
Popeleční středa  

Evangelium – Mt 6,1-6.16-18 

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, 

jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před 

sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím 

vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá 

tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti 

odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a 

na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však 

modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a 

tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej 

jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, 

pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, 

abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který 

vidí i to, co je skryté, ti odplatí. 

Dnes vstupujeme do období Velkého půstu, v němž následujeme Ježíše v jeho čtyřicetidenním 

pokání. Jak využijeme tento čas půstu? Bude v něm více modlitby? Více sebezapření? Více 

upřímnosti vůči Bohu? Více lásky v nás? To závisí i od nás. Popeleční středa je velkým 

voláním a darem nabízené milosti. Máme jej přijmout s mimořádnou otevřeností srdce. 

Sebezápor, ovládání, zápas o převahu duše nad tělem - to vše je mocná zbraň pro práci na 

sobě. Ježíš v evangeliu hovoří o pokrytectví v postu, modlitbě a při prokazování dobrodiní. 

Ano, pokrytectví může znehodnotit i tak ušlechtilý duchovní program, jaký nabízí postní 

doba. Ježíš nás varuje, abychom nic nedělali vnějškově, povrchně, tak, aby to viděli ti druzí. 

Zdůrazňuje vnitřní skrytost našich myšlenek a skutků. Nestavět na tom, jak nás vidí lidé, ale 

jak nás vidí Bůh. Nemá jít o snahu motivovanou vlastním zájmem či strachem, ale láskou k 

Bohu, která nás burcuje, inspiruje a vede, aby náš život byl pro Něho darem. Láska je vždy 

tou nejsilnější motivací naší proměny a růstu. Jen láska dokáže i to, co je jinak nemožné. 

Netvařme se vážně a utrápeně, ale objevujme radost a světlo skutečné vnitřní svobody a Boží 

blízkosti. Začínáme půst a dáváme se na cestu za Kristem. Kdybychom měli před očima 

jenom svou vlastní slabost, mohli bychom být smutní. Ale my se máme dívat především na 

Krista. Na jeho příklad, na jeho dílo a to vede k radosti. Vydáváme se dnes na cestu k 

letošním Velikonocům. Bůh nám dává možnost prožívat je znova. Vydejme se na cestu s 

vděčností k Ježíši za všechno, co pro nás vykonal, s touhou, abychom na tom měli plnější 

účast, s nadějí, že se i na nás se má jednou ukázat Ježíšova sláva. A proto slyšme teď jeho 

hlas, který se na nás obrací: Čiňte pokání a věřte evangeliu. 
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