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Následuj mne…
Dnešní vyprávění evangelisty Matouše je o počátku Ježíšova veřejného působení. Podobně
jako v Markově evangeliu i podle Matouše začíná Ježíšovo veřejné působení po jeho křtu
v Jordánu (srov. Mt 3,13–17) a po pokušeních, která vítězně zvládl na poušti (srov. Mt 4,1–11).
Přesněji řečeno: Ježíš zahajuje své veřejné působení, když „uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn“
(Mt 4,12). Odchází do Galileje, tedy do země, z níž pocházel a z níž také přišel za Janem Křtitelem
do Judska. Zde rozjímá o uvěznění svého předchůdce a pochopí, že nastala hodina, kdy má začít
se svým veřejným působením, protože se naplnil čas Zákona a Proroků (srov. Mt 11,11–15).
Matouš čte s velkým duchovním porozuměním Ježíšovo rozhodnutí odebrat se do Kafarnaa „při
moři v území Zabulonově a Neftalimově“ (Mt 4,13) – tyto názvy evokují exil a rozptýlení Izraele.
Naplňuje se tedy slovo proroka Izaiáše: „Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo
vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti“ (Mt 4,16; Iz 9,1). Ano, spása oné země, jak ji
viděl dávný prorok, se začíná naplňovat skrze Ježíšovu přítomnost a jeho působení. V Galileji
bydleli jak Židé, tak pohané, a proto je právě toto území vhodným prostorem pro zjevení
skutečnosti, že Ježíš je skutečným světlem, které osvěcuje každého člověka (srov. Jan 1,9).
Ježíš neprodleně začal hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt
4,17). Stejnou zvěst přinášel lidem Jan Křtitel (srov. Mt 3,2) – je tak zřejmé, že Ježíš se jasně
rozhodl k pokračovat v poslání svého předchůdce. Také Ježíš volá lidi k obrácení, tedy k tomu,
aby začali znovu a aby se vraceli k Bohu prostřednictvím konkrétní proměny smýšlení a jednání.
Ježíšových však klade důraz na to, že se „přiblížilo nebeské království“, neboť toto království je
přítomno v jeho osobě: Ježíš je totiž člověkem, v němž Bůh vládne jedinečným způsobem a
opravdu naplno. To je radostná zvěst a také pravý zdroj našeho možného obrácení: jsme voláni
k přijetí působení, které Hospodin naplňuje v Ježíšovi, jehož životem je evangelium, radostná
zvěst o spáse pro všechny lidi. Necháme-li se vtáhnout do Ježíšovy existence a přilneme-li k němu,
naše existence projde radikální obnovou a rozhostí se v nás vláda Hospodinova, Boží království.
Rabíni Ježíšovy doby říkávali: „Je to lid, kdo nechává panovat krále, a není to král, kdo nechává
vládnout sám sobě.“ Je tudíž třeba se obrátit a dovolit Hospodinu, aby v nás skutečně panoval –
právě tímto způsobem vstupuje do dějin Boží království!
Tak to také prožívali první věřící, kteří přijali Ježíšovo evangelium a vydali se v Mistrových
stopách. Když Ježíš putoval podél Galilejského jezera, spatřil dvě dvojice bratří, Petra a Ondřeje
a Jakuba a Jana, kteří provozovali svou rybářskou živnost. Obrátil se na ně se svou autoritou:
„Pojďte za mnou!“ (Mt 4,19) Další slova vyzývající k naplnění tohoto povolání učedníkům slibují
nebývalou plodnost: „Udělám z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19). Tak se těmto lidem stává Boží
království velmi blízkým: světlo vycházející z Ježíše jako Mesiáše je osvěcuje a dává jim sílu,
aby opustili všechno a vydali se za ním. Vyprávění zdůrazňuje, že první čtyři učedníci Ježíšovo
slovo ihned uposlechli. Tato bezprostřední poslušnost je zakořeněna v účinnosti Mistrova slova a
zároveň je znamením, že toto Boží království v Ježíšovi proniká zcela novým způsobem do
lidských dějin: naplnil se čas (srov. Mk 1,15) a že času není nazbyt (srov. 1 Kor 7,29).
Tito lidé, kteří se svobodně rozhodli opustit rodiny a své řemeslo, aby mohli žít s ním,
budou muset svou odpověď každý den obnovovat, tedy vytrvat na nastoupené cestě. Během
následování často nebudou Ježíšovi rozumět, nebudou na výši jeho požadavků, dokonce ho v
nejtěžších okamžicích opustí. Jenomže jeho příslib je silnější než jejich nevěra, a proto budou po
velikonočním svítání schopni zvěstovat světlo vzkříšeného Krista všem lidem. Tahle radostná
zvěst dospěla až k nám. A je to skutečně ozvěna Ježíšových slov, která mohou dávat smysl našemu
životu. „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo
života“ (Jan 8,12).
Hlásej slovo, Enzo Bianchi

Jít tam, kde je naše naděje
Buďte odvážnými křesťany, zakotvenými v naději a schopnými
přečkat temné chvíle – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv.
Marty. A mluvil také o líných křesťanech, pro něž je církev hezkým
parkovištěm.
„Ke křesťanovi patří životní odvaha,“ řekl papež v úvodu své homilie,
kterou rozvíjel na základě liturgického čtení z listu Židům (6,10-20).
Horlivost, o které je tam řeč, je odvaha k cestě vpřed, a musí být součástí našeho postoje k
životu podobně jako u těch, kdo trénují, aby zvítězili,“ řekl papež a dodal: „Nikoli žít v
mrazáku, aby všechno zůstalo tak, jak je.“
„Líní křesťané, kterým se nechce jít vpřed, křesťané, kteří nebojují, aby věci měnili a
dělali nové věci, jež by prospěli všem... takoví jsou líní, zaparkovaní křesťané, kteří v církvi
našli hezké parkoviště. A když říkám křesťané, myslím tím laiky, kněze i biskupy... všechny.
Takoví zaparkovaní křesťané však existují! Pro ně je církev parkoviště, které chrání život, a
využívají všech možných zabezpečení. Tito nehybní křesťané mi připomínají něco, co nám jako
dětem říkali prarodiče: Dej pozor na stojatou, netekoucí vodu, protože ta se kazí jako první.“
„Křesťany dělá odvážnými naděje, zatímco líní křesťané jsou bez naděje, v penzi,
pokračoval papež. „Je krásné jít po mnoha letech práce do penze, avšak prožít v penzi celý
život, je nepěkné. Naděje je však kotvou, které se držíme, abychom zápasili i v těch nejtěžších
momentech.“
„A to je dnešní poselství: naděje, ta, která neklame, a sahá dál. »V této naději máme
bezpečnou a pevnou kotvu pro duši« (Žid 6,19). Naděje je kotvou, kterou jsme hodili a držíme
se provazu, ale jdeme tam, kde je naše naděje. Neříkat si »Ano, nebe je krásné, ale já
zůstanu...«. Nikoli! Naděje znamená bojovat, držet se provazu a dojít až tam. V každodenním
boji je naděje ctnost horizontů, nikoli uzavřenosti! Možná je ctností, která je chápána nejméně,
ale je nejsilnější. Naděje a život v naději se stále odvážným pohledem vpřed. Někdo může říci:
»Ano, otče, ale někdy přijdou těžké chvíle, všechno je temné, co potom?« Chytni se provazu a
vydrž!“
„Nikomu z nás nebude život darován, je třeba úsilí anebo trpělivosti“, poznamenává
papež. „Je zapotřebí mít odvahu jít vpřed a vydržet. Odvážní křesťané často chybují, všichni
chybujeme. Chybuje ten, kdo jde kupředu, zatímco ten, kdo je nehybný, vypadá jako
bezchybný.
„Položme si otázku: jaký jsem? Jaký je můj život víry? Je to život s horizontem, nadějí
a odvahou jít vpřed, anebo vlažný život, který nedovede přečkat nepěkné chvíle? Kéž nám Pán
daruje milost, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě, abychom překonali svoje sobectví a nebyli
zaparkovaní, nehybní a sobečtí křesťané, kteří hledí jen na sebe, nedovedou pozvednout hlavu
a dívat se na Něho. Pán ať nám daruje tuto milost.“

PAPEŽ FRANTIŠEK

Mše svaté v týdnu od 22. 1. 2017 do 29. 1. 2017 Český Krumlov:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

(23. 1.) večer: na poděkování s prosbou o Boží požehnání
(24. 1.)
(25. 1.) večer: za
(26. 1.) večer: za
(27. 1.) večer: za
(28. 1.) večer: za
(29. 1.) ráno: za farnost
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1. čtení:
2. čtení:
Evangelium:

Iz 8, 23 – 9, 3
1 Kor 1, 10 – 17

Mt 4, 12 – 23

- V úterý 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
- Ve středu 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tímto svátkem končí týden modliteb za
jednotu křesťanů. Zároveň v Českém Krumlově se v tento den slaví Výročí posvěcení kostela sv. Víta.
Mše svatá bude v kostele sv. Víta v 18:00 hodin.
- Ve čtvrtek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
- V sobotu 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
- V neděli 29. ledna budeme v Českém Krumlově přijímat intence na měsíc únor.
- V neděli 29. ledna se budou v Kájově od 17:00 hodin konat slavnostní nešpory.
- Oznamujeme věřícím, kteří doposud ještě nepřijali svátost křesťanské dospělosti – svátost
biřmování, a uvažují o přijetí této svátosti, mají nyní příležitost do konce ledna se přihlásit na
farním úřadě tel. 380 711 336 nebo u R. D. Františka Žáka – mob.: 724 937 121. Tuto svátost může
přijmout věřící od 14 let. Další informace ohledně příprav apod. budou zveřejněny v pozdějším čísle
zpravodaje.

