
Neděle Vzkříšení 

Téma: každý krok má smysl 

Evangelium: Jan 20, 1-9 

Poznámky: Odry 2020 zveřejněno na webu (Pandemie koronaviru), 

Každé ráno otvíráme oči pomalu a opatrně, abychom 

přivykli světlu nového dne a zorientovali se znovu, kým jsme a 

co tu chceme. To dnešní ráno nám otevřel oči Bůh sám, aby 

nás se zorientoval v tom, jaký je. Že je milovníkem života, že 

všechno stvořil k tomu, aby to bylo, že i nás chce. Zvěstuje 

nám dokonce i to, že od této chvíle je dobrá i smrt. Pokud ji 

vidíme nadále jako zlou, pak proto, že ji vnímáme zlým 

způsobem. Toto ráno nám řeklo radikálně a nově, jaký je Bůh a 

kdo jsme pro něho my. 

Při dnešních ranních chválách v kapli jsem v krátké 

promluvě hovořil o apoštolu Petrovi a jeho svědectví, které 

mohl podávat, protože s Ježíšem jedl a pil před i po jeho 

zmrtvýchvstání. Viděl Ježíšovo utrpení, viděl vlastní selhání, 

viděl i Ježíšovu slávu. Síla tohoto jeho svědectví spočívá 

v tom, že ho Ježíš pořád chtěl, i když byl takový, jaký byl.  

A to právě i nám dává velkou naději.  

V evangeliu se objevují kromě něj i další postavy Marie 

Magdalská a apoštol Jan. Všichni se nějak motají hodně 

nervózně kolem prázdného hrobu. I když to může působit 

zmateně, každý jejich krok má vlastně velmi důležitý 

význam. Každým krokem se totiž víc a více přibližují 

tajemství vzkříšeného Krista a tím i tajemství života, který se 

jim začíná odhalovat. Jan když do hrobu vstoupí a uvěří, 

Magdalena si trochu poběhá po zahradě, než se se svým 

Mistrem setká a Petr ještě bude muset od Ježíše snést pár 

katechezí, než plně dozraje.  

Nejinak je tomu s námi. I když jsme o prázdném hrobu 

mnozí slýchávali od malička, v našem životě musel být 

okamžik, kdy jsme naplno přijali, že z něj Kristus skutečně 

vstal. Od toho okamžiku je důležitý každý náš krok na cestě 

víry. Bůh nás vede tak, aby nám každá naše životní cesta, i 

životní přešlapy postupně otevíraly tajemství jeho 
milovaného Syna. Otvírá nám poznání kým je pro On nás a 

kým jsme my pro Něj. 

Toto ráno jsme otevřeli naše tělesné oči, nezapomeňme si 

tedy nechat Bohem otevřít i ty duchovní. 


