
3. neděle v mezidobí 
 

Liturgické texty 
1. čtení: Jon 3,1-5.10 
Žalm 25,4-5ab.6+7bc.8-9 
2. čtení: 1 Kor 7,29-31 
Evangelium: Mk 1,14-20 
 

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. 
 
Pán Ježíš volá po obrácení. "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte 
evangeliu!" S tímto voláním přichází na scénu našeho světa. Jsme na začátku jeho veřejného 
působení. Teprve povolává první apoštoly a už slyšíme výzvu k obrácení. Slyšeli ji i Petr a 
Onřej, Jakub a Jan. Hned nechali všeho a šli za ním, aby se připojili k tomuto jeho volání po 
obrácení. Sami se museli obrátit, ale také měli k obrácení volat druhé. Vnímali Kristovu 
výzvu k obrácení jako zásadní. Byli si v hloubi duše vědomi, že celý svět se musí obrátit, aby 
se zachránil. Ve svém prvním kázání - o Letnících - říká apoštol Petr toto: „Obraťte se a každý 
z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha 
svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá 
Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z 
tohoto zvráceného pokolení!“ (Sk 2, 38-40). 
Ano, je třeba se zachránit z tohoto zvráceného pokolení. V čem ta záchrana spočívá? "Proto 
ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se 
radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají 
tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí." Jinými slovy, přestaňte 
tento svůj pozemský život pouze konzumovat. Už vám někdy zůstal rozum stát nad nějakou, 
kteroukoliv, reklamou v televizi? Nad tím, co všechno potřebujeme, abychom konečně byli 
mladí, krásní, zdraví, dokonalí, zabezpečení, chytří, nezávislí? Kdo tomu věří, ať tam běží. 
Reklamy jsou samozřejmě stupidní. To všichni registrujeme. Nicméně, stejně si občas 
necháme vsugerovat, že se bez toho či onoho neobejdeme. Nejvíc právě to zdraví. Kdykoli si 
lidé navzájem přejí, tak "hlavně to zdravíčko". Všechno ostatní si můžeme koupit. No, slyšel 
jsem, že se u nás momentálně šmelí s vakcínami. Dávka za 20.000,- Jaké zoufalství, upínat se 
k něčemu, co ani nebylo pořádně vyzkoušené, o čem nevíme, jaké to bude mít do budoucna 
následky. Co stejně nedovolí těm, kdo se nechali naočkovat, sundat roušky. Co je potřísněno 
krví potracených dětí, na jejichž buněčném materiálu to bylo vyvíjeno a na kterém je každá 
nová várka testována. Slyšme svatého Pavla: "tento viditelný svět pomíjí" 
Jednou i my zemřeme. Bude to pro nás znamenat záchranu ze zvráceného pokolení, nebo v 
něm po své smrti skončíme navěky? 
Otázka zní: Pro co, nebo pro koho bych byl, byla ochoten, ochotna zemřít? Protože ono 
Kristovo volání k obrácení vychází z jeho touhy zachránit náš život. Nejen ten pozemský. 
Jestliže se Ninive neobrátí, bude vyvráceno. 
"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane 
samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj 
život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde 
jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ (Jan 12, 24-26). 
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