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8. neděle v mezidobí B 
 
Zasnoubím se s tebou navěky. (Oz 2,21a) 
 
 
První čtení Ozeáš 2,16b.17b.21-22 
 
Toto praví Hospodin: "(Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu,) zavedu 
ji na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech 
své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. Zasnoubím se s 
tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, 
milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak 
poznáš Hospodina." 
 
 
Druhé čtení 2. Korinťanům 3,1b-6 
 
(Bratři a sestry!) Potřebujeme snad – jako jistí lidé – doporučující listy 
na vás nebo od vás? Naším listem jste vy! Máme ho vepsaný do srdce, 
všichni lidé ho znají a mohou číst. Je to očividné, že jste Kristovým 
listem, který jsme my vyhotovili. Není však napsán inkoustem, ale 
Duchem živého Boha, ne na deskách kamenných, ale na (jiných) 
deskách: v lidských srdcích. Takovou důvěru máme k Bohu skrze 
Krista, ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako (by to 
pocházelo) od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. On nám 
také dal schopnost sloužit nové smlouvě, která (nespočívá) v liteře, ale 
v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje. 
 
 
Evangelium Marek 2,18-22 
 
Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s 
otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale, tvoji 
učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na 
svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou, 
nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a 
potom, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z 
neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré 
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látky vytrhne a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno 
do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i 
měchy. Mladé víno do nových měchů!" 
 
 
K zamyšlení 
 
Každý člověk židovské víry rozumí slovům "vyvést na poušť" a ucházet se, tedy 
"mluvit k jejímu srdci". Dotýká se tak samotného středu židovské víry, především 
osvobození z egyptského otroctví a přijetí Božího slova na poušti, na Sinaji, 
které v 10 přikázáních navazuje na volnost, kterou pocítili díky vyvedení z 
Egypta. První čtení to připomíná jasným projevem připisovaným Bohu, 
především lidem, kteří se vzdali volnosti vyplývající z láskyplného vztahu k 
Bohu kvůli zdánlivé svobodě. Odvrácení se Izraele od smlouvy, kterou s ním 
Bůh uzavřel, je přirovnáváno k nevěře. Přesto bůh tak miluje svůj lid, že dělá vše 
pro to, aby mu připomněl zkušenost pravé svobody, i kdyby je měl vyvést zpět 
na poušť.  
Jít na poušť znamená zanechat všech vztahů, které člověku zamezují zakusit 
pravou svobodu a plnost života tak, jak to Bůh požaduje. Znamená to také být 
někdy Bohem vyveden na poušť a v odloučenosti si uvědomit, jak se člověk 
oddálil od Jeho lásky, dobroty a spásy. Být na poušti může být nepříjemný stav: 
na jedné straně to znamená osvobození od otroctví, na druhé straně je to však 
bloudění a hledání té pravé cesty. To vyžaduje trpělivost a čas. Zažité vzory a 
zvyky se nedají lehce, bezbolestně a beze strachu změnit. Jakou alternativu 
může očekávat ten, který je vyveden z otroctví? Chceme to ale opravdu? Ve své 
podstatě znamenala služba faraonovi nejen otroctví, ale na druhou stranu také 
jistotu a zvyk.  
Na tomto pozadí jsme pozváni dát nadcházejícím postním dnům na poušti jejich 
původní smysl. Mohou pro nás znamenat drahocenný čas, ve kterém si 
uvědomíme, kde si dovolíme nacházet se v pro každého z nás osobně různě 
definované egyptské říši a otroctví a jakým způsobem jsme schopni se od tohoto 
osvobodit, abychom odkryli vlastní životodárnou skutečnost. Jsou okamžiky, ve 
kterých prosíme o odvahu vyjít z našeho Egypta a osvobozeni se vydali tomu, 
aby Bůh mluvil k našim srdcím. 
Z této nové svobody vychází náš nový přístup ke každému svátku. Kdo se postí 
jen pro to, aby zachoval tradice a předpisy, není v hlouby svého srdce schopen 
porozumět skutečnému významu svátků. Kdo je však schopen slavit z vnitřní 
svobody, která vyrostla z prázdnoty a z tohoto vyvedení na poušť, bude schopen 
v plnosti oslavovat svátky, protože zažil přítomnost ženicha novým způsobem. 
Protože zažil to, jak ho Bůh obdaroval láskou a smilováním nezávisle na našich 
zásluhách! "Nové víno do nových měchů" – nový, změněný postoj ducha, který 
se snaží žít životem, který je určován Božím slovem, láskou a milosrdenstvím. 
Tento duch se bude snažit o to, aby se svět snažil připravit stejně velkolepou 
hostinu, jakou nám připravuje Bůh. 


