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                  List o. Marka na 3. neděli adventní                                      

Písmo Svaté na třetí neděli adventní nám předkládá text proroka Izaiáše, 
jsou to slova velmi radostná. ,,Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, 
protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat zprávu pokorným, 
obvázat ty, jímž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu 
uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.“ (Iz 61,1) Mimo jiné se zde 
píše o obvazování právě pukajícího srdce. Už jste někdy slyšeli o obvazování 
právě pukajícího srdce? Ti, kdo mají, vlastní zkušenost se srdečním infarktem 
dobře vědí, že je to nemožné. Proces uzdravení je zde popsán současně se 
zraněním. Srdce je symbol nejhlubší podstaty nás samotných, je místem lásky.  
Bůh nás uzdravuje tam, kde jsme nejvíc zranění, v našich vzpomínkách, tam kde 
jsme byli vydáni napospas tomu, co jsme nemohli ovlivnit, pouze přijmout ránu. 
Něco se děje s naším srdcem, ale současně už je tu pomoc. ,,Radostí budu jásat 
v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, 
oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu 
ozdobenou šperky.“ (Iz 61,10) 

Bůh nás připravuje na svatbu jako ženicha a nevěstu. Ženich dostane 
věnec na hlavu a nevěsta bude ozdobena šperky. Je zde vyjádřena naše 
důstojnost Božích dětí, královských dětí. Někteří světci zakoušeli Boží 
přítomnost zcela mimořádným způsobem. Jedním z takových mystiků byl kněz 
svatý Filip Neri, který doslova bojoval proti melancholii, smutku a rovněž neměl 
rád extrémní zbožnost a přehnanou kajícnost, jakožto známku něčeho 
nezdravého. Filip Neri se staral o sirotky a opuštěné děti, vyzýval 
k odevzdanosti Bohu a tvrdil, že svatost je určena všem. Žil praktické 
uplatňování lásky, která byla vyjádřena láskyplnou pohostinností všem 
potřebným, nemocným, chudým, postiženým katastrofami. Tento jeho způsob 
života pramenil z účasti na mši svaté, svátosti smíření, častým svatým 
přijímáním, úctou k Panně Marii. Stejně jako jiní světci hovořil o stupních lásky. 
První stupeň se podobá vztahu mezi služebníkem a pánem; druhý vztahu mezi 
nemocným a lékařem; třetí je vztahem mezi přáteli; čtvrtý je vztah syna a otce; 
pátý je vztah ženicha k nevěstě. Pátý stupeň vyjadřuje dokonalost. A jsme opět 
na svatbě, o níž hovoří prorok Izaiáš. A kde učinil Pán Ježíš první zázrak? Na 
svatbě. Hospodin nás zve na svatbu, je tu ovšem jeden zádrhel, který je popsán 
v dnešním evangeliu. Otázka by mohla znít takto: ,,Známe Ženicha?“ 
V evangeliu se setkáváme s prorokem Janem Křtitelem, který odešel hlásat na 
poušť nutnost obrácení srdce. To je ale odvaha! Proč nešel do nějaké vesnice, 
do města jako prorok Jonáš do Ninive, mohl jít do přístavu, dnes bychom řekli 
na letiště, nádraží, do obchodního centra. Ne, šel na poušť. Prorok si nevybírá, 



kde by se mu dobře kázalo, nehledá přívětivé místo pro život, i když po něm 
přirozeně touží. Šel na poušť a lidé přišli tam, ovšem na této cestě do pouště se 
museli něčeho vzdát, a co uslyšeli? Co slyšíme dnes i my? Slyšíme slova Jana 
Křtitele: ,,Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte…“ (Jn 1,26) Někoho znát anebo 
o někom slyšet, jsou dvě naprosto rozdílné skutečnosti. Podle svatého 
Jeronýma, ten kdo nezná Písmo, ten nezná Krista. Máme touhu zjistit co nejvíce 
o lidech, na kterých nám záleží, které máme rádi. A co náš Pán, máme ho rádi, 
je pro nás zajímavý? Bude objeveno ještě něco, co by nám přiblížilo život Pána 
Ježíše? Také první generace křesťanů měly toto přání setkat se ještě s očitými 
svědky Ježíše a jeho učedníků. Biskup rané církve svatý Polykarp zemřel 
mučednickou smrtí roku 156, ve věku 86 let. Setkal se v Asii ještě s apoštoly 
Janem, Ondřejem a Filipem. Polykarp byl očitým svědkem života apoštolů. 
Historik rané církve Eusébios zaznamenal svědectví Ireneje, který o mučedníku 
stařičkém Polykarpovi vypověděl: ,,Události oné doby si pamatuji lépe než to, 
co se stalo nedávno. Vždyť co se naučíme jako děti, to roste spolu s duší a roste 
s ní. Proto si pamatuji místo, kde požehnaný Polykarp seděl a mluvil. Pamatuji si 
na jeho způsob života, na jeho povahu, tělesný vzhled, na jeho promluvy k lidu, 
i to jak líčil své setkání s Janem a dalšími, kteří viděli Pána, jak vzpomínal na 
jejich slova a jaké věci o našem Pánu od nich slyšel – i o Pánových zázracích a 
jeho vyučování – jak to vše přijal od očitých svědků slova života. Vše se shoduje 
s Písmem svatým.“ 

Také toužíme setkat se s někým, kdo bude naplněn Božím Duchem? 
Opravdu chceme slyšet slova Jana Křtitele? Herodes byl celý nesvůj, když ho 
slyšel, ale stejně ho nechal popravit, zvolil si jiné priority svého života. Pilát 
nechal popravit Ježíše, a tak to pokračuje až do dnešních dnů. Uprostřed nás je 
ten, kterého neznáme. V našich domovech je písmo Svaté, možná už měsíce 
anebo roky Ježíš – Slovo čeká na dosah ruky, aby k nám promluvil. Není to On, 
který je mezi námi, a kterého neznáme? Je Ježíš skutečně světlem našeho 
života? Jak řešíme problémy? Kde hledáme odpovědi? Dokážeme ještě vypnout 
televizi a sítě, zlatá telátka, ke kterým se skloníme několikrát za den? Anebo 
přijdeme k Pánu s celým svým životem, jako samařská žena, která si byla 
vědoma své bídy. Přišla načerpat vodu, věděla, že má přijít Mesiáš, který až 
přijde, všechno vyloží, dá odpověď na její otázky. Nejdříve Pána nepoznala, ale 
z rozhovoru s ním přišlo světlo i do jejího pokaženého života. ,,Hle, stojím u 
dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u 
něho a on u mě.“ (Zj 3, 20) 

A pak ho necháme promlouvat ke svému srdci. Bude to hlas Ženicha, 
který položil za nás svůj život na stromě kříže, a ne hada promlouvajícího ze 
stromu poznání dobra a zla hlasy falešných proroků, kteří už ani nemaskují své 
lži, už jen zastrašují a přivádí k úzkosti, abychom ztratili radost a pokoj z toho, 



že jsme děti Krále na slavnostní hostině. Pán a Ženich uchoval dobré víno až 
nakonec. Apoštol Pavel nám to potvrzuje ve druhém čtení slovy: ,,Věrný je ten, 
který vás povolává, a on to také splní.“(1 Sol 5, 24) 

          Přeji Vám požehnaný adventní čas. 

                                                                                   o. Marek 


