
      XXX. neděle v mezidobí 

Jer 31,7-9 
Žid 5,1-6 
Mk 10,46-52 

Právě teď, tedy o třicáté neděli v mezidobí, končí v Římě tolik očekávaná synoda o nové evangelizaci. Z toho, co se dovídáme, se zdá, 
že šlo o opravdu požehnaný čas. Na text, který, jak doufáme, přinese nejen shrnutí práce těchto týdnů, ale i povzbuzení a doporučení do 
konkrétních situací, si musíme ještě nějaký měsíc počkat. Ale to dnešní evangelium nám snad může trochu pomoci už dnes.  
  

Bartimaios: slepý žebrák, obraz každého člověka, každého křesťana, každého z nás. Všichni žebráme. Žebráme o trochu světla, o trochu 
smyslu, kapku radosti, lásky a pochopení. Sedíme ztraceni a osamoceni u cest našich životů, zatímco život protéká kolem nás, a žebrá-
me. Sedíme, protože to stejně nemá cenu: všechny cesty jsou beztak stejné a nikam nevedou. A přesto nejsme osamoceni a nejsme 
ztraceni. Stačí jen volat a nenechat se umlčet - ani světem okolo nás ani svými starostmi, neschopností, svými hříchy, které v nás křičí, 
abychom se smířili s temnotou, abychom se spokojili s tím, co je. Lepší to nebude, uzdravení není možné. A tehdy je třeba křičet ještě 
hlasitěji (srv. Mk 10,47-48). Dokud se křičí, tak je naděje. Nejhorší by bylo se do svých slepot a do svého žebrání uzavřít a oněmět, zami-
lovat se do nich a hýčkat si je. 
 

A pak se najednou z davu ozve: „Buď dobré mysli /dosl.: odvahu/, vstaň, volá tě!“ (Mk 10,49). Nemohla by se právě tato tři slova stát 
ikonou naší trojí služby, stylem naší „nové“ evangelizace? Odvahu!: vždy a všude dodávat odvahu, povzbuzovat, sdílet obavy a strachy a 
přinášet naději. Vstaň!: pomáhat člověku na nohy, pomáhat mu vydat se znovu na cestu, nikdy ho nesrážet k zemi, ani ve jménu pravdy. 
Volá tě!: jmenovat Krista, hlásat jeho soucit. To On tě volá, uslyšel tvůj křik, vyslovil tvé jméno. To On ti může navrátit zrak, dát ti oči, 
které uvidí smysl. 
   

Svět dnes neposlouchá učitele, lidé mají dost výtek a poučování. Je třeba svědků. Svědků, kteří zakusili svou vlastní slepotu  a zaslepe-
nost, ale nepřestali křičet. A tak Ho jednoho dne uslyšeli a setkali se s Ním. Možná se jejich život navenek moc nezměnil, ale uviděli a šli 
za Ním, vydali se na cestu. I my, Kristovi učedníci, zakoušíme obtíže a problémy všech ostatních, nejsme jiní a už vůbec ne lepší, ale vi-
díme! Vidíme život ve světle evangelia, a tak se už nemusíme bát, tma se dá překonat. A ve všednosti našich dní můžeme společně                 
svědčit o radosti, kterou nám toto setkání přináší: „Odvahu, vstaň, volá tě!“ 

    Odvahu, vstaň, volá tě! 

Mk 10,49 

 

„Musíme mít trochu odvahy a důvěřovat v Boha, který nám naznačí cestu a nikdy nás neopustí.“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


