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9. nedÏle v mezidobí B 
 
Sobota je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk pro sobotu.  
Proto je Syn ËlovÏka pánem i nad sobotou!  
(Mk 2,27-28) 
 
 
První Ëtení Deuteronomium 5,12-15 
 
Toto praví Hospodin: "Zachovávej den sobotní a svÏù ho tak, jak ti p¯ikázal 
Hospodin, tv˘j B˘h. äest dní budeö pracovat a dÏlat vöechnu svou práci. 
Ale sedm˝ den je den odpoËinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeö dÏlat 
ûádnou práci ani ty, ani tv˘j syn a tvá dcera, ani tv˘j otrok a tvá otrokynÏ, 
ani tv˘j b˝k a tv˘j osel, ûádn˝ tv˘j dobytek, ani p¯istÏhovalec, kterého jsi 
p¯ijal k sobÏ – aby si mohl odpoËinout tv˘j otrok a tvá otrokynÏ jako ty. 
Pamatuj, ûes byl otrokem v egyptské zemi, ûe Hospodin, tv˘j B˘h tÏ vyvedl 
odtamtud mocnou rukou a nap¯aûen˝m ramenem. Proto ti p¯ikázal 
Hospodin, tv˘j B˘h, abys zachovával den sobotní." 
 
 
Druhé Ëtení 2. Korinùan˘m 4,6-11 
 
(Brat¯i a sestry!) B˘h, kter˝ ¯ekl: 'Aù ze tmy zazá¯í svÏtlo!', zazá¯il i v naöem 
srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boûí velebnosti, která je na KristovÏ tvá¯i. 
Poklad (víry) máme v nádobÏ hlinÏné. To proto, aby se ta nesmírná moc 
p¯ipisovala Bohu, a ne nám. Ze vöech stran se na nás valí trápení, ale 
nesouûíme se. B˝váme bezradní, ale ne zoufalí. B˝váme pronásledováni, 
ale ne opuötÏni. B˝váme sráûeni k zemi, ale ne zniËeni. Stále proûíváme na 
svém tÏle Jeûíöovo umírání, aby i Jeûíö˘v ûivot byl patrn˝ na naöem tÏle. 
Tak jsme my zaûiva stále vydáváni na smrt pro Jeûíöe, aby i Jeûíö˘v ûivot 
byl patrn˝ na naöem smrtelném tÏle. 
 
 
Evangelium Marek 2,23-28 
 
Jednou v sobotu procházel (Jeûíö) obilím. Jeho uËedníci zaËali cestou trhat 
klasy. Farizeové mu ¯ekli: "Hle, proË dÏlají, co se v sobotu nesmí?" 
OdpovÏdÏl jim: "Nikdy jste neËetli, co udÏlal David, kdyû byl v nouzi a 
mÏl hlad on i jeho druûina? Jak veöel do Boûího domu – bylo to za 
veleknÏze Abiatara – a jedl posvátné chleby, které smÏjí jíst jenom knÏûí, a 
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dal i své druûinÏ?" A ¯ekl jim: "Sobota je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk pro 
sobotu. Proto je Syn ËlovÏka pánem i nad sobotou!"  
 
 
K zamyölení 
 
"Pot¯ebujete jeden den v t˝dnu odpoËinek?" Na tuto otázku odpoví kladnÏ 
pravdÏpodobnÏ vÏtöina lidí. St¯et o smyslu t˝denního odpoËinku je hlavním 
tématem dneöního evangelia. V prvním Ëtení slyöíme základní upozornÏní o smyslu 
tohoto dne: "Zachovávej den sobotní a svÏt ho… äest dní budeö pracovat a dÏlat 
vöechnu svou práci… Ale sedm˝ den je den odpoËinutí…" (Dt 5,12-14). Zde je ¯eË 
o 10 "p¯ikázáních" (= 10 návod˘ k ûivotu) vËetnÏ zd˘vodnÏní, proË se toto uvádí: 
"Pamatuj, ûe jsi byl otrokem v egyptské zemi, ûe Hospodin, tv˘j B˘h, tÏ vyvedl 
odtamtud mocnou rukou a nap¯aûen˝m ramenem." (Dt 5,15). Den sváteËní je tedy 
den, ve kterém si ËlovÏk p¯ipomíná své osvobození a uvÏdomuje si, ûe za svou 
svobodu dÏkuje Bohu, kter˝ ho vyvedl z egyptského úmoru. SouËasnÏ sváteËní den 
p¯ipomíná Boûí stvo¯itelské dílo – sám B˘h sedm˝ den odpoËíval, proto by si mÏl i 
ËlovÏk dop¯át sedm˝ den v t˝dnu odpoËinek a váûit si Ëasu té práce, kterou 
vykonával öest dní. V dobÏ JeûíöovÏ p¯edstavoval sváteËní den spolu s ob¯ízkou 
v˝znamnou souËást identity ûidovského národa. Znamenal tak mnoho, ûe nÏkteré 
praktiky sváteËního dne se vyvinuly aû do nelidsk˝ch forem. UËedníci vytrhávají o 
sváteËním dnu klasy, jelikoû mají hlad – k velké nelibosti farize˘, protoûe je sklizeÚ 
o tomto dni zakázána. Jeûíö o sváteËním dni uzdravuje, coû opÏt vyvolává nevoli – 
oöet¯ování v tomto dni bylo dovoleno jen v p¯ípadÏ ohroûení ûivota. P¯esto Jeûíö 
staví do st¯edu událostí právÏ toho ËlovÏka, kter˝ pot¯ebuje uzdravení a ne 
p¯ikázání! – a vrací mu zpÏt jeho zdraví, plnost a d˘stojnost.  
TÏmito dvÏma skutky jsou zd˘raznÏny dvÏ vÏci: první, ûe kaûd˝ doslovn˝ a 
p¯ehnan˝ v˝klad sváteËního dne vede lidi ze svobody do nového otroctví, které 
p¯evrací smysl sváteËního dne. Na druhou stranu se chová jako ten, kter˝ skrze svá 
slova a skutky dává sváteËnímu dni ten jeho prav˝, Bohem dan˝ smysl. Jeûíö jedná 
podle Boûí v˘le, kdyû právÏ o sváteËním dni Ëiní dobro a pomáhá v nouzi! "Sobota 
je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk pro sobotu." (Mk 2,27) – d˘raznÏji nem˘ûe b˝t ¯eËeno, 
ûe p¯i v˝kladu zákon˘ a pravidel má lidské dobro bezv˝hradnou p¯ednost! Nikdy 
nesmí b˝t p¯íkazy a pravidla vykládány tak, ûe jejich dodrûování ostatní poökozuje 
Ëi je znev˝hodÚuje!  
Pro nás k¯esùany vyst¯ídala nedÏle a den zmrtv˝chvstání sobotu. Ale v˝znam tohoto 
dne z˘stává ten sam˝. Tento den je nám darován jako den odpoËinku, jako den 
svobody, kter˝ se má svÏtit. Je to den, kter˝ by se mÏl liöit oproti naöí 
kaûdodennosti, ve kterém bychom mÏli Ëinit nÏco zvláötního. Je to den, kter˝ se 
svÏtí, jelikoû se od ostatních liöí, kter˝ nás m˘ûe obdarovat silou, pokojem a nov˝m 
smÏ¯ováním. Tento den se ale nestane jedineËn˝m dnem sám o sobÏ – je nám 
nabídnut jako dar, kter˝ pot¯ebuje, abychom ho utvá¯eli. Pot¯ebuje místo a Ëas, ve 
kterém vÏdomÏ darujeme prostor Hospodinovi. Pro nás k¯esùany je toto uzdravení 
dáno skrze setkání s Jeûíöem – ve slovÏ písma svatého, v modlitbÏ, ve svátostech, 
p¯i setkávání s naöimi blízk˝mi. Kdyû se nám povede takto proûít naöí nedÏli, m˘ûe 
její síla vyza¯ovat cel˝ t˝den. Nenechme si vzít tento drahocenn˝ den!  
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9. nedÏle v mezidobí B 
 
Sobota je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk pro sobotu.  
Proto je Syn ËlovÏka pánem i nad sobotou!  
(Mk 2,27-28) 
 
 
První Ëtení Deuteronomium 5,12-15 
 
Toto praví Hospodin: "Zachovávej den sobotní a svÏù ho tak, jak ti p¯ikázal 
Hospodin, tv˘j B˘h. äest dní budeö pracovat a dÏlat vöechnu svou práci. Ale 
sedm˝ den je den odpoËinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeö dÏlat ûádnou 
práci ani ty, ani tv˘j syn a tvá dcera, ani tv˘j otrok a tvá otrokynÏ, ani tv˘j b˝k a 
tv˘j osel, ûádn˝ tv˘j dobytek, ani p¯istÏhovalec, kterého jsi p¯ijal k sobÏ – aby si 
mohl odpoËinout tv˘j otrok a tvá otrokynÏ jako ty. Pamatuj, ûes byl otrokem v 
egyptské zemi, ûe Hospodin, tv˘j B˘h tÏ vyvedl odtamtud mocnou rukou a 
nap¯aûen˝m ramenem. Proto ti p¯ikázal Hospodin, tv˘j B˘h, abys zachovával 
den sobotní." 
 
 
Druhé Ëtení 2. Korinùan˘m 4,6-11 
 
(Brat¯i a sestry!) B˘h, kter˝ ¯ekl: 'Aù ze tmy zazá¯í svÏtlo!', zazá¯il i v naöem srdci, 
aby osvítil (lidi) poznáním Boûí velebnosti, která je na KristovÏ tvá¯i. Poklad 
(víry) máme v nádobÏ hlinÏné. To proto, aby se ta nesmírná moc p¯ipisovala 
Bohu, a ne nám. Ze vöech stran se na nás valí trápení, ale nesouûíme se. B˝váme 
bezradní, ale ne zoufalí. B˝váme pronásledováni, ale ne opuötÏni. B˝váme 
sráûeni k zemi, ale ne zniËeni. Stále proûíváme na svém tÏle Jeûíöovo umírání, 
aby i Jeûíö˘v ûivot byl patrn˝ na naöem tÏle. Tak jsme my zaûiva stále vydáváni 
na smrt pro Jeûíöe, aby i Jeûíö˘v ûivot byl patrn˝ na naöem smrtelném tÏle. 
 
 
Evangelium Marek 2,23 – 3,6 
 
Jednou v sobotu procházel (Jeûíö) obilím. Jeho uËedníci zaËali cestou trhat klasy. 
Farizeové mu ¯ekli: "Hle, proË dÏlají, co se v sobotu nesmí?" OdpovÏdÏl jim: 
"Nikdy jste neËetli, co udÏlal David, kdyû byl v nouzi a mÏl hlad on i jeho 
druûina? Jak veöel do Boûího domu – bylo to za veleknÏze Abiatara – a jedl 
posvátné chleby, které smÏjí jíst jenom knÏûí, a dal i své druûinÏ?" A ¯ekl jim: 
"Sobota je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk pro sobotu. Proto je Syn ËlovÏka pánem i 
nad sobotou!" (Jeûíö) opÏt vstoupil do synagogy. Byl tam ËlovÏk s ochrnutou 
rukou. Dávali (na Jeûíöe) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli 
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obûalovat. On tomu ËlovÏku s ochrnutou rukou ¯ekl: "VstaÚ, pojÔ doprost¯ed." 
Pak se (farize˘) zeptal: "Smí se v sobotu jednat dob¯e, anebo zle? éivot 
zachránit, anebo zabít?" Ale oni mlËeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, 
rozhlédl se po nich s hnÏvem a ¯ekl tomu ËlovÏku: "Vztáhni ruku!" Vztáhl ji, a 
ruka byla zase v po¯ádku. Farizeové öli hned ven a s herodovci se proti nÏmu 
radili, jak by ho zahubili. 
 
 
K zamyölení 
 
"Pot¯ebujete jeden den v t˝dnu odpoËinek?" Na tuto otázku odpoví kladnÏ pravdÏpodobnÏ 
vÏtöina lidí. St¯et o smyslu t˝denního odpoËinku je hlavním tématem dneöního evangelia. 
V prvním Ëtení slyöíme základní upozornÏní o smyslu tohoto dne: "Zachovávej den 
sobotní a svÏt ho… äest dní budeö pracovat a dÏlat vöechnu svou práci… Ale sedm˝ den 
je den odpoËinutí…" (Dt 5,12-14). Zde je ¯eË o 10 "p¯ikázáních" (= 10 návod˘ k ûivotu) 
vËetnÏ zd˘vodnÏní, proË se toto uvádí: "Pamatuj, ûe jsi byl otrokem v egyptské zemi, ûe 
Hospodin, tv˘j B˘h, tÏ vyvedl odtamtud mocnou rukou a nap¯aûen˝m ramenem."  
(Dt 5,15). Den sváteËní je tedy den, ve kterém si ËlovÏk p¯ipomíná své osvobození a 
uvÏdomuje si, ûe za svou svobodu dÏkuje Bohu, kter˝ ho vyvedl z egyptského úmoru. 
SouËasnÏ sváteËní den p¯ipomíná Boûí stvo¯itelské dílo – sám B˘h sedm˝ den odpoËíval, 
proto by si mÏl i ËlovÏk dop¯át sedm˝ den v t˝dnu odpoËinek a váûit si Ëasu té práce, 
kterou vykonával öest dní. V dobÏ JeûíöovÏ p¯edstavoval sváteËní den spolu s ob¯ízkou 
v˝znamnou souËást identity ûidovského národa. Znamenal tak mnoho, ûe nÏkteré praktiky 
sváteËního dne se vyvinuly aû do nelidsk˝ch forem. UËedníci vytrhávají o sváteËním dnu 
klasy, jelikoû mají hlad – k velké nelibosti farize˘, protoûe je sklizeÚ o tomto dni 
zakázána. Jeûíö o sváteËním dni uzdravuje, coû opÏt vyvolává nevoli – oöet¯ování v tomto 
dni bylo dovoleno jen v p¯ípadÏ ohroûení ûivota. P¯esto Jeûíö staví do st¯edu událostí právÏ 
toho ËlovÏka, kter˝ pot¯ebuje uzdravení a ne p¯ikázání! – a vrací mu zpÏt jeho zdraví, 
plnost a d˘stojnost.  
TÏmito dvÏma skutky jsou zd˘raznÏny dvÏ vÏci: první, ûe kaûd˝ doslovn˝ a p¯ehnan˝ 
v˝klad sváteËního dne vede lidi ze svobody do nového otroctví, které p¯evrací smysl 
sváteËního dne. Na druhou stranu se chová jako ten, kter˝ skrze svá slova a skutky dává 
sváteËnímu dni ten jeho prav˝, Bohem dan˝ smysl. Jeûíö jedná podle Boûí v˘le, kdyû 
právÏ o sváteËním dni Ëiní dobro a pomáhá v nouzi! "Sobota je pro ËlovÏka, a ne ËlovÏk 
pro sobotu." (Mk 2,27) – d˘raznÏji nem˘ûe b˝t ¯eËeno, ûe p¯i v˝kladu zákon˘ a pravidel 
má lidské dobro bezv˝hradnou p¯ednost! Nikdy nesmí b˝t p¯íkazy a pravidla vykládány 
tak, ûe jejich dodrûování ostatní poökozuje Ëi je znev˝hodÚuje!  
Pro nás k¯esùany vyst¯ídala nedÏle a den zmrtv˝chvstání sobotu. Ale v˝znam tohoto dne 
z˘stává ten sam˝. Tento den je nám darován jako den odpoËinku, jako den svobody, kter˝ 
se má svÏtit. Je to den, kter˝ by se mÏl liöit oproti naöí kaûdodennosti, ve kterém bychom 
mÏli Ëinit nÏco zvláötního. Je to den, kter˝ se svÏtí, jelikoû se od ostatních liöí, kter˝ nás 
m˘ûe obdarovat silou, pokojem a nov˝m smÏ¯ováním. Tento den se ale nestane 
jedineËn˝m dnem sám o sobÏ – je nám nabídnut jako dar, kter˝ pot¯ebuje, abychom ho 
utvá¯eli. Pot¯ebuje místo a Ëas, ve kterém vÏdomÏ darujeme prostor Hospodinovi. Pro nás 
k¯esùany je toto uzdravení dáno skrze setkání s Jeûíöem – ve slovÏ písma svatého, v 
modlitbÏ, ve svátostech, p¯i setkávání s naöimi blízk˝mi. Kdyû se nám povede takto proûít 
naöí nedÏli, m˘ûe její síla vyza¯ovat cel˝ t˝den. Nenechme si vzít tento drahocenn˝ den!  


