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SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 

Evangelium (Lk 10,1-9) 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do 

všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 

Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce 

mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. 

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam 

člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě 

zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. 

Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, 

jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám 

Boží království!' 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou 

po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Učedníci jsou posílání po 

dvou (v řeckém textu doslova „dva a dva“). Dvanáct apoštolů bylo posláno 

kázat a uzdravovat bez Ježíše, poslové z předchozí kapitoly (9,51) měli 

připravit pro Ježíše nocleh, dvaasedmdesát učedníků spojuje obě funkce: 

kážou a uzdravují, ale je to příprava na Ježíšův příchod. 

Řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 

poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Úsloví 

o žni se objevuje v Mt 9,37-38 před vysláním apoštolů a podobné rčení 

najdeme i v Jan 4,35. Obraz úrody zralé ke sklizni koresponduje 

s podobenstvím o rozsévači. Za pozornost stojí, že Ježíš hovoří o „poslání 

s pověřením“: učedníci mají zastupovat Ježíše. Přirovnání k ovcím je 

i v Matoušově pokynu pro dvanáct apoštolů. U Lukáše přirovnání poukazuje 

na nebezpečí, před nímž budou stát, a na důvod, proč je třeba cestovat 

nalehko.  

Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. 

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: „Pokoj tomuto domu!“ Bude-

li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. 

Srovnáme-li tento verš s pokyny pro dvanáct apoštolů, vidíme, že měšec a 

mošna odpovídají předchozímu „měšci a stříbru“. Zdá se, že tyto pokyny jsou 

vysloveny jen mimoděk, jako by Lukáš chtěl svého čtenáře zpravit o předchozí 

verzi, aniž by ji opakoval. Pasáž o pozdravování se vyskytuje pouze u Lukáše 
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a má své narativní zdůvodnění. Na rozdíl od vyslání Dvanácti do Galileje, 

která Ježíše přijímala, směřuje tato misijní cesta do nebezpečného Samaří, 

které už bylo vylíčeno jako nepřátelské území. 

Spočinutí pokoje vyjadřuje vztah mezi příchozími a domácími. Reciprocita zde 

vyhovuje modelu přijetí a zavržení, který v této části převažuje.  

V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na 

svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého 

města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější 

nemocné a říkejte jim: „Přiblížilo se k vám Boží království!“ Úsloví o 

dělníkovi a jeho mzdě je v Novém zákoně mimořádně dobře doloženo – 

najdeme ho jak v Matoušově evangeliu, tak i v Prvním listu Korinťanům a 

Prvním listu Timotejovi. Přecházením mezi domy by se vyslaní učedníci 

vystavili podezření z šarlatánství a nepoctivosti. Jejich hlásání pak bude 

doprovázeno uzdravující mocí. 

 

SHRNUTÍ 

Misijní působení a návrat sedmdesáti dvou Ježíšových učedníků najdeme 

pouze v Lukášově evangeliu. Autor k této scéně přidal prorocké zavržení měst 

a výrok o přijetí a zamítnutí. Své vyprávění umisťuje v kontextu cesty do 

Jeruzaléma, čímž mu dodává biografickou věrohodnost. Hlavním rozdílem 

mezi těmito pokyny a pokyny pro dvanáct apoštolů spočívá ve větším důrazu 

na odmítnutí. Zde je daleko reálnější možnost, že na někom v domě pokoj 

nespočine! Ale ať už bude zvěst učedníků přijata či odmítnuta, poslové mají 

stále hlásat totéž: Boží království už přišlo! 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Ježíš má k lidem takovou důvěru, že tam, kam by chtěl sám přijít, posílá své 

učedníky. Místo aby řekl: „Já to všechno a lépe zvládnu sám,“ posílá druhé a 

věří, že to všechno dobře udělají, řeknou a ukážou druhým, kdo a jaký je Bůh. 

Každý z nás je vlastně takový malý učedník, ke kterému má Ježíš velkou 

důvěru. Ježíš už vystoupil na nebe a tak je opravdu moc rád, když tady na 

zemi má své učedníky. Cyril a Metoděj byli také takoví Ježíšovi učedníci, kteří 

s velkou odvahou přišli do naší země. Díky nim jsme i my mohli poznat Ježíše. 

Můžeme jim za to poděkovat – oni určitě náš dík velmi dobře uslyší!   
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Starší: 

Prožívat něco s někým druhým nebo s druhými je velká výhoda. Za prvé mám 

možnost něco tomu druhému dávat (úsměv, pomoc, ruku…), za druhé se 

mohu dívat na svůj život očima druhého, za třetí můžeme spolu sdílet 

myšlenky, věci a můžeme spolu i mlčet. Člověk, který je hodně sám, snadno 

upadá do omezeného a chybného pohledu na lidi i věci. Ztrácí schopnost 

bohatšího a hlubšího prožívání. Ztrácí schopnost moudré sebereflexe. Proto 

Ježíš posílá své učedníky po dvou, aby se dělili nejen o své věci, ale i 

o myšlenky, radosti i bolesti. Můžeme být vděční za to, že i do naší země přišli 

už před více než tisíci lety dva bratři a přinesli nám nejen evangelium, ale i 

výzvu k společnému bratrskému životu z víry. Pane, díky za ně! 

Zkusme si 

Mladší / Starší:  

Svatí Cyril a Metoděj podstoupili dlouhou pouť, aby v našich zemích mohli 

hlásat křesťanskou víru slovanským jazykem. Určitě by vás o nich zajímalo 

něco dalšího – jeden z jejich příběhů si můžete přečíst na této stránce. Dokázali 

byste se také připravit na nějakou velkou cestu? 

 Zkuste se naučit připravit si zavazadlo na cestu, aby vám nic nechybělo. 

A pro zábavu si můžete zasoutěžit: 

o Zkuste sbalit všechno potřebné na třídenní výpravu do co 

nejmenšího zavazadla! 

o Zkuste do co nejmenšího zavazadla sbalit „podle abecedy“ – 

musíte do něj dát po jedné věci od každého písmena abecedy a 

sestavit seznam. 

o Zkuste do předem určeného zavazadla sbalit co nejvíc užitečných 

předmětů (a vysvětlete, k čemu je budete potřebovat) / co nejvíc 

neužitečných předmětů (a vysvětlete, k čemu by vám na výletě 

mohly být). 

 Vyřešte luštěnku na následující straně – co si učedníci měli vzít podle 

Ježíšových slov s sebou? 

  

https://deti.vira.cz/clanky/cyril-a-metodej
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