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Milí farníci, touto nedělí završíme Velikonoční oktáv. Znovu a znovu se chceme učit 
vnímat novou realitu života, který dostává vzkříšením Krista nové horizonty, výzvy a 
pohledy. Někdy nám v tom brání naše zajeté koleje, představy, jak co je nebo není apod. 
Jindy naše bolesti, hříchy, neochota – v tom všem ale můžeme zakusit s apoštoly a sv. 
Tomášem Boží milosrdenství, blízkost, dotek. 

Četba evangelia: Jan 20, 19-31 
 
Ježíš přichází na místo, kde jsou ze strachu uzavřeni učedníci. Po týdnu přijde na stejné 
místo, kde narážíme na jiný druh uzavřenosti u sv. Tomáše. V každé době můžeme 
podléhat něčemu, co nás uzavírá. U apoštolů to byl strach před židy. Tomáš se bojí 
překročit rámec toho, co mu přijde přijatelné, má své představy o logice věci, 
možnostech… Dnes nás uzavírají opatření spojená s bojem proti koronaviru. V něčem tak, 
že nám brání setkat se, ale možná nás utiskují vnitřně. Mnoho lidí spoutá obava o zdraví, 
šťastný návrat blízkého z cesty… Co je pro mne tak náročné, že to otřese mou vírou, mou 
důvěrou Bohu? 
Ježíš do této situace přichází a nezabrání mu ani uzavřené dveře. Máme před očima 
Krista, pro kterého vnější okolnosti obav nejsou překážkou. Krista, který i přes všechny 
okolnosti, pro které si myslím, že na mě Bůh zapomněl, si ke mně najde cestu, aby i mně 
řekl: Pokoj tobě, pokoj vám!  
Ač jsme v nějaké době neschopni uvěřit, podobně jako Tomáš, Pán to s námi nevzdává, 
dává další šance, zastavila by jej pouze lidská nevole: „Nechci!“ 
 
Jakou máme osobní zkušenost, že jsme zažili Boží přítomnost nebo jednání, ač jsme 
vůbec neviděli, že by to bylo možné nebo už jsme ani nedoufali? Bylo něco, v čem jsem si 
vedl svou, a Bůh mě vícekrát musel v něčem oslovit? 
 
Ježíš do strachu, obav, nejistoty přichází se svým pokojem. Navíc dává apoštolům Ducha 
svatého, Utěšitele a Učitele. Tedy Ježíšovo řešení je více, než jen utěšit. Dává i posilu, 
výbavu. A v této výbavě mohou apoštolové být vysláni ke službě a Tomáš se stane 
jedinečným svědkem nikoli nevíry, ale víry. I nás Pán rád vyvede ze sevřenosti – upokojí 
nás a naplní dary, díky nimž můžeme přinášet život a naději Vzkříšeného i dalším lidem. 
 
Pro děti: S většími dětmi můžeme přeložit papír a do jednoho sloupce psát to, o čem jsme 
někomu vyprávěli a chtěli jsme, aby tomu věřili, druhý sloupec použijte k zapsání toho, co 
dítěti někdo vyprávěl a byla to pravda. Menší děti mohou ve stejném smyslu namalovat 
dva obrázky. 
 
 
Za mnohé kněze, kteří se podílejí na přípravách modlitebních setkání, vás srdečně 
zdravím a žehnám vám. 
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