
XXXIII. neděle v mezidobí 
Dan 12,1-3 
Žid 10,11-14.18 
Mk 13,24-32 

… poznáte, že je blízko, přede dveřmi. 
Mk 13,29 

Pomalu se blížíme ke konci liturgického roku a na dnešním evangeliu je to opravdu znát: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slun-
ce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje…“ (Mk 13,24-25) Apokalyptické obrazy často falešně 
zpracované různými povrchními a slabomyslnými filmy nebo i tak trochu středověkými kázáními… Konec světa. Ale jde opravdu o pro-
rokování konce světa nebo spíš o hledání jeho smyslu a významu? Tyto texty jistě mluví o krizi, ale daleko víc o naději.  
  

Jde o sdělení plné naděje, které nemá děsit, ale upokojovat a povzbuzovat ke službě. Vždyť přece věříme, že se Ježíš, který pro nás ze-
mřel a zmrtvýchvstal, který vstoupil na nebe a sedí po pravici Otcově, vrátí v plnosti času. Vrátí se, aby přivedl k plnosti Boží království, 
které už jeho příchodem na svět začalo a je přítomné mezi námi, vrátí se, aby doplnil, co bude ještě zbývat, aby naši zemřelí na sebe 
vzali svá vlastní proměněná těla, aby nastala plnost, plnost života. Toto je podle Ježíše konec světa. Jenže v mezičase je to na nás. A to 
je možná ten tak trochu smutný a bolestný podtón dnešních textů. Bůh svěřil nám, křehké církvi, úkol šířit a přivádět k růstu Boží králov-
ství na zemi. A sám sv. Pavel, když se ptá, proč Kristus se svým druhým příchodem tolik otálí, nachází jen jednu odpověď: jestliže je Kris-
tus hlava a my jsme údy jeho těla, vrátí se, až tehdy, když bude celé tělo „dospělé“, připravené. Teď je čas církve. Není čas sedět se zalo-
ženýma rukama a čekat, ale hlásat evangelium, dokud Pán nepřijde. Jeden proud v židovství vyzývá k tomu, aby se každý choval tak, aby 

svým životem urychloval příchod Mesiáše, tedy pro nás, křesťany, druhý Ježíšův příchod ve slávě. To možná mění celý náš pohled na ko-
nec světa. Konec světa není něčím, čeho se máme bát, co máme snad dokonce oddalovat, ale naopak něco, co máme svými postoji, slo-
vy, skutky budovat, vytvářet! Někdy se ale zdá, že konec světa urychlujeme spíš svými nezodpovědnými rozhodnutími, že se všemi sila-
mi soustředíme na to, abychom svou budoucnost co nejdříve a co nejlépe zničili, přitom jde ale o opak: máme milovat, hlásat evangeli-
um, žít v pravdě, a tím příchod Božího království v plnosti urychlovat. 
 

Jistě, každý den se něco hroutí, padá jeden svět, bortí se do té doby pevné jistoty, mizí staré jazyky, zvyklosti… Ale každý den začíná ta-

ké nové jaro, naděje v podobě prvních nových listů fíkovníku, které jsou předzvěstí blížícího se léta. (srv.: Mk 13,28) Mezi otřesy a pády, 
mezi porodními bolestmi se rodí plnost světa. A proto v nás všechny ty pohromy nemusí vzbuzovat obavu z budoucnosti, kdy už to ne-
bude jako předtím, ale mohou nás povzbudit, udat nový směr, utvrdit víru, rozšířit srdce. Každou tmu, každou krizi nemáme jen přečkat, 
ale hledat v nich smysl, přiblížit se k Bohu, který „je blízko, přede dveřmi.“ (Mk 13,29) 
  

 

„Cítím, že čas, který utíká, je kousek Lásky, který jsem mohl rozdat, ale místo toho jsem ho nechal upadnout do prachu.“  

o. Mario Borzaga, omi 


