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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C 

Evangelium (Lk 14,25-33) 

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází 

ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – 

až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za 

mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si 

napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil 

základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: 

`Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý král 

vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, 

jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? 

Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá 

o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být 

mým učedníkem.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když 

někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry 

a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. 

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ Ježíš 

směřuje do Jeruzaléma, kde ho čeká utrpení a smrt. Na pozadí tohoto jeho 

údělu je třeba chápat i jeho výzvu k „sebezapření“ a přijetí kříže: pokud chce 

učedník následovat Mistra až do Jeruzaléma, má se připravit k přijetí stejného 

údělu. Tím „křížem“ učedníka přitom můžeme rozumět utrpení a 

pronásledování kvůli Kristu, nebo sebezapření a „relativizování“ všech vztahů 

kvůli Kristu („nést kříž“ totiž následuje po výzvě, aby učedník kladl na druhé 

místo všechny vztahy a věci, proto se to může chápat jako konkrétní projev 

„kříže“, tj. zapření a odumírání něčemu). 

Klást své nejbližší na druhé místo koresponduje částečně s Lk 9,59.61; také tam 

následování Krista má absolutní prvenství. Je třeba si v tomto kontextu ujasnit, 

že se v Ježíšově době následování dalo chápat jen doslova, jako opuštění 

domova a příbuzných. 

„Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, 

jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji 

dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle 

člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý 

král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a 
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neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu 

táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý 

(král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se 

nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ 

Dvě uvedená připodobnění nechtějí povzbudit k rozvážnému přemýšlení, zda 

„máme na to“, abychom následovali Krista; taková myšlenka se vůbec 

v Novém zákoně nevyskytuje. Zdánlivě vůbec nesouvisí s daným kontextem, 

vždyť Ježíš hovoří o „oproštění se“, kdežto podobenství o tom, čím se máme 

vybavit k dokončení úkolu. Spojnici je tedy třeba hledat jinde: je jí 

„uschopnění se“, připravenost k dokončení úkolu. Dělat věci napůl znamená 

nedělat je vůbec, skončit neúspěchem: a to platí jak pro krále chystajícího se 

k bitvě, tak pro onoho stavitele a hlavně pro Kristova učedníka. Učedník se má 

uschopnit ke skutečnému následování Krista tím, že postaví na druhé místo 

své drahé (včetně sebe a hmotných prostředků – starost o majetek může totiž 

mít katastrofální důsledky, srov. 6,24; 8,14; 16,14) a přijme kříž (nepříjemnosti 

kvůli Kristu a jeho slovu). Jen tak může skutečně následovat Ježíše. 

 

SHRNUTÍ 

Ježíš směřuje do Jeruzaléma, kde ho čeká utrpení a smrt. Na pozadí tohoto 

Ježíšova údělu je třeba chápat i jeho výzvu k „sebezapření“ a přijetí kříže: 

pokud chce učedník následovat Mistra až do Jeruzaléma, má se připravit 

k přijetí stejného údělu. Dvě následující podobenství nechtějí povzbudit 

k rozvážnému přemýšlení, zda „máme na to“, abychom následovali Krista, ale 

k „uschopnění se“ dokončit úkoly, které nám před oči staví náš status 

učedníků. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Někdy si v životě musíme také vybrat a rozhodnout se, co je vlastně důležitější 

nebo lepší! Například jsi vyhrál nějakou soutěž a máš si teď z krabice vybrat 

jednu z mnoha hraček. Nebo si třeba chceme vybrat, jestli pojedeme na výlet 

nebo se budeme dívat na televizi. Můžeme si také vybírat, co budeme jíst: jestli 

si dáme polévku nebo rohlík… Ale nad tím vším je jen jeden – Bůh, který 

nemá srovnání s nikým a s ničím jiným. Nemůžeme říci: Bůh, nebo někdo jiný, 

protože Bůh je nejvíc ze všeho. A proto taky může a má být v našem životě 
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první a jediný – asi jako střed vrtule, okolo kterého se otáčí všechny lopatky – 

a pak může vrtulník vzlétnout do výšky…  

Starší: 

Při čtení tohoto textu jsem si vzpomněl na písničku, kde se zpívá: „Jsem 

všechno, co nemáš, jsem všechno, co hledáš…“ Také svatý Augustin ve svém 

Vyznání říká: „Neklidné je lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože!“ Čas 

mládí je jistě důležitý pro vyzkoušení a ověření různých možností, které nám 

život nabízí. Na druhou stranu: čím dříve člověk objeví sílu a krásu Boha, tím 

dřív zjistí, co je v životě opravdu důležité, co z těch všech možností má cenu a 

čím se člověk má skutečně zabývat, aby neztrácel čas – protože náš čas na této 

zemi je vzácný a krátký. 

 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Jak nám ukazuje dnešní čtení, udělat opravdu velkou věc – věž, válečné tažení, 

a to největší, tedy rozhodnutí pro Boha – vyžaduje plánování a pevnou vůli. 

My si vyzkoušíme plánování, zručnost a obratnost na prvním Ježíšově 

příkladu, stavbě věže – samozřejmě ne opravdové : 

 Zkuste postavit co nejvyšší věž jen z toho, co je v místnosti, kde se právě 

nacházíte! 

 Zkuste postavit co nejvyšší věž z něčeho opravdu netypického a 

zajímavého – v přírodě z materiálů, které najdeme, doma z něčeho, co 

by nás v první chvíli nenapadlo. 

 Zkuste postavit co nejvyšší věž na nějakém ne úplně pevném základě 

nebo na omezené ploše základny (třeba jen 10 x 10 cm). Zde můžete 

využít i pevné materiály. 

Ve skupině můžete se stejným množstvím materiálu stavět věže na čas, nebo 

postavit jednu velkou věž, na kterou použijete úplně všechno, co máte pro 

stavbu k dispozici, aby vám vůbec nic nezbylo. 

  



© KVN 2019 

  

  
 



© KVN 2019 

  

  
 

 


