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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

1. ČTENÍ Z KNIHY MOUDROSTI (MDR 6,12-16) 

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní 
touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, 
je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, 
na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. 

2. ČTENÍ Z PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA SOLUŇANŮM (1 SOL 4,13-18) 

Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, 
kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh 
(k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se 
dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův 
hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme 
naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. 
Těšte se proto navzájem těmito slovy. 

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE MATOUŠE (MT 25,1-13) 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy 
a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s 
sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly 
všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty 
panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám 
dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k 
prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a 
dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, 
amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

K ZAMYŠLENÍ 

Prožíváme „dušičkový čas“, vzpomínáme a modlíme se za naše zemřelé. Možná také častěji přicházejí myšlenky, 
že i nás se smrt bude jednou týkat. Díky situaci, ve které žijeme a zprávám kolik u nás lidí včera zemřelo jsou 
tyto myšlenky blíže než kdy jindy.  

Do tohoto času zaznívá jasné slovo apoštola Pavla: „Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) 
také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.“ To je zásadní a základní pravda naší 
víry. Smrt není koncem, ale důležitým okamžikem našeho života – přechodem k životu věčnému. Proto hned 
další myšlenka, či otázka zní: „Jak se správně na tuto chvíli připravit.“ 

Zde je jeden příběh: 

Dvorního šaška jednou přivolali, aby rozjasnil poslední hodiny umírajícího krále svými žerty a svým humorem. 
Ale ani jeho nejlepší vtipy a žertíky nevyvolaly na tváři vládce jediný úsměv. 

"Proč jste tak smutný, Sire?" zeptal se šašek. 



 

"Protože se mám vydat na cestu," odpověděl král. 

"A je ta cesta daleká?" 

"Je to ta nejdelší cesta, na kterou jsem se kdy vydal," řekl vladař. 

Šašek se rozhlédl po místnosti a zeptal se: "Ale jedeš-li na tak dalekou cestu, jak to, že nejsi připravený? Nevidím 
zavazadla, šaty ani koně." 

"V tom je právě ten problém," odpověděl král. "Tolik jsem se zabýval jinými věcmi, že jsem nenašel čas, abych 
se na tu cestu připravil - a teď na ni musím sám." 

"Tumáš," řekl šašek a sundal si čepici a rolničky, "vezmi si to, protože teď vidím, že jsi ještě větší blázen než já. 
Jedeš na tak dlouhou cestu nepřipravený a nenapadá tě nic lepšího, než si zavolat mě, abych tě pobavil!" 

Jak se mohu připravit? V podobenství dnešního evangelia je 10 panen, které mají mnoho společného: chtějí na 
svatbu, jsou na správném místě (u domu ženicha), mají lampy, usnou a jsou vzbuzeny, když TEN čas nastal a 
ženich přichází. 

Ženich přichází a všechny by mohly vejít, ale… 5 z nich si nevzalo olej. Bohužel vstupenkou do hodovní síně je 
hořící lampa. Nejčastější otázka u tohoto podobenství je: „Co je tím olejem?“ - abych se mohl zásobit…  

Mě však zarazila odpověď ženicha: „Neznám vás!“ 

Znát svého Ženicha, to je v životě nejdůležitější. Pak si nezapomeneme ani ten olej. Mám-li někoho dobře znát, 
musím s ním být, mluvit, něco spolu prožít… Nestačí si „jen“ sehnat informace. 

Dlouhé večery, nemožnost mnoha činností, nám dává příležitost tento získaný čas prožít s Pánem – v modlitbě, 
četbě Písma svatého, nebo jiné hodnotné literatury, poslechu duchovní přednášky, nebo zavolání někomu, kdo 
by mohl potřebovat povzbuzení, nebo jen někoho slyšet. 

Přeji požehnaný čas,  

Ať dobrý Bůh Vás ochrání od malomyslnosti a zbytečného strachu, také od nemocí a žehná Vám. 

 

P. Jeroným 


