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SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
 

1. ČTENÍ - ZJ 7,2-4.9-14 

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným 
hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud 
nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto 
čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, 
s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a 
Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se 
Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ 
Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl 
jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v 
Beránkově krvi.“ 

 2. ČTENÍ - 1 JAN 3,1-3 

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také 
jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. 
Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto 
naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. 

EVANGELIUM – MT 5,1-12A 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a 
učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou 
potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 
neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, 
neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo 
jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli 
mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi 
velkou odměnu.“ 

 

K ZAMYŠLENÍ 

Svatost – slovo v křesťanství tak časté, ale přesto té skutečnosti, kterou zastupuje rozumíme tak málo. Většinou 
je synonymem pro slovo dokonalost, bezhříšnost, bezchybnost a ještě třeba „nikdy se nerozčiluje“, „každému 
pomůže“, „nikdy neřekne NE“ a mohli bychom pokračovat. Tím se však svatost stává nepopulární a nedostižná.  

Je svatost pro každého? 

V 1. čtení z knihy Zjevení čteme o „zástupu, který by nikdo nespočítal“ – to vypadá, že svatost a nebe není jen 
pro hrstku V.I.P. Co je však důležitější, jak se tam dostali - „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí 
na trůně, a Beránkovi!“ To je ono! 



 

Bůh, který je svatý, dává svou svatost svým dětem - „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen 
smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme!“  A jeho děti se potom učí a snaží napodobovat svého Otce 
a jeho Syna a pomáhá jim Duch svatý. 

Slavíme dne ten nesčetný zástup Božích přátel, mnohé jsme znali, a jsou nám kromě jiného povzbuzením, že 
Ježíšovo slovo „jdu vám připravit místo“  nebyl jen planý slib. 

Žijme v této naději, přijímejme Boží lásku, abychom v lásce žili a takto byli jako Boží děti Bohu podobní. 

 

Požehnanou neděli 

P. Jeroným 


