
V. neděle v mezidobí 
Job 7,1-4.6-7 
1Kor 9,16-19.22-23 
Mk 1,29-39 

Celé město se shromáždilo u dveří. 
Mk 1,33 

Ježíš odchází ze synagogy, kde učil jako ten, kdo má moc, a uzdravil posedlého, pak se vrací do Šimonova domu, uzdraví jeho tchyni, navečer 
přijímá zástupy lidí a v noci odchází, aby se modlil. Pak se vydává znovu na cestu, aby kázal. Evangelista Marek nám tak vykresluje typický Je-
žíšův den; den, který se odehrává v třítaktovém rytmu odpovídajícímu Ježíšově trojí „oblíbené činnosti“: přebývání uprostřed lidí a jejich 
uzdravování, přebývání s Otcem v modlitbě a hlásání Božího království. 
 

Šimonova tchyně má horečku. Horečka může být příznakem nevolnosti, ale i těžké nemoci. V každém případě zde ukazuje na stav, v němž se 
člověk celý pozemský život nachází: stav křehkosti, nemoci, porušenosti, hříchu. Jsme nemocní a obvykle vydáváme spoustu síly a energie na 
to, abychom předstírali před sebou samými i před ostatními své zdraví. Ale začátkem opravdové duchovní cesty a uzdravení je přiznání si své 
vlastní nemoci. A Ježíš pak může jednat… a vykonat zázrak, takřka neviditelný, bez diváků, bez pompézních kulis. Dokonce přitom ani nemluví, 
výmluvná jsou jeho gesta. Možná nemáme ani my tváří v tvář nezaviněné bolesti hledat odpovědi, které prostě nejsou, ale jednoduše opako-
vat Ježíšova gesta: naslouchá, přistupuje blíž, bere za ruku. Ruku v ruce dodává sílu tomu, kdo je znavený, kdo už dál nemůže. A pak ženu po-
zvedá (srv.: Mk 1,30-31). Sloveso „pozvednout“, toto sloveso uzdravení má co do činění se vzkříšením, se zmrtvýchvstáním. Ježíš Šimonovu 
tchyni zvedá, staví ji na nohy, znovu jí dodává vzpřímený postoj, hrdost moci něco dělat, sloužit. A ona vstala „a obsluhovala je“ (Mk 1,31). To 
jsou dva přívlastky Ježíšova učedníka: uzdravení a služba. Učedník je ten, kdo je vzkříšen a dává se do služby Božího království.  
 

„Když nastal večer,(…) celé město se shromáždilo u dveří“ (Mk 1,32-33). Ježíš přijímá člověka na prahu Šimonova domu. Setkal se s lidmi ráno v 
synagoze, pak s nimi promlouval na ulicích a na náměstích a teď je přijímá na prahu domu. Víra se vysvléká z nedělních šatů, z kostelů, z vněj-
ších symbolů, z obřadů a vstupuje do obyčejné všednosti, do domovů. I my, Ježíšovi učedníci, bychom možná měli stát na prahu domů (papež 
František tomu říká „periferie“), na hranicích nejen geografických a jazykových, ale všech možných sociálních - tak jako Kafarnau bylo měs-
tem na hranici. Být na prahu, na hranici, na periferii... Ježíšův učedník nemůže ustrnout na svých pozicích a svých jistotách, nemůže ze své víry 
udělat nedobytnou pevnost. Aby mohl hlásat evangelium, musí vždycky stát na prahu domů. 
 

„Ještě za tmy vstal, vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil“ (Mk 1,35). Den a večer s myšlenkami na lidi, noc a úsvit s myšlenkami 
na Boha. Abychom mohli naslouchat, uzdravovat, pozvedat životy a tisknout ruce, aby se náš život mohl stát hlásáním evangelia , evangeliem 
samotným, musíme čerpat ze zdrojů a tím prvním je důvěrný rozhovor s Bohem. Typický Ježíšův den, typický den jeho učedníka...  

 

„Musím jen obejmout kříž a znovu se vydat na cestu.“  

o. Mario Borzaga, omi 


