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ročník 2022/2023, číslo 20: neděle 29.1.2023 
 
Tuto neděli v evangeliu slyšíme Ježíšovu řeč o tom, kdo a jak se může stát „blahoslaveným“. To je 

dost zvláštní slovo, ale znamená „doopravdy šťastný“. Kdo by nechtěl být šťastný, viďte? Někdy si 
tak připadáme, když se nám něco hodně povede. Nebo když vyhrajeme. Anebo třeba když dostaneme 
vysněný dárek… Jenže je to opravdu štěstí? Myslel Ježíš něco takového? Nejspíš ne. Možná se tomu 
víc blíží chvilky, kdy jste doma všichni spolu, je vám dohromady moc hezky, nikdo se na nikoho 
nemračí… To už pak ani není potřeba dělat něco „úžasného“. Možná takový pocit znáte, když se 
přitulíte k mamince nebo tatínkovi (a nejlíp k oběma najednou) a neděláte vůbec nic. Třeba spolu jen 
tak ležíte v posteli nebo na gauči a cítíte se blaženě. A teď si tenhle krásný blažený pocit představte 
„božsky veliký, silný a nekonečně dlouhý“. O takovém štěstí mluví Ježíš! A dává nám svojí dnešní 
řečí pro život směrovky, jak to udělat a kudy jít, abychom k tomu štěstí došli. Tak ať se nám daří držet 
správné cesty (a kdybychom ji někdy trochu ztráceli, ať si vzpomeneme, že Ježíš zná směr)!   

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
Dnes se zastavíme napřed u textu druhého čtení – je z dopisu sv. Pavla křesťanům v Korintu. Pavel 

v něm totiž říká něco moc důležitého. Nabádá korintské věřící (a pro nás to platí úplně stejně), aby si 
všimli, že si Bůh vybírá ke službě lidi, kteří často podle lidských měřítek nejsou moc obdivuhodní – 
nejsou z mocných rodů, nejsou zvlášť chytří… Někdy si Bůh vybírá dokonce takové, nad kterými 
lidé „ohrnují nos“. Ale Bůh je pověřuje službou a úkoly a dává jim všechnu moudrost a sílu, kterou 
k tomu potřebují, takže se nakonec před nimi musí ti mocní a urození stydět. Tak se ukazuje, že lidská 
moc není k ničemu. Že všechna opravdová síla pochází od Boha. 

V evangeliu vidíme Ježíše, který se posadil na kopci, aby promluvil k zástupu lidí. Říkal jim: 
„Blahoslavení jsou ti, kdo si uvědomují, jak chudí a nemohoucí jsou před Bohem, že od Boha mají 
úplně všechno a lidské bohatství nic neznamená – těm patří místo v nebeském království, v Boží 
blízkosti. Blahoslavení plačící, kteří mají smutek a trápení – ty Bůh potěší. Blahoslavení jsou ti, kteří 
jsou tiší a mírní, nehádají se, neprosazují jen a jen sebe – těm dá Bůh zemi jako dědictví, dostanou 
všechno, co budou potřebovat. Blahoslavení jsou ti, kdo touží po pravdě a spravedlnosti tak silně, 
jako by cítili hlad nebo žízeň – Bůh jejich touhu naplní. Blahoslavení jsou milosrdní, kteří mají soucit 
s ostatními – i oni se dočkají milosrdenství. Blahoslavení jsou ti, kdo mají čisté srdce, v jejichž srdci 
není místo pro špatnost – ti uvidí Boha tváří v tvář. Blahoslavení jsou ti, kdo přinášejí pokoj a 
usmíření – k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem. Blahoslavení jsou ti, kteří trpí kvůli svojí 
touze po spravedlnosti a pravdě – těm patří nebeské království. Blahoslavení jste, když vás kvůli mně 
budou trápit, posmívat se vám, ubližovat vám nebo si proti vám něco nepravdivého vymýšlet – radujte 
se a jásejte, protože v nebi máte velikou odměnu.“ 

 
28. 1. – svatý Tomáš Akvinský 
 
Tuto sobotu jsme si připomněli jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů. Svatý Tomáš 

Akvinský žil ve 13. století, v době středověku, kdy se víra v Boha a lidský rozum často stavěly proti 



 

sobě jako dvě neslučitelné věci. Tomáš byl velmi vzdělaný i zbožný kněz a vynaložil velké úsilí, aby 
ukázal, že se obojí navzájem neruší, ale dokonce podporuje. Sepsal mnoho důležitých textů, 
především velký Souhrn teologie (to je: vědy o Bohu). Za nejdůležitější zdroj víry i všech moudrých 
myšlenek ale považoval hlavně modlitbu před svatostánkem a před křížem. 

 
2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
 
Tímto svátkem dříve končila vánoční doba – vypráví nám totiž ještě o malém Ježíškovi. Josef a 

Maria vzali podle zvyku svoje děťátko 40 dní po narození do chrámu, aby tam za něj poděkovali 
Bohu. A setkali se tam s dvěma stařičkými zbožnými lidmi – Simeonem a Annou, kteří v maličkém 
miminku poznali očekávaného Spasitele. (Víc o tomto svátku můžete najít v loňském Ahoj děti! č.3.) 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Čtení této neděle nám říkají, že Bůh si za přátele nikoho nevybírá podle lidských měřítek. I ten, nad 

kým se ostatní lidé pohorší, může být v Božím plánu důležitý a může mít u Boha velikou cenu. I ten, 
kdo se cítí slabý nebo hloupý, může být u Boha šťastný. – Pamatuj na to, když máš chuť se nad někým 
ušklíbnout. A pamatuj na to taky tehdy, když se Ty sám/a cítíš špatně. Bůh se dívá jinýma očima! 

 
V evangeliu tentokrát čteme celou řadu zaslíbení, kdo je u Boha blahoslavený. Je to jako soubor 

návodů, co můžeš dělat, aby ses i Ty dočkal/a nebeského štěstí. Zkus se ještě jednou podívat na 
jednotlivé věty v evangeliu a řekni si, jak dobře Ti jde takový/á být. Daří se Ti být mírný, přinášet 
pokoj, mít soucit, hledat pravdu a spravedlnost a držet se jich, i když to působí nepříjemnosti…? 

 
Zkus nakreslit obrázek, který některou Ježíšovu větu o tom, kdo je blahoslavený, vyjadřuje. 
 
Dnešní Ježíšova slova jsou jako rozcestník se směrovkami na cestě. Ježíš nám ukazuje, kudy vede 

cesta k nebi. Takový rozcestník Vám dnes přikládám i k vybarvení.   
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