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ZACHOVÁVEJTE PŘIKÁZÁNÍ PÁNĚ (Dt 4,2) 

Milí přátelé, dovolte mi Vám sdělit dva krásné příběhy:  

 Představuji Vám italského kněze Giovanni Scalese (foto), který ještě před několika dny 

byl v Afghánistánu jako jediný katolický kněz na celém území této velké krajiny. V těchto 

dnech byl nucen vrátit se do Itálie; a tak vlastně v zemi není ani jeden jediný kněz. Ale zůstalo 

tam mnoho křesťanů, kteří jsou – právě proto, že jsou křesťané – ohroženi na životě. A tak 

nám velmi aktuálně musí připadat to, co čteme v evangeliu i ostatních čteních dnešní neděle: 

jak je DŮLEŽITÉ zachovat si Boží slovo, zachovat ho v tichosti, zachovat ho v srdci, 

zachovat ho tak, abychom ho prožívali v každodenním životě. Mysleme na ty, pro které 

uskutečňovat Boží slovo v každodenním životě je přímo životní hrozba. Modleme se za ně a 

my si važme, že můžeme žít ve svobodě a ve svobodné zemi. 

 Před pár lety jsem navštívil město, a hlavně jednu malou vesničku na Sibíři. 

S kamarádem knězem, který tam byl poslán, jsme navštívili místní farnost, kde na první 

pohled bylo vše ztraceno. Z kostela byla teplárna a valila se z komínu pára, žádný kříž na 

veřejnosti a podobně. Po našem nasměrování jedním domorodcem jsme přišli k viditelně 

neosvětlenému domku. Pustili nás dovnitř. Zažili jsme velké a milé překvapení. V jedné větší 

místnosti bylo asi 50 lidí (cca asi polovina obyvatelstva obce), kteří prožívali katecheze při 

zatemnělých oknech. Vedl ji školou nevyškolený „katecheta“, velký nadšenec, který zdědil 

toto poslání po předcích. Obec si zachovala po celých 78 letech bez kněze víru skrze 

modlitbu, Boží slovo a společenstvo věřících toužících po svátostech. Křest touhy a křesťané 

tohoto křtu celé čtyři generace! Je nanejvýš jasné, že Boží slovo je silné, nechme se jím vést, 

žijme z něj. Amen 

 

TENTO LID MĚ UCTÍVÁ RTY, ALE JEJICH SRDCE JE DALEKO ODE MNE 

 Možná se dnes sami zasmějeme nad Židy v Ježíšových časech a snadno kroutíme 

hlavou nad jejich posedlostí mytí rukou. Řekneme si: Nemá to nic společného s 

náboženstvím! No tady se často i trochu tak mýlíme. V jejich době se totiž mnohá vnější 

pravidla – i ta hygienická – spojovaly s těmi náboženskými. Jediný zákonodárce byl Bůh. 

Proto byl Mojžíšův Zákon právní normou pro všechno.  

 Dnes snad žijeme jiný extrém a náboženský charakter má již pro nás jen modlitba, 

kostel, svatý obrázek ... Možná bychom právě my měli dnes přestat striktně oddělovat běžný 

světský život od toho náboženského. Ježíš nám i dnes říká: "Tento lid mě uctívá rty, ale jejich 

srdce je daleko ode mne." Mnoho věcí dělám, mnoho povinností si plním, ale přitom jsou 

takové prázdné! Možná dodržím páteční půst, ale moje splnění povinností může být docela 

bezduché, pokud to dělám bez vzpomínky na Boha.  

 A právě tuto bezduchost dodržování mnoha věcí vyčítá Ježíš farizeům. Křesťan si má 

vzpomenout na Boha při všem, co dělá. I při jídle. Při procházce, práci, rozhovoru či při 

zábavě ... Tak se stanou posvátnými i ty skutky každodenního života, kterým říkáme profánní 

čili světské.  

 Nejkrásnější příklad vidíme v životě Panny Marie. Jako každá matka, i ona pracovala 

doma pro své dítě/rodinu. No toto dítě byl Boží Syn. A tak celý její den byl liturgií, 

bohoslužbou.  

 Nesetkávám se vlastně i já celý den s Kristem ve svých blízkých?  Proč svůj den 

neudělat liturgií? 

 "Buď s Bohem tak jako pták, který sice cítí chvění větve, ale i nadále zpívá, protože 

ví, že má křídla" (Sv. Don Bosco). 


