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5. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 6, 1–7
Mezizpěv: Žl 33

2. čtení: 1 Petr 2, 4–9
Evangelium: Jan 14, 1–12

sr. Marie Kašparová OP

Všechna tři dnešní čtení se nějakým způsobem dotýkají tématu 
kněžství. Ve Skutcích apoštolů v poslední větě slyšíme, že dokonce 
i mnoho kněží poslechlo a přijalo víru. Zdá se to skoro jako paradox, 
slyšet, že kněží musí uvěřit. Jsou to přece profesionální věřící. 
Ale při čtení evangelií se zdá, jako by jim sama jejich víra ve víře 
bránila. A není to tak nakonec s každým z nás? Když už máme 
konečně ve věcech jasno, stane se něco, co náš život vykolejí a do-
nutí nás zase vše přehodnotit – v lepším případě. V tom horším 
nepoznáme, že jsme ustrnuli a nežijeme dneškem, ale minulostí. 
A jindy je to prostě jen tak hrozně těžké poznat, že věci jsou ve 
skutečnosti jinak a že naše horlivost nás už směruje úplně špat-
ným směrem. Pak potřebujeme nějaký ten pomyslný kopanec, 
abychom se vzpamatovali, jak se to stalo i Pavlovi z Tarsu. Ten 
doslova zakopl o Krista, když se hnal za pravdou, kterou ještě ne-
znal. Když tedy ve druhém čtení slyšíme o nárožním kameni, přes 
který se klopýtá, nemusí to vždy znamenat špatnou věc. Může se 
jen jednat o vysoce alternativní Boží pedagogiku. Když si ale po-
maloučku vykračujeme, vyhýbáme se opatrně každému kamínku, 
možná si té skály před námi ani nevšimneme, natož abychom přes 
ni udělali kotrmelec.

Apoštol Petr nás nabádá: Vy sami se staňte živými kameny, sva-
tým kněžstvem. Je jasné, že při následování Krista budeme potkávat 
další šutry a balvany, přes které se budeme valit. Zřejmě to bude 

dost kamenitá cesta. A všechno tohle kamení, svaté kněžstvo a lid 
vyvolený, je určeno k stavbě Božího chrámu. Představuji si tento 
chrám jako velice různorodou stavbu, na niž byl použit materiál 
rozmanitých barev, tvarů a kvalit, zpracovaných podle originál-
ních řešení a hýřící nekonvenčními nápady; jako obrovské město, 
plné staveb typu Sagrada familia, Guggenheimovo muzeum nebo 
chrám v Petře. A že to bude obrovské, je jasné, protože Ježíš mluví 
o domě s mnoha příbytky, který pro nás (všechny) připravuje. Už 
se moc těším, až budu objevovat každý detail a skrytá zákoutí této 
stavby. Jen se musím připravit na to, že bude postavena z živých 
kamenů, mých bližních, o které dnes jaksi klopýtám.


