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3. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ CYKLU A 

Evangelium (Mt 4,12-23) 

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil 

Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se 

naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země Neftalimova, 

u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; 

světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: 

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského 

moře, uviděl dva bratry - Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť 

do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 

hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – 

Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem 

spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil 

po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium (o Božím) království a 

uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. 

Uvěznění Jana Křtitele je počátkem Ježíšovy činnosti (v. 12): touto poznámkou 

se naznačuje, že Kristus navazuje na činnost předchůdce – i základní obsah 

hlásání je stejný („Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“, Mt 3,2 a 

4,17; také učedníci mají hlásat blízkost království: Mt 10,7). 

Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a 

Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země 

Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, 

lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili 

v krajině a ve stínu smrti.' Ježíš začíná své působení v Galileji pohanů, kde žili 

také Řekové, Arabové, Féničané, Egypťané: on je poslán ke všem a podobně 

jako Služebník má být světlem všem národům (Iz 42,6; 49,6; Kristus naplňuje 

poslání Služebníka, jak je mnohokrát dotvrzeno v evangeliu). Galilea se 

nachází ve tmě, která symbolizuje ztrátu Boží blízkosti, zmatek, dezorientaci.  

Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 

království.“ Jako kontrast k této tmě je tu světlo Kristovy přítomnosti a jeho 

slova „obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“. Rozkazovací způsob 

„obraťte se“ (řecky metanoeite – změňte smýšlení, postoj) vyplývá z oznámení 

zvěsti „Boží království je blízko“. „Boží království“ je uctivé označení Boha: 
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tento výraz označuje samotnou Boží přítomnost, která se ujímá vlády, a tak 

přináší spásu, požehnání. Viditelným projevem této životodárné Boží vlády je 

uzdravování (v. 23). 

Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, 

zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. 

Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali 

sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – 

Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem 

Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a 

následovali ho. Verše 18-22 líčí dvojí povolání učedníků, které se odehrává 

podle podobného schématu: Ježíšovo setkání s bratřími (18.21), pozvání (19.21) 

a okamžitý souhlas povolaných (20.22). Volání „obraťte se, přiblížilo se 

nebeské království“ se konkretizuje v životě těchto mužů, kteří rozpoznávají 

blízkost Božího království v samotném Kristu a „obrátí se“: změní základní 

postoje a vztahy – opustí své povolání, své vztahy (viz Mt 8,21-22; 10,37) a 

začínají následovat Krista. 

Ježíš se k nim obrací právě uprostřed jejich práce, a to nečekaným a 

autoritativním způsobem: „Následujte mě“. To je něco nového: v židovství si 

učedník volí mistra. V evangeliu je zřetelně vidět, že Kristus volá zdarma, bez 

ohlédnutí na zásluhy nebo lidské kvality. Ježíšova činnost je zdůrazněna v celé 

perikopě: on kráčí, vidí, mluví, volá. Nová je také radikálnost volání: učedníci 

mají opustit nejen práci, ale i rodinné vztahy, aby byly svobodní pro Krista a 

pro službu. „Následuj mě“ neznamená jen kráčet za Ježíšem, ale také sdílet 

jeho poslání a úděl: jedná se tedy o pohyb nejen „fyzický“, ale také etický a 

duchovní. 

Povolání těchto rybářů je zaměřeno ke konkrétnímu poslání: „být rybáři lidí“. 

Oni nemají pouze „následovat“ Mistra (pasivní role), ale mají mít i určitou 

odpovědnost jakožto „rybáři lidí“ (aktivní role). Ježíš jim také přislibuje, že je 

vybaví a uschopní k úkolu. Tato část o povolání učedníků je záměrně před 

souhrnnou zprávou o Ježíšově působení: Kristus nechce konat nic bez 

učedníků, natolik jsou důležití pro jeho poslání. 

Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium 

(o Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou 

chorobu. Tento Matoušův verš je úpravou souhrnu v Mk 1,39, přičemž jsou 

přidány některé typické úpravy: Ježíš „učí“, hlásá „radostnou zvěst 

království“ a působí jako uzdravovatel, nikoliv jen jako exorcista. 

V matoušovském kontextu začíná zmínkou o „jejich synagógách“ motiv, který 

se vine celým evangeliem a který slouží k oddělení Ježíšových následovníků 

od ostatních Židů.  
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SHRNUTÍ 

Matouš ve svém úryvku ukazuje, že Ježíšův návrat do Nazareta po Janově 

uvěznění byl v souladu s Boží vůlí. Ježíš pak povolává své první učedníky. 

Žádná příprava, jednoduché příkazy a bezprostřední odpověď všech 

podtrhuje Ježíšovu přitažlivost. Tento úsek také slouží k představení členů 

Ježíšova nejbližšího kruhu, kteří se následně stanou i svědky zjevení 

zmrtvýchvstalého Pána. Ježíš sám si oproti tehdejším zvykům povolává ty, 

které sám chce.  

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Když Ježíš povolá Jakuba a Jana – tak HNED nechají všeho a následují ho. 

Podobně i my můžeme čím dál tím víc chápat, co po nás Ježíš chce – právě teď 

a tady. Můžeme se ptát, co po nás Bůh chce, když ráno vstaneme, když jsme 

ve škole, když pak jdeme domů nebo když je večer. Pokaždé to může být něco 

jiného – ale dokážeme se také HNED pustit do toho, co bychom měli dělat, co 

by bylo dobré, co by někomu udělalo radost? 

Starší: 

Každý z nás je trochu jiný, něco rád dělá, něco jiného umí nebo je v něčem 

dobrý. Pán to všechno ví a do naší situace, do našich myšlenek, s pohledem na 

naše schopnosti vstupuje sám do našeho života. Rybářům říká: „Budeš lovit 

lidi!“ A co třeba říká nám – tam, kde jsme a kde žijeme? 

 

Zkusme si 

Mladší:  

Na nás zřejmě nebude jako na apoštolech, abychom lidi lovili, ale rozhodně se 

za ně můžeme modlit, aby byli připraveni naslouchat Bohu. Vyberte si na 

tento týden někoho, komu byste přáli, aby slyšel Boha, napište jeho jméno do 

obrázku z následující strany a po celý týden se za něj můžete modlit. 

Starší: 

Určitě znáte instituce, které zachraňují lidi v nejrůznějších životních 

problémech. Zkuste jich najít na internetu aspoň deset a zapamatovat si je – 

možná, že tak budete moci někomu v budoucnu přijít na pomoc! 
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