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Velebena budiž�  bež usta�ní�, Nejsve� te� js� í� Sva� tost olta� ř�ní�. (3x)

Klaní�me se ti, Pane Jež� í�s� i, a chva� lí�me te� . Pevne�  ve�ř� í�me, ž�e jsi žde př�ed na� mi. Jsi žde ž� ivý�, skřýtý�  
v euchařistii. Přavý�  Bu' h a přavý�  c�love�k.

Z evangelia podle Mařka:

K Ježíšovi přišli farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do
úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list
a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při
stvoření však Bůh 'učinil lidi jako muže a ženu'. 'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své
ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá
se za jiného, dopouští se cizoložství.“ Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám
zakazovali.  Když  to  Ježíš  viděl,  rozmrzelo  ho  to  a  řekl  jim:  „Nechte  děti  přicházet  ke  mně,
nebraňte  jim,  neboť  takovým  patří  Boží  království.  Amen,  pravím  vám:  Kdo  nepřijme  Boží
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

Pane  Jež� í�s� i,  ve  sve�  odpove�di  fařižeu' m jsi  jasne�  uka� žal  cestu ke s�ťastne�mu a  spokojene�mu
manž�elství�, kteře� , pokud je pevne�  žakotveno v Bohu - v La� sce - a manž�ele�  jsou si opřavdovou
opořou jeden dřuhe�mu, př�ekona�  kaž�dou žkous�ku a výdřž� í� ve ve� řnosti až�  do smřti. Manž�elska�
řealita  dnes�ní�ch  dnu'  ovs�em výpada� ,  ž�e  si  tva�  slova př�ebřala  po sve�m.  Jakobý už�  neplatilo
'Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' ný�břž�  'Proto
opustí  muž dítě i  manželku, připojí  se  k tomu, po čem jeho srdce touží,  a  už nebudou jedna
rodina, ale dvě'. Ocita�me se v dobe� , kteřa�  bý se na přvní� pohled mohla jevit, jako ta, kteřa�  da�va�
řožpadla�  manž�elství� ža nořmu, kteře�  bý se me� la spolec�nost snaž� it dosa�hnout. Opřa�vne�ne�  se
tedý musí�me pta� t, jak je mož�ne� , ž�e jsme se tolik odchý� lili od tve�ho slova a od cestý, kteřou jsi
na� m př�ipřavil? Kdo ža tento stav nese odpove�dnost? Lehkomýslní�  pařtneř�i? Nežřalí�  řodic�e?
Kultuřa spolec�nosti, kteřa�  řaží� heslo 'Kdo uteče, vyhraje'? Vla� da? Vý�chova v řodina� ch? Sve� tem
vní�mana�  definice svobodý?

Ne, Pane, není� v nas� í� spolec�nosti nikdo a nic, na koho býchom mohli svalit ves�keřou vinu ža
sta�vají�cí� situaci. Za ni totiž�  nese žodpove�dnost kaž�dý�  ž na� s. Ne�kteř�í� jsme si mož�na�  přa�ve�  teď
pomýsleli 'Jak jako každý z nás, vždyť já se věrně držím Božích přikázání, mě se tento problém
netýká'. Opak je ale přavdou a je nejvýs�s� í� c�as, abýchom si to uve�domili, svu' j dí�l viný ža sta�vají�cí�
situaci užnali a žac�ali cestu k její� na�přave� . Velmi jednodus�e býchom totiž�  mohli svalit vinu na
'tý dřuhe�'. Asi kaž�dý�  ž na� s ma�  totiž�  ve sve�m okolí� ne�koho, kdo se řožvedl c�i řožvodem přa�ve�
přocha� ží�. 'Vždyť to bylo jejich rozhodnutí, že se rozejdou, já je k tomu nenutil'. Jenž�e kde jsem býl
ja�  ve chví�li, kdýž�  potř�ebovali pomoc a podpořu? Kde jsem býl, abých jim př�inesl sve� tlo Bož� í�ho
Slova a upoutal jejich žřak ope�t na Boha? Jak je mož�ne� , ž�e jsem žaví�řal oc�i př�ed skutký, kteře�
vedlý k řožpadu manž�elství�,  ba co hu' ř�,  mož�na�  k tomu i aktivne�  př�ispí�val,  a teď žde klec�í�m
s př�esve�dc�ení�m o sve�  dokonalosti a svatosti?

Pane, o sobe�  jsi ř�ekl:  'Já jsem vinný kmen a vy jste moje ratolesti'. Z tebe ma�me c�eřpat sí�lu,
nade� ji  a la� sku a př�eda�vat  ji  da� l.  Nic ž toho, co na�m da�va� s� ,  si  totiž�  nemu' ž�eme 'uschovat na
potom'. Vs�e mu' ž�eme od tebe jen v daný�  okamž� ik př�ijmout a je-li to přospe�s�ne� , ma� me týto dařý
př�eda�vat da� l.



Přosí�me te�  tedý v te� to chví�li ža na� s vs�echný:
• Ať si uve�domí�me, ž�e bý� t opřavdový�mi sve�dký evangelia v nas� í� spolec�nosti žnamena� , bý� t

pevne�  napojeni na Tebe, na� s�  vinný�  kmen. 
• Pomož  na� m,  abýchom  tuto  sí�lu  doka� žali  použ� í�t  ve  sve�m  ž� ivote�  k  př�ekona� ní�

nepř�í�jemností�  a obtí�ž� í�,  se  kteřý�mi  se  musí�me kaž�dý�  den potý�kat,  ať  už�  jako c�love�k
hledají�cí� sve�  povola�ní�, ž� ijí�cí� v manž�elství� nebo ve fořme�  žasve�cene�ho ž� ivota. 

• Ke�ž�  nejsme  u� mýslne�  slepí�  k  přoble�mu' m  ve  sve�m  okolí�,  ale  doka� ž�eme  Tebe  nas� í�m
př�í�kladem, př�í�tomností� c�i slovem nabí�dnout k jejich ř�es�ení�.

• Pomož  nas� im  řodina� m,  ať  doka� ž�eme  aktivne�  spolupřacovat  na  budova� ní�  nas� ich
řodinný�ch ža�kladu' , kteře�  mají� bý� t ukotvený v Tobe� .

• Přosí�me te�  take�  ža vs�echný řodic�e, ať si uve�domí�, ž�e ža de� ti, kteře�  jsi jim sve� ř� il mají�
spolec�nou odpove�dnost  a  ž�e  je  přo kaž�de�  ž  de�tí�  du' lež� ite�  mí�t  v  řodine�  ž� ivý�  př�í�klad
milují�cí�ho otce a matký, kteř�í� jsou si vža� jemnou opořou a pomocí�.

• Přosí�me te�  take�  ža tý, kteř�í� sve�  manž�elství� ukonc�ili. Ochřan� uj je na jejich ž� ivotní� ceste� ,
abý nes� li ža vidinou snadne�ho s�te�stí�, ale abý s Tvou pomocí� žvla� dli př�ekonat sve�  bolesti
a stali se opořou te�m, kteř�í� ve sve�m manž�elství� vřa�vořají�.

o to vs�echno Te�  přosí�me, neboť Tý ž� ijes�  a křalujes�  s Bohem Otcem v jednote�  Ducha Svate�ho po
vs�echný ve�ký ve�ku' . Amen.

Pane Jež� í�s� i Křiste, týs ža na� s obe� toval sve�  te� lo a křev a ve sva� tosti olta� ř�ní� žu' sta�va� s�  meži na� mi.
Dej,  ať slaví�me pama� tku tve�ho umuc�ení�  s takovou u� ctou,  abý na�m u� c�ast na tve�  obe� ti  sta� le
př�ina� s�ela ovoce výkoupení�. Neboť tý ž� ijes�  a křalujes�  na ve�ký ve�ku' . Amen.


