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květná neděle

Biblické čtení: Marek 14; 1-9

Bylo dva dny před velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak 
by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. 2Říkali: „Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid 
nevzbouřil.“ 3Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která 
měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. 
4Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? 5Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly 
dát chudým.“ A osopili se na ni. 6Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně 
krásný skutek. 7Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne 
však nemáte stále. 8Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. 9Amen, pravím 
vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom,
co ona učinila.“

___________________________________________________________________________

Zažíváme podivnou postní dobu. Ať už jsme se hodlali postit nebo ne, musíme si toho spoustu 
odříct. Zpomalení životního tempa, které se během postní doby obvykle doporučuje v kázáních a 
různých článcích, nám teď plošně „naordinoval“ MUDr COVID.  A čekají nás podivné Velikonoce 
– bez kostela, bez večeře Páně, bez pomlázky... Proto taky dnešní biblický oddíl může působit 
divně, nepatřičně: copak dnes není květná neděle? Měli bychom si teď připomínat jak Ježíš přijel do
Jeruzaléma jako mírumilovný mesiáš na oslu. Ano, to by bylo obvyklé. Ale možná že ke skrovné 
atmosféře domácích bohoslužeb lépe sedí komorní prostředí domu Šimona Malomocného v Betanii 
než jásající davy s palmovými ratolestmi. A tak si letos dovolíme známý a výpravný oddíl lehce 
upozadit a místo toho si připomeneme méně známý příběh z období před Velikonoci, který je 
obvykle opomíjen.

A to je rozhodně škoda – tento příběh, zachycený ve všech čtyřech evangeliích, podává pohled na 
Ježíše, jak ho neznáme: To Ježíš myslí víc na sebe než na chudé? S učedníky by vlastně asi leckdo z
nás souhlasil. 300 denárů, to byla téměř průměrná roční mzda! Dát takovou spoustu peněz za 
kosmetiku – a ještě jednorázovou! I člověku zvyklému na dnešní životní standart to připadá 
naprosto přehnané. A co teprve tehdy – vždyť by za to mohlo mít deset chudých rodin jídlo na 
měsíc. „Ne, že bychom to Ježíšovi nepřáli, ale tohle je bohapusté plýtvání. Určitě se dal najít 
úspornější způsob, jak mu prokázat úctu.“ Takhle nějak se na to nejspíš učedníci dívali. Můžeme se 
jim divit?

Ježíš ale neříká, jestli to bylo přiměřené nebo ne. On pouze učedníky upozorňuje na to, že teď je tu 
někdo dokonce ještě potřebnější než chudí a hladoví. Překvapivě je tím potřebným Ježíš sám. I když
to zas tak překvapivé není, když si uvědomíme, kdy se ten příběh odehrává: Je dva dny před 
Velikonocemi. Ježíšovi nepřátelé se radí, jak ho zamordují, Jidáš se odhodlává ke zradě… a Ježíš to 
všechno ví. Ví, že přišel jeho čas, že teď už ho čekají jen krev, pot a slzy. A smrt. Teď je to on, kdo 
potřebuje soucit svých bližních. Potřebuje někoho, kdo učiní konec jeho života snesitelným. 
Jenomže učedníci to jako obvykle nevidí – zabývají se tím, jak vyřešit strasti tohoto světa a 
nevnímají, že je teď potřebuje jejich Mistr. Přesně jako později v zahradě Getsemane, kde klidně 
usnou, zatímco Ježíš svádí nejtěžší zápas svého života. A tak musí přijít neznámá žena, aby pro něj 
vykonala „krásný skutek“. Je možné se dohadovat, zda bylo nutné na to vynaložit takovou sumu, je 
ale nesporné, že ta žena pochopila situaci lépe než „praktičtí“ učedníci.
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To neznamená, že bychom si měli přestat všímat chudých a potřebných – Ježíš správně říká, že ti tu 
budou stále – vždycky nás budou potřebovat. Ale někdy může být nejvíc potřeba trocha krásy – 
třeba právě pro ty, kdo riskují zdraví a často i život, aby nám zajistili snesitelné podmínky – pro ty, 
kdo se starají o nemohoucí, pro zdravotníky, prodavačky, řidiče autobusů a kamionů… anebo pro ty,
kdo se teď potýkají jen se samými těžkostmi a nevědí, kdy to skončí. Nějaký krásný zážitek může 
do ubíjející karanténní šedi přinést potřebné osvěžení, povzbuzení, dodat sílu vrhnout se znovu do 
zápasu s bídou, s krizí…

Teď ještě více než jindy zvažujeme, na co je potřeba vydávat peníze a co jsou zbytečné výdaje. A 
často se jako nejdůležitější jeví péče o tělo, zatímco duševní (a duchovní) potřeby – s tím se dá 
počkat na lepší časy. Dnešní příběh nám připomíná, jak je důležité, aby ze života nezmizela krása. 

Lidé, kteří šijí roušky a roznášejí nákupy, zachraňují životy nebo přivážejí potraviny – to jsou 
skuteční anonymní hrdinové. Ale vedle nich jsou tu ještě jiní – herci, muzikanti, komici, ti kdo 
předčítají knihy, kdo skládají, píšou, malují… anebo vymýšlí, jak nám to všechno teď 
zprostředkovat. I tito lidé se starají, aby byl život snesitelný. I těmto lidem patří náš dík a taky 
podpora. Ježíš tím, že ocenil čin té ženy, upozorňuje na to, že jsou lidé (a možná jsme to my sami), 
kteří teď ze všeho nejvíc potřebují zažít trochu krásy.

Modlitba: Pane, prosíme, daruj nám moudrost rozpoznat, co můžeme a máme unést sami, o co se 
můžeme a máme podělit s druhými a co můžeme a máme druhým pomoci nést tak, aby Tvá vůle 
byla zjevná v církvi i v celém světě. Prosíme tě, slyš nás také, když k tobě voláme: Otče náš, který 
jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na 
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i 
sláva na věky. Amen

V rámci domácí pobožnosti je možné zazpívat také píseň. Na faře je možné si půjčit kterýkoliv z 
užívaných zpěvníků (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá). Zde je několik návrhů: EZ
217 Povstali jsme z lože svého D 649 V tobě je radost, S 172 Laudato sii


