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23. neděle v mezidobí 
 
Za Pánem Ježíšem přicházelo mnoho lidí. Chodili spolu s ním a poslouchali, co říká. 
 
Jednou se na ně Pán Ježíš podíval a řekl jim: „Každý, kdo ke mně přichází, musí 
postavit svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám sebe až na druhé místo. 
Kdo to neudělá, nemůže být mým učedníkem. Kdo nevezme svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. 
 
Vždyť i člověk, který chce postavit věž, si napřed sedne  
a spočítá, kolik bude stavba stát. Kdyby ji začal stavět a pak 
neměl peníze na její dokončení, všichni by se mu smáli. 
 
Podobně král, který chce vést válku proti jinému králi, musí 
napřed přemýšlet, jestli má dost vojáků na to, aby ho druhý král 
nepřemohl. 
 
Tak ani žádný člověk, který se nevzdá všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ 
 
Být s Bohem, být Ježíšovým učedníkem a nechat se vést do Božího království je velmi 

krásné. Je to velmi podobné, jako hrát krásnou hudbu. Ale krásná 
hudba se nedá hrát bez znalosti not, bez pravidelného cvičení a nedá 
se zahrát jen jednou rukou. Kdo chce krásně hrát, musí se naučit 

všechny noty, hodně cvičit, věnovat přípravě mnoho času. 
Stejně tak Ježíšovým přítelem nemohu být bez toho, 
abych ho znal, abych s ním byl jen občas a napůl. Svou 

lásku, kterou mi chce Ježíš ukázat, pak objevím, jen když ho 
nešidím. Objevím ji jen tak, jako ten, kdo hraje pořádně a uslyší 

hudbu tak krásnou, že ji začne hrát s chutí a s radostí znova  
a znova.  
 

(správná odpověď z minulého čísla – želva vyhrála, protože šla nejkratší cestou) 
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Dnes jsme mluvili o tom, že Pána Ježíše máme mít na prvním místě, jako ho měli 
všichni ti, kteří jsou už u něho v nebi. Přiřaď k obrázkům svatých činnosti, které 
pro Pána Ježíše dělali. 
  
     byl štědrý 

 
   
 
 
 
 

podělil se o plášť 
 
 

      chválil Boha za stvoření  
 
 
 

 byla vzorná maminka a starala se o chudé 
 
 
 
 
 

      zakládala nemocnice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 přinesli nám Písmo svaté  


