
6. neděle v mezidobí 
 

Liturgické texty 
1. čtení: Lv 13,1-2.45-46 
Žalm 32,1-2.5.11 
2. čtení: 1 Kor 10,31-11,1 
Evangelium: Mk 1,40-45 
 

Všecko dělejte k Boží oslavě 
 

Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými 
vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Tento požadavek Mojžíšského 
zákona, kromě praktické stránky věci - varovat ostatní před nebezpečím malomocenství - v 
sobě obsahuje také postoj kajícníka. Roztržené šaty, zahalený vous. To proto, že 
malomocenství bylo vždy chápáno jako známka vnitřní nečistoty. Člověk byl vyloučený ze 
společenství věřících nejen proto, že mohl představovat zdroj nákazy pro ostatní, ale hlavně 
proto, že byl pokládán za veřejného hříšníka. Dokud se celá věc nevyřešila a dokud 
malomocenství trvalo, nemohl patřit do Božího lidu. Vypadá to jako velmi tvrdé pravidlo. 
Svatý Pavel má ve svém listě Korinťanům pasáž o tom, jak si společenství "pěstuje" 
veřejného hříšníka. "Nevíte, že ‚trocha kvasu všechno těsto prokvasí‘?" (1 Kor 5, 6). Kdosi 
tam žil se ženou svého otce. Apoštol Pavel nařizuje Korinťanům, aby toho člověka "vydali 
satanovi" ke zkáze těla, aby mohl být nakonec v den Kristova soudu zachráněn. Celá ta pátá 
kapitola listu stojí za přečtení. 
Ze stejného listu je i dnešní druhé čtení, jen o pět kapitol dále: "Ať jíte, ať pijete nebo cokoli 
jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani 
Boží církevní obci....Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista." Nedávat pohoršení není 
záležitostí vnější fasády, ale vnitřní čistoty. Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista, jak 
říká svatý Pavel. Toto napodobování nemůže být jen navenek, protože to dlouho nevydrží. Je 
tedy třeba na sobě pracovat, aby z nás zářil dobrý příklad. 
V našem světě ale není nic jednoduché. Podívejme se na pasáž v Matoušově evangeliu, kde 
sám Pán Ježíš si je vědom toho, že se najdou lidé, kteří se pohorší nad ním - Božím Synem: 
"Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: 
"Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte 
Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 
mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou 
nepohorší." (Mt 11, 2-6). Stejně tak se mohli pohoršit lidé, kteří tvořili obecenstvo zázraku, 
popsaného v dnešním evangeliu. Uzdravit malomocného je jedna věc, ale dotýkat se ho, to 
je nepřípustné! Nehygienické! Proti Božímu zákonu! Co říká Pán? "Jdi, ukaž se knězi a přines 
oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví." 
Pán Ježíš přišel, ne aby zákon zrušil, ale naplnil. Naplněním zákona je láska, ať už je 
projevována vhod, nebo nevhod. "Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy 
láska." (Řím 13, 10). "Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, 
povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky." (2 Tim 4, 2). Svým dotekem jako by z 
malomocného jeho nemoc/hřích/hanbu/vyloučení sňal a nabídl se místo něho. Skutečně, 
součástí Ježíšova trestu bylo také bičování, po kterém vypadal jako malomocný. 
Naplněním zákona je oběť Pána Ježíše na kříži za nás hříšníky. Scandalum Crucis (Pohoršení 
Kříže). "Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista 



ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, 
ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. (1 Kor 1, 22-24). 
Blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou. 

P. Karel 


