
      XXIX. neděle v mezidobí 

Ex 17,8-13  
2Tim 3,14-4,2 
Lk 18,1-8 

Jistě. Mohli bychom dnes - a na základě všech dnešních textů bychom asi i měli - mluvit zvláště o modlitbě. Mluvit o tom, že je třeba se 
modlit bez ustání a v modlitbě vytrvat (srv. Lk 18,1). Mluvit o tom, že modlit se neznamená odříkávat formulky, ale být si vědom toho, 
že je můj život vnořen do Boha, že jsem neustále obklopen jeho láskou. Mluvit o tom, že modlit se je jako mít rád. Když mám někoho 
rád, tak ho miluji pořád: při práci, studiu, při setkání s lidmi, dokonce i ve spánku. Můj cit se přitom nevytrácí, jen mění podobu svého 
vyjádření, a tak se jednou stává modlitbou práce, podruhé mytí nádobí, jindy zase studium. Měli bychom asi mluvit i o tom, že vytrvalou 
modlitbou Boha nepřemlouvám, že se nemám modlit stále proto, aby Bůh se svou odpovědí nemeškal, ale modlím se stále, protože Boží 
odpověď je naopak nekonečná, protože Bůh je dar, který nemá konce, který se mi chce dávat a který se mi dává pořád. Prostě modlitba. 
Jenže verš, který mi po přečtení evangelia zní v uších nejvíce, je jiný: „Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,8). 
 

Takže víra. Už zase víra. Ježíš po nás chce víru. Neříká: „Ale nalezne Syn člověka na zemi církevní organizaci, až přijde?“, „Ale nalezne 
Syn člověka na zemi morálku vycházející z křesťanství, až přijde?“, „Ale nalezne Syn člověka na zemi křesťany, kteří chodí v neděli na 
mši, až přijde?“… Ani výkonnost, ani struktura, ani morálka… Všechno to jsou věci podstatné, ale jen potud, pokud napomáhají růstu ve 
víře. Naopak se stávají velmi nebezpečnými, pokud se vztahují jen samy k sobě a oslavují samy sebe. Růst ve víře: ani ne tak proto, 
abych radikálně změnil svět, ani ne tak proto, abych radikálně změnil sebe sama, ale proto, abych ve svém životě, ve světě, v událos-
tech rozpoznával Boží přítomnost, jeho lásku a milosrdenství. Růst ve víře: skrze modlitbu a skrze předávání víry.  

 

A i proto slavíme právě dnes Misijní neděli: abychom my i ti kolem nás rostli ve víře, ve vědomí Boží lásky, tedy v radosti a  štěstí. Papež 
František říká: „Bůh s námi chce vstoupit do vztahu a umožnit nám podílet se na jeho vlastním životě. Bůh nás miluje! Víra však musí 
být přijata, potřebuje naši osobní odpověď, odvahu svěřit se Bohu, žít jeho lásku a být vděčný za jeho nekonečné milosrdenství. Je to 
dar, který není vyhrazen pro několik málo vyvolených, naopak, je nabízen štědře. Každý by měl být schopen zakusit radost z toho, že je 
Bohem milován, radost vzkříšení!“ „Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod“ (2Tim 4,2), říká zase Pavel Timoteovi. A tak 
v boji vytrvejme. Dovolme, aby se nás Ježíšovo provokativní „Ale nalezne Syn člověka…“ dotklo a pořádně s námi zacloumalo. 

Ale nalezne Syn člověka na zemi víru…  

Lk 18,8 

 

„Moc dobře vím, co znamená umírat, vím, že umírat je bolestné, ale pokud ze smrti vzchází Život, budu umírat každý den, 

od úsvitu až do soumraku.“ o. Mario Borzaga, omi 


