
      XXX. neděle v mezidobí 

Sir 35,15-17.20-22  
2 Tim 4,6-8.16-18  
Lk 18,9-14 

Určitě si pamatujete, jak jsme minulý týden tu modlitbu v našem zamyšlení tak trochu odbyli. S modlitbou už to tak bývá… a nejen v 
Collatiu, hlavně v každodenním životě. Není čas, tak první, co se odbyde, je modlitba. A snad i proto nás dnešní evangelium zase k mod-
litbě vrací. Ježíš nás stále učí, jak se modlit. A je to dřina. Nechceme nebo snad neumíme pochopit, že modlitba není formulka k opako-
vání, ale že je to vztah, že modlitba není v první řadě „co“, ale „jak“, že modlitba je život. Abychom se uměli dobře modlit, musíme být 
nejprve pořádně živí! Modlitba je všechno možné jen ne asketické umrtvení života, útěk „mimo“ život. Na počátku přece nebyla modlit-
ba, ale zakušení života, šok ze života. A z tohoto „životního šoku“ - ze zkušenosti bolesti, omezení, radosti, lásky… - se rodí výkřik mod-
litby. A tak škole modlitby musí předcházet škola života. A takovou jednu lekci ze života nám Ježíš dává i dnes. A tím nás učí modlitbě. 
 

Farizeus se modlí. A z počátku to není vůbec špatné: „Bože, děkuji ti…“ (Lk 18,11). Ale to, co následuje pak, už nestojí za nic: díky, že 
nejsem jako ostatní, jako lupiči, podvodníci…, jako ten celník vzadu (srv. Lk 18,11). Nemluví s Bohem, ale srovnává se s ostatními, kteří 
jsou přirozeně všichni špatní: nečestní a nemorální. Jen on je čestný. Čestný, ale nešťastný, protože v tomhle zkaženém světě, kde upa-
dá morálka a kde ctnosti zachraňuje už jen on, se přece dobře cítit nemůže. 

 

Já se postím, já platím desátek, já… (srv. Lk 18,12). Farizeus je fascinovaný těmito dvěma písmeny, které nepřestává opakovat: já, já, 
já. Bůh neexistuje, ostatní neexistují. Farizeus se modlí, ale je to ateista. Nemá co získat, nemá čemu se naučit. Ví dobře, co je dobré a 
co je zlé. A zlí, špatní jsou ti ostatní. Zapomněl na to nejdůležitější slovo na světě: ty! Vždyť život je neustálé hledání tohoto „ty“, Boží-
ho „ty“ a lidského „ty“. Jen skrze „ty“ poznávám sám sebe, jen skrze „ty“ zakouším, že jsem milovaný a že mohu milovat, jen skrze 
„ty“ zjišťuji, že žiju. Prvním postojem modlitby je decentralizace vlastního „já“ a objevení „ty“: „tvé jméno, tvé království, tvá vůle“, 
opakujeme v modlitbě Páně. A jen tak se učíme říkat „my“: „Otče náš, náš chléb, naše viny“. Tajemstvím života a modlitby je vztah. A 
nemůže se modlit ten, kdo nemá živý vztah, vztah lásky jak k nebi, tak k zemi, jak k Bohu, tak k člověku. Nemohu se zároveň modlit a 
pohrdat, nemohu uctívat Boha a ponižovat jeho syny a dcery. Tak se jen člověk vrátí domů s prázdnou, vlastně ještě s dalším hříchem 
navíc (srv. Lk 18,14). A tak, „Bože, buď milostiv!“ (srv. Lk 18,13), „TY, buď milostiv!“ 

Bože, buď milostiv! 

Lk 18,13 

 

„Rád se modlím i tehdy, když nemám Ježíši co říct. Protože když se nerozptyluji, může mluvit On.“  

o. Mario Borzaga, omi 


