
4. týden postní EVANGELIZACE 

Není možné, Pane zadržet tvou lásku sobecky jen 

pro sebe. Přijď a rozboř přehrady mých obav a 

komplexů, které ve mně pokřivily radost evangelia a 

utlumily odvahu sdílet s ostatními poznanou pravdu 

o životě s tebou. Upevni mou VYTRVALOST, 

VĚRNOST A POHOTOVOST KE SLUŽBĚ. 

„Dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo“. 

(papež František) 

 

Podněty k rozjímání 

texty SZ: Iz 40,9   2Kr 5,1-15   Dan 3,26-30                                       

Neh 21-10 

texty NZ: Mk 16,14-20  Mt 28,19-20   Sk 8,26-40  

               Sk 13,32-52   1P 2,6-10   Zj 3,7-13 

 

 Jak je během dne poznat moje radost z toho, že 

jsem křesťan? Umím Kristovu lásku nést i svým 

bližním? 

 Vidět Krista v těch, pro které se namáhám, mi 

nedovoluje věnovat se jejich chybám. 

 Denně mohu svou vírou a nadšením ovlivňovat 

události světa. 

 Vzývat Ducha svatého – Proměnitele – je 

nezbytné hned ráno, abychom s ním vstoupili do 

nového dne. 

 Jak se starám o to, abych „viděl a slyšel Pána“ a 

z toho mohl rozdávat – evangelizovat? 

 Pouze nekonečná láska může vyléčit nekonečný 

smutek. 

 Bůh mě potřebuje k tomu, aby se více přiblížil k 

svému lidu. 

 Radostná přívětivost ke každému je zárukou, že 

Bůh může skrze mne jednat. 

 Přemáhejme neúnavně zlo dobrem.  

 Nechte se vést Duchem a neočekávejte hned 

viditelné plody. Vaše sebedarování je potřebné. 
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Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci 

a pohodlnosti. Nejvíce využívají možností života ti, 

kdo opouštějí bezpečný břeh a dovedou se 

nadchnout posláním předávat život druhým. Když 

církev vybízí k evangelizačnímu úsilí, nedělá nic 

jiného, než že ukazuje křesťanům pravou dynamiku 

jejich osobní realizace. Život roste a zraje v té míře, 

s jakou ho vydáváme za život druhých. Kéž by 

současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve 

své úzkosti a naději touží, nikoliv od hlasatelů 

smutných, malomyslných, netrpělivých 

a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž 

život kypí horlivostí. Od těch, kdo jako první 

zakusili Kristovu radost.  

Nikdo se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve 

vítězství. Poraženectví je jedno z nejvážnějších 

pokušení, které z nás činí zamračené, znechucené 

pesimisty. I s bolestným vědomím vlastní křehkosti 

je třeba jít vpřed, nepovažovat se za poražené: 

„Stačí ti moje milost, protože síla se projeví tím 

zřejměji ve slabosti“ (2Kor 12,9). 

Nešvary našeho světa a nešvary církve by neměly 

být záminkou k oslabení naší horlivosti, ale výzvou 

k růstu. Pohled víry je schopen rozpoznat světlo, 

které Duch svatý vždycky šíří uprostřed temnot 

nezapomínaje, že „kde se rozmnožil hřích, tam se 

v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“ (Řím 

5,20) Patologické jevy naší současnosti mají své 

kořeny ve vyhasínající radosti ze života, rostoucím 

nedostatku úcty, rostoucím násilí a prohlubující se 

nerovnosti. Máme povinnost jim říci „ne“ – kultuře 

hesla „spotřebuj a zahoď“, která je vztažena i na 

lidskou bytost, novému zbožňování peněz a redukci 

potřeb na jedinou – konzum, „ne“ odmítnutí etiky 

a odmítnutí Boha, „ne“ sociální nerovnosti, která 

plodí násilí, „ne“ rychlosti plodící povrchnost, „ne“ 

omrzelosti, pesimismu, duchovnímu zesvětštění 

a válce mezi námi. Evangelizací je i naše reakce na 

vše relativizující lhostejnost spojenou 

s rozčarováním. (Evang. Gaudium papež František) 
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