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Marie se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho 
řeč. Marta měla plno práce s obsluhou.  
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16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C 

Evangelium (Lk 10,38-42) 

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla 

sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. 

Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na 

tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. 

Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem 

Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám 

a poslouchala jeho řeč. V tomto textu jsou postaveny do protikladu dvě různé 

reakce vůči Ježíšovi: „naslouchat“, anebo „být zaneprázdněný, ustaraný“, 

přičemž obě využitá slovesa v průběhovém minulém čase vyjadřují určitý 

postoj. Maria seděla u Ježíšových nohou v postoji naslouchající učednice. Ježíš, 

na rozdíl od zvyklostí rabínů, vyučuje ženu. A vůbec se dá říct, že Kristus 

musel šokovat své současníky tím, že přijímal mezi učedníky ženy  

Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, 

nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí 

přece, ať mi pomůže!“ Marta, na rozdíl od Marie, je hyperaktivní (možná má 

v sobě pocit povinnosti, protože ona je „paní domácí“, Ježíš přišel do jejího 

domu, konečně jméno Marta znamená „paní“). Zdálo by se, že Ježíšovi se 

dostalo harmonického přijetí – Marta pečuje o hmotnou stránku, Marie 

o duchovní. Rovnováha je narušena Martou, která si toho na sebe pohoštěním 

ve velkém stylu naložila příliš. Marta tedy, ačkoli je to omluvitelné, dělá tu 

zásadní chybu, že nežije „to podstatné“, přítomný okamžik, setkání s Kristem, 

který přišel do jejího domu. Unavená a osamělá propadá duchu vyčítání, 

kritizuje samotného Krista („je ti jedno…“) a sestru („nechala mě samotnou“). 

Přitom si toto všechno způsobila ona sama! Ona „za to může“, ne Kristus nebo 

Maria. Marta plasticky ukazuje, k jakým důsledkům vede izolování se od 

Krista, od jeho slova, od společenství. A toto nebezpečí je o to záludnější, že se 

dá nálepkovat „křesťansky“ jako služba. Činnost bez naslouchání evangeliu 

(bez primátu Kristova) je jen karikaturou služby, jednáním na „vlastní pěst“. 

Službu máme nejprve přijmout (od Krista), abychom ji pak mohli prokázat. 

Nejprve je třeba se stát Marií, abychom se pak stali Martou. 
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Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro 

mnoho věcí. Možná by se očekávalo, že Ježíš přikáže Marii, aby pomohla 

sestře, a on sám by mezitím vyčkal, až bude jídlo hotové. Avšak Mistr 

zareaguje jinak: on, který dosud vyučoval Marii, dává nyní lekci také Martě. 

Opakované oslovení „Marto, Marto“ zjemňuje následné pokárání. 

Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 

nevezme. Ježíšova odpověď je velmi subtilní. Na první poslech se zdá, že 

Mistr ujišťuje Martu, že stačí jen málo, jen jedno jídlo. Avšak pokračování 

odpovědi prozrazuje, že „jedno“ má jiný, hlubší smysl: je to ono lepší, které 

nebude vzato od Marie (tím je Ježíšovo slovo). Naslouchání slovu je tou 

jedinou nezbytnou věcí. Slovo má tedy přednost před jinými starostmi. Marta 

chtěla „poctít“ Ježíše jídlem, ale větší poctou by bylo věnovat péči samotné 

návštěvě, věnovat pozornost jeho slovům. V tomto případě péče „o to okolo“ 

je projevem neúcty k samotné návštěvě. 

Služba, která se vyhýbá naslouchání slovu, nemá trvání. Oproti tomu 

naslouchání slovu je „trvalým dobrem“ (údělem), které nemůže být vzato. 

Na mysli tane „úděl“ země zaslíbené, zrovna tak „úděl“, kterým je pro levity 

samotný Hospodin. Obzvlášť zajímavý je tento verš z žalmu 73,26.28 

(v řeckém překladu Septuaginty): „Bůh mého srdce a můj podíl… lnu k Bohu, 

je dobré vložit svoji naději v Pána“. 

 

SHRNUTÍ 

Obrat „sedět u Ježíšových nohou a naslouchat“ je typický pro Lukáše 

a označuje příznačný postoj učedníka. Pokud chce někdo následovat Krista, 

musí si sednout k jeho nohám a naslouchat. V tomto textu nejde o vyzdvižení 

„kontemplace“ (modlitby, naslouchání) na úkor aktivního života: spíš jde o to, 

že je třeba nejprve naslouchat, přijmout Ježíšovo slovo a nasměrování – 

a teprve pak na základě toho slova jednat. V kontextu liturgie je tento úryvek 

ilustrací pohostinnosti. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Už se ti někdy stalo, že jsi něco dostal, ale po očku ses díval na to, co dostal ten 

druhý a jestli to náhodou není o něco lepší? A pak jsi z toho všeho byl mrzutý? 

Takové situace se nám stávají, když začneme srovnávat: „Já mám nebo dělám 

to – ale TEN DRUHÝ má nebo dělá něco lepšího!“ Začneme srovnávat a už 
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neděláme pořádně to, co máme. A místo toho bychom se měli radovat z toho, 

co jsme dostali, nebo se naplno věnovat tomu, co právě děláme. Když něco 

děláš nebo máš, „nedívej“ se přitom na to, co dělá nebo má ten druhý! 

Starší: 

V textu by nás mohla zaujmout tato malá větička: „Ano, jen jedno je třeba!“ 

Pokud je podle Ježíše v životě jen jedna věc, která je zásadní, je třeba se ptát na 

to, která to je. Z kontextu vyplývá, že se tomu věnuje Marie. A co vlastně 

Marie dělá? Naslouchá… Jedno trefné přirovnání říká, že proto máme jedna 

ústa a dvě uši, abychom víc naslouchali, než mluvili. A Marie naslouchá 

Ježíši… Komu všemu každý den nasloucháme? Najdeme si přes den také 

chvíli ticha na to „jedno, co je (skutečně) třeba“? 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Prázdninový čas, který si právě užíváme, úplně nabízí, abychom si vyzkoušeli 

skutečnou pohostinnost a slavnost. Pamatujte (třeba až do konce prázdnin) na 

to, jaký by měl být hostitel podle Ježíšova návodu. Připravte samozřejmě 

pěkné a bohaté pohoštění, ale také naslouchejte těm, kteří za vámi přicházejí – 

možná budete obohaceni víc než ti, kterým posloužíte. 

Jestli nevíte, čím v létě pohostit návštěvy, nabízíme inspiraci : 

https://fresh.iprima.cz/poradate-detskou-party-mame-pro-vas-14-tipu-na-skvele-obcerstveni 

Nebo můžete najít na internetu jiné recepty či sami něco vymyslet. Starší to 

jistě zvládnou a mladším mohou pomoci sourozenci nebo rodiče. 

A na konci léta můžete ve skupině vyprávět, jaké byly vaše hostitelské 

zkušenosti! 
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