
      XXVIII. neděle v mezidobí 

Mdr 7,7-11 
Žid 4,12-13 
Mk 10,17-30 

V naší nové Komunitě Vtěleného Slova prožíváme nádherné období, zažíváme „kairos“, „příhodnou dobu“, chvilky věčnosti, kdy se Bůh se 
svým Slovem plným života a síly a svou láskou prolamuje do našeho času a promlouvá k nám ostřeji než kdy jindy (srv. Žid 4,12). Proží-
váme počátky, které vždycky mají svou zvláštní milost a požehnání. Zakoušíme „stokrát víc už nyní v tomto čase“ (Mk 10,30). To dnešní 
evangelium je i o těch třech klucích, kteří tu spolu s námi žijí, kteří do jisté míry opustili všechno (tak, jak kdo mohl) a šli za Ním. 
  

Bohatý mladík dnes pokládá Ježíšovi nejdůležitější otázku svého života : „Co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10,17). A Pán 
mu odpovídá výčtem pěti přikázání z Desatera a přidává šesté: nebudeš podvádět. Všechna se týkají vztahu k bližnímu!!! Jenže to všech-
no jsem dělal už od svého mládí, a přesto… přesto mi pořád něco chybí, nejsem šťastný! A tehdy na něj Ježíš pohlédl s láskou, doslova: 
„upřel na něj pohled a miloval ho“ (Mk 10,21). A pak mu říká: prodej všechno, dej to chudým a následuj mě (srv. Mk 10,21). A on ze-
smutní a odchází zarmoucen. Přiběhl s nadšením a se spoustou otázek… odchází krokem a beze slov. Dostal strach. Zdá se mu, že  vrchol 
je příliš vysoko, nemá tolik odvahy. Nepochopil, že radost a štěstí nezávisí na tom, že mám, ale na tom, že dávám. Nepochopil, že plnost 
života mu nedají peníze, ale tváře lidí, nepochopil, že jistotu nenajde v majetku, ale jen v Tom, kterého má následovat. 
 

Je čestný, dodržuje už od malička všechna přikázání, jenže je smutný a nešťastný. Dělá to proto, aby něco měl, aby něco získa l, a ne 
aby byl, aby byl radostný… Jeho svět je světem, kde je spousta věcí zakázaných a ty zbývající jsou povinné…, všechno je buď odměňová-
no nebo trestáno. Spousta morálky, ale bez nezištnosti, bez lásky. Ježíš mu nabízí společenství: bratry, sestry, matky…, ale on si volí sa-
motu, nabízí mu celý poklad lidí, ale on si volí věci, nabízí mu sama sebe, ale on jde za penězi. Zdá se, že je všechno ztracené. Jenže „u 
Boha je možné všechno“ (Mk 10,27). On jen potřebuje to naše málo, to naše nic, o které se bojíme, a kterého se zuby nehty držíme, 
protože si namlouváme, že nás může spasit, aby ho mohl zestonásobit a naplnit nás radostí a štěstím. 
 

Včera jsem mluvil s Pavlem, s jedním z našich kluků, a říkali jsme si, kolik darů jsme za tu chvíli, co jsme spolu v komunitě, dostali, ko-
lik krásných lidí jsme potkali, jen třeba za poslední víkend. Opustili jsme to naše málo, ale dostáváme stokrát víc, už nyní v tomto čase!                                
   A co teprve potom! Funguje to!!! :o) 

    Stokrát víc už v tomto čase... 

Mk 10,30 

 

„Pokud jsme ještě nevydali celý svůj život a neprolili svou krev, nemáme co říct.“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


