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28. neděle v mezidobí A 
 
I kdybych šel temnotou rokle,  
nezaleknu se zla,  
vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,4) 
 
 
První čtení Izaiáš 25,6-10a 
 
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s 
výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře 
sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. 
Zničí smrt navždy. Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu 
svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: 
"Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v 
něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova 
ruka spočine na této hoře." 
 
 
Druhé čtení Filipanům 4,12-14.19-20 
 
(Bratři a sestry!) Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil 
jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i 
nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že 
jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, 
skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. 
Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen. 
 
 
Evangelium Matouš 22,1-10 
 
Ježíš mluvil k veleknéžím a starším lidu v podobenstvích: "Nebeské 
království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal 
služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu 
jiné služebníky se vzkazem: 'Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, 
moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na 
svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým 
obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to 
rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom 
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řekl svým služebníkům: 'Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí 
nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' 
Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, 
takže svatební síň byla plná hostí.  
 
 
K zamyšlení 
 
Všechna tři čtení dnešní neděle věnují pozornost sledu základních postojů a 
zkušeností, které jsou zásadně spojeni s naší křesťanskou vírou a které nás zvou, 
abychom nechali prozářit svůj život a tak zjistit, do jaké míry jsou v něm tyto postoje 
přítomné.  
Když se ponoříme do atmosféry prvního čtení, můžeme pocítit něco z útěchy, z naděje 
a z vděčnosti, které jsou vyjádřeny v tomto textu. Vnímáme i my v našem životě ty 
momenty, ve kterých Bůh odstraňuje náš smutek a připravuje nám radostnou hostinu? 
Je tento biblický postoj radosti zřejmý skrze naše chování také k ostatním lidem? 
Druhé čtení nás nechává podílet se na odevzdanosti a důvěře Pavla. Jeho osobní 
zkušenosti nám ukazují, že umění žít v duchovní indiferenci, tj. schopnost zůstat 
vyrovnaný a suverénní v utrpení i radosti, mu nebylo dáno do kolébky. Jak nám 
ukazují další místa v Bibli, byl to pro Pavlovu osobnost těžký životní proces, než 
docílil tohoto postoje. Jak těžké nebo jak lehké je to také pro nás, přijmout stejně 
odevzdaně a s důvěrou různé události v našem životě? Jsme my také schopni pustit se 
do dlouhého cvičení, dlouhého zápasu a zase do nového začátku, abychom se mohli 
přiblížit tomuto základnímu postoji? 
Podstatné výpovědi z evangelia se nedají vyvodit tak jednoznačně. Setkáváme se zde s 
příběhem svatební hostiny, která, chápaná doslovně, poukazuje na velmi 
nepravděpodobné a nepřirozené detaily. Ano, je nepřirozená, jelikož nás zve, 
abychom odhalili skrytý význam schovaný za povrchností. Na to upozorňuje již 
úvodní věta: "Nebeské království je jako…". Nejde o obyčejnou svatbu, ale o 
konečnou slavnost všeobjímající spásy, která již zaznívá v prvním čtení. Je to hostina, 
na kterou jsou pozváni všichni lidé nezávisle na jejich kulturním nebo náboženském 
původu, nezávisle na jejich národě nebo zemi. Ano, není tu dokonce ani rozdíl, zda 
tyto lidé podle lidských měřítek patří mezi zlé nebo dobré lidi. Tímto je vyjádřeno, že 
Bůh touží s námi, kteří chybujeme, opakovaně selháváme přese všechny námahy, 
slavit tuto hostinu! Bůh nás však vždy zve, ale nikdy nás nenutí. Boží pozvání je darem 
pro naši spásu, ale zda toto pozvání přijmeme nebo ne záleží zcela na našem osobním 
rozhodnutí. Tím je také jasné, jaké základní křesťanské postoje jsou nám v těchto 
čteních přiblížené: bdělost, připravenost rozhodnout se a vědomí zodpovědnosti, že se 
svým rozhodnutím a jeho důsledkem podílíme na vývoji našeho života a světa – a to 
buď ke spáse, nebo k zatracení. Otázka na nás, která se objevuje v těchto čteních je: 
jak reagujeme na Boží pozvání? Jaké mechanizmy, způsoby odmítání a omluv 
poznáme? Co je pro nás důležitější? Pro co si najdeme čas? Na kterých svatbách 
chceme tancovat? 
Zda budeme následovat tento hlas nebo ne, nebo následujíce tento hlas zaměříme 
naše chování na Ježíšova slova a skutky, to bude vidět na našem vyzařování. "Křesťan 
nebo křesťanka je člověk, v jehož přítomnosti je lehké uvěřit v Boha." Mohou to ostatní 
o nás říci?  
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28. neděle v mezidobí A 
 
I kdybych šel temnotou rokle,  
nezaleknu se zla,  
vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,4) 
 
 
První čtení Izaiáš 25,6-10a 
 
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s 
výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře 
sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. 
Zničí smrt navždy. Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu 
svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: 
"Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v 
něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova 
ruka spočine na této hoře." 
 
 
Druhé čtení Filipanům 4,12-14.19-20 
 
(Bratři a sestry!) Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil 
jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i 
nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že 
jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, 
skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. 
Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen. 
 
 
Evangelium Matouš 22,1-14 
 
Ježíš mluvil k veleknéžím a starším lidu v podobenstvích: "Nebeské 
království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal 
služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu 
jiné služebníky se vzkazem: 'Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, 
moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na 
svatbu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým 
obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to 
rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom 



 
 

Vienna International Religious Centre    office@virc.at 

řekl svým služebníkům: 'Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí 
nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' 
Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, 
takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, 
uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: 'Příteli, jak 
jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo. Tu řekl král 
sloužícím: 'Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude 
pláč a skřípění zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených." 
 
 
K zamyšlení 
 
Všechna tři čtení dnešní neděle věnují pozornost sledu základních postojů a zkušeností, 
které jsou zásadně spojeni s naší křesťanskou vírou a které nás zvou, abychom nechali 
prozářit svůj život a tak zjistit, do jaké míry jsou v něm tyto postoje přítomné.  
Když se ponoříme do atmosféry prvního čtení, můžeme pocítit něco z útěchy, z naděje a z 
vděčnosti, které jsou vyjádřeny v tomto textu. Vnímáme i my v našem životě ty momenty, 
ve kterých Bůh odstraňuje náš smutek a připravuje nám radostnou hostinu? Je tento 
biblický postoj radosti zřejmý skrze naše chování také k ostatním lidem? 
Druhé čtení nás nechává podílet se na odevzdanosti a důvěře Pavla. Jeho osobní 
zkušenosti nám ukazují, že umění žít v duchovní indiferenci, tj. schopnost zůstat 
vyrovnaný a suverénní v utrpení i radosti, mu nebylo dáno do kolébky. Jak nám ukazují 
další místa v Bibli, byl to pro Pavlovu osobnost těžký životní proces, než docílil tohoto 
postoje. Jak těžké nebo jak lehké je to také pro nás, přijmout stejně odevzdaně a s důvěrou 
různé události v našem životě? Jsme my také schopni pustit se do dlouhého cvičení, 
dlouhého zápasu a zase do nového začátku, abychom se mohli přiblížit tomuto 
základnímu postoji? 
Podstatné výpovědi z evangelia se nedají vyvodit tak jednoznačně. Setkáváme se zde s 
příběhem svatební hostiny, která, chápaná doslovně, poukazuje na velmi 
nepravděpodobné a nepřirozené detaily. Ano, je nepřirozená, jelikož nás zve, abychom 
odhalili skrytý význam schovaný za povrchností. Na to upozorňuje již úvodní věta: 
"Nebeské království je jako…". Nejde o obyčejnou svatbu, ale o konečnou slavnost 
všeobjímající spásy, která již zaznívá v prvním čtení. Je to hostina, na kterou jsou pozváni 
všichni lidé nezávisle na jejich kulturním nebo náboženském původu, nezávisle na jejich 
národě nebo zemi. Ano, není tu dokonce ani rozdíl, zda tyto lidé podle lidských měřítek 
patří mezi zlé nebo dobré lidi. Tímto je vyjádřeno, že Bůh touží s námi, kteří chybujeme, 
opakovaně selháváme přese všechny námahy, slavit tuto hostinu! Bůh nás však vždy zve, 
ale nikdy nás nenutí. Boží pozvání je darem pro naši spásu, ale zda toto pozvání přijmeme 
nebo ne záleží zcela na našem osobním rozhodnutí. Tím je také jasné, jaké základní 
křesťanské postoje jsou nám v těchto čteních přiblížené: bdělost, připravenost rozhodnout 
se a vědomí zodpovědnosti, že se svým rozhodnutím a jeho důsledkem podílíme na vývoji 
našeho života a světa – a to buď ke spáse, nebo k zatracení. Otázka na nás, která se 
objevuje v těchto čteních je: jak reagujeme na Boží pozvání? Jaké mechanizmy, způsoby 
odmítání a omluv poznáme? Co je pro nás důležitější? Pro co si najdeme čas? Na kterých 
svatbách chceme tancovat? 
Zda budeme následovat tento hlas nebo ne, nebo následujíce tento hlas zaměříme naše 
chování na Ježíšova slova a skutky, to bude vidět na našem vyzařování. "Křesťan nebo 
křesťanka je člověk, v jehož přítomnosti je lehké uvěřit v Boha." Mohou to ostatní o nás 
říci?  


