
Středa po 2. neděli postní 

Evangelium – Mt 20,17-28 

Odsoudí ho k smrti. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim 

řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. 

Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale 

třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a 

padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: 

„Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém 

království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ 

Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé 

pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když 

to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, 

že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však 

tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by 

chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal 

sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ 

V postních čteních často potkáváme Ježíše, který překvapivě říká svá poselství pouze 

některým. Svým vyvoleným, nejmilejším. Dnes si vzal stranou svých dvanáct učedníků – 

mimo zástup, a sdílí se pouze s nimi. Každý člověk potřebuje v životě jedinečné lidi, kteří ho 

mají tak rádi, že pro ně není jen obyčejnou hvězdou na nebi, která pokud zhasne, nic se 

neděje, vždyť těch hvězd je tam mnoho, ale je celou oblohou. Máme svého životního 

partnera, své milované dítě, svou lásku, svého nejlepšího přítele, svou nejlepší přítelkyni… a 

zůstáváme jim věrní, i kdyby nás zranili. Neboť člověk potřebuje důvěrnost, někoho s kým 

něco sdílí, co s jiným nesdílí. Dokonce i Ježíš pociťuje tuto potřebu, také On potřebuje 

důvěrné a věrné vztahy. Je pro nás někdo takto důležitý? Máme jej skutečně rádi? Máme 

důvěrné přátele, lásku, Boha, se kterými se dokážeme sdílet? A ve chvílích důvěrného sdílení, 

dokážeme skutečně naslouchat, nebo jsme jako ti rozmrzelí učedníci s potřebou dosáhnout 

vyššího vlastního prospěchu? Velikost v Božím království spočívá v sebedarování, ne 

v hledání vlastní velikosti… 

  

 

 

 

 

 

 


