
„K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: 
"Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, 
buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a 
přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své 
očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu 
událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na 
opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad.“ Mk 1,40-45 

Téma dnešního zamyšlení? Navrhuji jedno časté, vcelku vážné a především týkající se 
každého z nás. Vždyť v dnešním úryvku evangelia (Mk 1,40-45) je jasné, o co se jedná. Je to 
nemoc a reakce na ni. Problém v životě člověka, jehož život tím může být silně ovlivněn. Dle 
toho, do jaké míry nemoci nebo problému člověk podléhá, vypadá pak jeho celková nálada a 
stav.  

Nejdříve nemoci v Bibli.  Je tam mnoho konkrétních ukázek, jako třeba právě 
malomocenství, mor, zimnice, horečka, zápal, úbytě a souchotiny – jiný název pro 
tuberkulózu. Ano, to jsou nemoci vcelku známé, nebo dohledatelné, které je možné díky 
odborníkům a správnému přístupu jejich nositelů odstranit – vyléčit. Jinými slovy: nechme u 
těchto chorob mluvit především odborníky, lékaře. I v současnosti vlastně prožíváme vážné 
období celostátní nákazy. Je to infekce, které se bez odborného a správného přístupu 
každého z nás nikdy nezbavíme. Věřím však, že překonání této krize je pouze otázka času.  

Zkusme se však tuto neděli zamyslet ne nad celosvětovým problémem COVID 19, ale 
nad „běžnými“ problémy každého člověka. Jak už bylo řečeno, nechme mluvit odborníky – a 
v čem je odborníkem každý z nás? V kvalitě prožívání našeho života – jak věříme a jednáme 
na své životní cestě ke svatosti. Jsou zde problémy? Aby ne! Konkrétně: 

 Vy, děti – „zvládat nároky a přání rodičů – to je síla!“ 

 Vy, dospívající – „já mám takové životní plány – proč to nejde, jak chci já…?“ 

 Vy, rodiče kojenců – „jak vydržet tu dětskou noční nespavost, křik a denní 
neúnavnost…?“ 

 Vy, rodiče školáků – „stále něco, teď ta nekonečná online škola, vede to vůbec 
někam?“ 

 Vy, prarodiče – „tolik energie a času jsme věnovali dětem a vnoučatům a oni nakonec 
tohle…“ 

A takto bychom mohli pokračovat v každém životním období.  

Pak, že tu nejsou nemoci nebo jiné problémy. Co s tím? A právě tady vidím velký 
smysl dnešního nedělního zamyšlení. Vždyť obzvlášť v neděli, dnu Páně, se pro nás věřící 
znovu a znovu nabízí řešení. A to nejen s nemocemi, ale vůbec s našimi životními problémy. 
Jaké řešení? Jednoduché – vždyť na všechno to nejsme sami. Bůh, v kterého věříme, je vždy 
na naší straně a chce naše dobro. V dnešním úryvku evangelia je krásný příklad řešení pro 
každého z nás, kdo stojí o duchovní pomoc: Ježíši, chceš-li, můžeš mě očistit.  

Shrnuto, podtrženo: snažme se s pokorou přijímat dění kolem sebe a věřit tomu, že 
žádná nemoc nebo problém není silnější než naše důvěra v Ježíše Krista a jeho pomoc. On 
opravdu chce! 

Požehnané dny. 

P. Jan Kunert 


