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6. neděle v mezidobí B 
 
Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, 
všecko dělejte k Boží oslavě. (1 Kor 10,31) 
 
 
První čtení Leviticus 13,1-2.45-46 
 
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: "Jestliže se u někoho ukáže na 
holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky 
zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi 
nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se 
objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými 
vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je 
nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude 
bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor." 
 
 
Druhé čtení 1. Korinťanům 10,31 – 11,1 
 
(Bratři a sestry!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko 
dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani 
pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve 
všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, 
ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. 
Napodobujte mne, jako já (napodobuji) Krista. 
 
 
Evangelium Marek 1,40-45 
 
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-
li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se 
ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství 
odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: 
"Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť 
za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jím na svědectví." On odešel, 
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ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže 
(Ježíš) už nemohl veřejné vejít do města, ale zůstával venku na 
opuštěných místech. Ale (přesto) k němu chodili (lidé) odevšad. 
 
 
K zamyšlení 
 
V časech, když ještě neexistovala moderní medicínská diagnostika a způsob 
léčení, chránila se společnost od nemocných tím, že je izolovala. 
Malomocenství nebo i podezření na nějaké podobné infekční onemocnění 
neznamenalo pouze jen fyzické a sociální odloučení od společnosti a tím i 
společenskou smrt, ale též radikální odloučení duchovní. Tělesně nemocný 
člověk byl podle antických představ člověkem hříšným, jehož utrpení 
znamenalo také přerušení vztahu s Bohem. Izolace měla uchránit zdravé od 
nakažení se od hříchu, který se navenek projevoval tělesným onemocněním. 
Tyto lidské předsudky a představy rozbil Ježíš svým gestem při uzdravení 
malomocného. V protikladu k tehdejším obyčejům Ježíš neutíkal před 
nečistotou. Při setkání s postiženým člověkem s ním Ježíš pouze nepromluvil, 
ale dotkl se ho. Tím byl nemocný uzdraven trojitým způsobem: od smrtelné 
choroby, byl přijat zpět do svého společenství a byl osvobozen od svých 
hříchů, které se projevily jeho nemocí.  
Žádné "odloučení" nemocného nepomůže společnosti, aby se osvobodila od 
skutečné nebo domnělé nečistoty, ale jeho začlenění mezi sebe. Ve své 
podstatě není nic a nikdo nečisté, neboť Bůh stvořil vše dobré. Čistota a 
nečistota jsou nálepky, které dávají samotní lidé. Dnešní nečistí nosí jiná 
jména: osamělí a zubožení, staří lidé, zanedbané děti, utečenci, 
nezaměstnaní; lidé psychicky nemocní nebo lidé, kteří se nacházejí v těžké 
psychické situaci; nebo také v užší církevní oblasti neoblíbení teologové, 
znovu oddaní rozvedení, homosexuálové… Je vždy jednoduší lidi vyloučit, 
než s nimi vést láskyplný dialog. Ale nesmíme nikdy zapomenout, že my 
všichni v závislosti na perspektivě jsme nemocní. A také bychom neměli 
zapomínat, že jsme všichni křesťané a že budeme souzeni podle toho, jak 
jsme opravdově milosrdenství žili a ne o něm pouze hovořili. 
Pouze ten, kdo zažije, že ho někdo miluje, může žít šťastným životem a sám 
může rozdávat životní perspektivy. To platí jak pro čistě mezilidské vztahy, 
tak pro náš vztah s Bohem. Kdo žije s Bohem v jednotě a ví, že Bůh každého 
miluje stejnou mírou, pro toho neexistuje žádný "nemocný" a žádný 
"beznadějný případ". Dokáže se každého dotknout uzdravujícím slovem a 
obdarovat ho dotykem. 
Jsme si tohoto postoje vědomi, ale nejsme schopni jej plně žít, neboť jsme 
sami ti, kteří uzdravení často potřebují. Proto prosba nemocného je také 
prosbou našeho života: "Ježíši, pokud chceš, dotkni se mne a řekni mi tvé 
uzdravující slovo: 'Chci to – buď čistý!'" 


