
XXVIII. neděle v mezidobí 

Iz 25,6-10 
Flp 4,12-14.19-20 
Mt 22,1-14 

Pozvěte, koho najdete…  
Mt 22,9 

Svatební sál je prázdný! Král pozval na svatební hostinu svého syna spoustu lidí, ale ti nechtěli přijít (srv.: Mt 22,2-3). Prázdná svatební síň je 
opravdu velmi silný obraz: vždyť pro žida byla svatba něčím naprosto mimořádným. Byla příležitostí, jak alespoň na chvíli vystoupit ze všední 
tvrdé každodennosti, kdy se možná jedlo jen jednou dvakrát denně, a užít si týden oslav a královskou hostinu. Svatební oslava tedy odkazuje 
k něčemu velkému, k té největší radosti, kterou může na zemi člověk zakusit. A právě k takové oslavě, k takové radosti přirovnává Ježíš v tom-
to podobenství setkání s Bohem. Proč tedy pozvaní odmítají přijít?  
 

Možná je to proto - a myslím, že jsme to zažili všichni, - že k tomu, aby mohl člověk spolu s ostatními slavit, musí mít v sobě už jakousi před-
zvěst, jakýsi závdavek radosti! Ale je pro nás opravdu setkání s Bohem ještě tou největší oslavou a radostí? Nebo jsme z něj udělali spíš nud-
nou povinnost? Naplňuje nás setkání s Bohem nadějí a štěstím nebo je pro nás, tak jak se někdy i na svatbě stává, spíš příbuzenským vztahem, 
který nám spíš komplikuje život a bez kterého bychom se i obešli? Neztratili jsme i my radost v srdci uprostřed všech těch našich „polí a ob-
chodů“ (srv.: Mt 22,5)? Nenavykli jsme si spíš na neustálé lamentování a kritizování než na radost a údiv nad maličkostmi?  
 

Anebo už jednoduše neumíme slavit. Možná už ani není nic, co by v nás oslavu probudilo. Žádné jídlo, žádné pití… Vzpomínám si, jak jsme se v 
našem italském scholastikátu (to je takový náš řeholní seminář) těšili na narozeniny každého z nás, protože po večeři byla zmrzlina. Nebo pa-
matujete, jak jsme se těšívali za minulého režimu na Vánoce, protože zase budou banány a mandarinky? Dnes máme spoustu zmrzliny, baná-
ny a mandarinky, kdy se nám zachce. A tak už možná neumíme slavit. Co když to doporučované křesťanské odříkání, občasný půst není důvo-
dem k trýznění, ale třeba i moudrou cestou, jak znovu objevit radost z maličkostí a chuť oslavy?! Vždyť Bůh není Bohem, který si užívá našich 
obětí, ale Bohem, kterému  leží na srdci naše radost. Není Bohem, který nás volá v první řadě proto, abychom mu sloužili, ale aby on sloužil 
nám. Není Bohem, který nás nutí dělat věci pro něj, ale žádá nás naopak, abychom mu dovolili dělat velké věci pro nás, pro každého z nás! 
 

A tak posílá své služebníky na cesty, aby pozvali všechny: zlé i dobré (srv.: Mt 22,9-10). To je náš Bůh! Byl právě odmítnutý a on, místo aby sní-
žil laťku, ji naopak zvyšuje: pozvěte všechny, které najdete! Od mnoha pozvaných ke všem!. Bůh zase už rozšiřuje horizonty, otvírá nové cesty. 
Pozvěte všechny, zlé i dobré! Nejsme pozváni, protože jsme dobří, protože si to zasloužíme, ale proto, abychom se dobrými stávali: právě skr-
ze setkání s Bohem, který nám nabízí radost a dobrý život. Co dnes máme lepšího na práci než nechat se takovým Bohem potkat a milovat? 

 

„Vždycky cítím, že čas, který utíká, je kousek lásky, který jsem mohl rozdat, ale nechal jsem ho upadnout do prachu.“  

o. Mario Borzaga, omi 


