš opakovat slova proroka Izaiáše: 

"Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mne" (Iz 29, 13; Mt 15, 8). 

MY Pokud bychom nežili podle naší víry, pokud bychom Boha veřejně zapírali, pokud 

bychom věřili různým pověrám, pokud bychom Boha uráželi slovy, tak nám dnes Ježíš 

říká: uctíváte mě jen svými rty. Pokud bychom se nestarali o své rodiče. Pokud bychom 

je ve stáří opustili. Pokud bychom už čekali na jejich smrt, tak nám opětovně dnes 

Ježíš říká: uctíváte mě jen svými rty. Pokud bychom svůj život prožívali ve lžích, 

pomluvách, v nespravedlnostech, v agresivitě, karierizme, v nenávisti, nyní také 

v neohleduplnosti, tak nám dnes Ježíš říká: uctíváte mě jen svými rty. Pokud pěstujeme 

kult těla, sexuální nevázanosti, neslušného vyprávění a dívání se na nestoudnosti, tak 

nám dnes Ježíš říká: uctíváte mě jen svými rty. 

ADE Reformy jsou vždy obtížné a zdlouhavé. Přesvědčuje nás o tom denní zkušenost. 

Podobné je to i s reformami v našem životě. Prosme o vytrvalost a trpělivost, abychom 

dokázali vytvářet ze sebe lidi s pravým křesťanským kultem a s mravním životem. 

Amen 


