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1. Úvod – podobenství
Jsme na konci církevního roku a příští nedělí vstoupíme do adventní doby do Adventu. Text 
evangelia, který jsme četli, je ovšem z té části evangelia podle Matouše, který byl Ježíšem Kristem 
pronesen před Velikonocemi a tak by se někomu mohlo zdát, že je pro současnou dobu počátku 
Adventu nepřípadný, či nevhodný. O Adventu si přece připomínáme příchod narozeného Ježíše, či 
chcete-li malého Ježíška, a příběh z před velikonoční doby se sem, jak by to někdo mohl říct, jaksi 
nehodí. Pokud jste někdo takového smýšlení, pak bych chtěl upozornit, že Vánoce a Velikonoce k 
sobě nerozlučně patří, a že zvěst o narození malého Ježíše se naplňuje právě o Velikonocích, v 
Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání. Možná v důsledku různých zvyků a falešné tradice jsme toho 
názoru, že Vánoce jsou Vánoce a Velikonoce jsou Velikonoce a žádný vztah mezi těmito svátky 
nevidíte. Znovu bych však chtěl připomenout, že Vánoce bez Velikonoc jsou vlastně prázdné, 
protože ten, který se narodil v Betlémě, dovršil své dílo na golgatském kříži a ve svém vzkříšení. 
Proto vidím naprosto oprávněné připomínat si ve vánoční době zvěst Velikonoc a to, co náš Pán 
Ježíš Kristus v této době pověděl. Oddíl evangelia, který jsme četli je podobenstvím o svatební 
hostině a o těch, kteří na ni byli pozvaní a přišli nebo nepřišli. Jak jsme četli král uspořádal svatbu 
pro svého syna a o tom, jak to bylo dál.

2. Pozvaní a nepřišlí
Král tedy vše připravil, všechno bylo nachystané a mohlo se začít. Chyběli ještě hosté. Ti byli 
pozvaní, jak to bylo zvykem tehdy i dnes. Král poslal své sluhy, aby vyřídili pozvaným, že je vše už 
připraveno, že tedy mohou přijít. Jenže oni odmítli; a nejenom odmítli, někteří si šli za svým 
podnikáním, a někteří posly zbili a dokonce zabili. Nu, a tak se zamysleme sami nad sebou, jak 
reagujeme na Boží pozvání my, konkrétně ty a já. Řekli jsme si na začátku shromáždění, že nedělní 
bohoslužby můžeme považovat za slavnost vzkříšení našeho Pána. Jak tedy tento čas využíváme? 
Nejdeme třeba po své práci, za svým obchodem, neslyšíme někdy posměch - „to jsou ti svatí, ti jdou 
do kostela?“ To jeden konkrétní, řekli bychom masivní příklad, leč naše odmítnutí muže být docela 
decentní, prostě nezájem nebo přímo lhostejnost k Božímu pozvání. Jistě, takové výtky by spíš 
patřily lidem, kteří nepřišli, leč říkám to proto, abychom si uvědomili, jak uvažujeme a jednáme my, 
tedy opět já, ty, když zaslechneme Boží, královské pozvání a to v těch nejobyčejnějších věcech.

3. Jiní pozvaní a přišlí
Pojďme však zpět k podobenství. Pozvaní nepřišli, hodovní síň je prázdná a co teď? Král posílá své 
služebníky ven do města, do vesnic s pozváním pro kohokoliv, koho potkají. Oni vyšli a shromáždili 
všechny, které venku našli. A svatební síň se naplnila. Četli jsme v evangeliu, že to byli naprosto 
různí lidé; dobří i zlí. Byli to lidé různí, tak jako my jsme také různí, tak jak tady sedíme. A tak 
nechtějme jeden druhého předělávat ke svém obrazu; nechtějme, abychom všichni uvažovali a 
mysleli a vypadali a jednali a … mohli bychom pokračovat. Pán Bůh nedělá kopie, a možná bychom 
to někdy tak chtěli, Pán Bůh dělá jen originály. A tak se nestyďme za to, že jsme každý jiný, že já 
jsem jiný než kdokoliv z vás a naopak. Smysl toho všeho je v tom, že se tak můžeme navzájem 
obohacovat, že jen svou jinakostí můžeme navzájem pomáhat. Ale v evangeliu jsme četli, že to byli 
lidé různí, dobří i zlí. A i to vypovídá něco o nás. I my, i každý z nás, i já tyto znaky neseme. 
Přiznejme si, že jsme někdy, občas nebo často i zlí. Přiznejme si bez jakékoliv pýchy, že chceme 
dělat dobré; jistě sami sobě, jistě našim nejbližším, jistě lidem kolem nás. Že se nám to nedaří, je 
jistá věc. Tato dvojakost je v každém z nás. Takoví lidé, jak jsme my, přišli na svatební hostinu.

4. Svatební hostina
Svatební hostina; velká slavnost, velká radost. Tak to připravil král pro svého syna, tak to připravil 
Bůh Otec pro svého Syna. Svatební hostiny, jak je připravujeme a prožíváme se svými nejbližšími, 
se svými dětmi, či přáteli, jsou velká věc, velká slavnost. Oč větší bude Boží slavnost, kterou 



připravuje náš nebeský Otec. Alespoň trošku jsme si to mohli uvědomit na příběhu svatby v Káně 
galilejské, v písni, kterou jsme před chvílí zpívali. Tam něco chybělo, na Boží hostině ne. Zpívali 
jsme „...jen pojď a ochutnej,… hle kalich se otvírá a všem dost vína zbývá,… jen pojď a ochutnej.“ V 
Káni chybělo svatebčanům víno, což ovšem byl pro ženich docela průšvih. Kdo to zachránil všichni 
víme. Byl to Pán Ježíš. On se nad svatebčany smiloval. „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek 
svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“ Tak to čteme u Jana 2,11. Pro 
tehdejší hosty a pro nás dnes to vše znamená jedno; totiž, abychom v Ježíše Krista uvěřili a věřili.

5. Co dělají příchozí
Pozvaní hosté byli pozvaní a svatební síň se naplnila hosty. V evangeliu nečteme co tam hosté 
dělali. Ale je jasné, že hodovali; užívali si toho, co hostitel, v tomto případě král, připravil. To si 
dovedeme představit. Užívali, aniž by si cokoliv zasloužili a asi ani žádný svatební dar nedonesli; 
koneckonců na to ani neměli čas a asi ani prostředky; přišli z ulice. Svatební hostinu dostali zdarma 
a z milosti. To nám zřetelně připomíná, že záchranu, spásu pro naše životy máme zdarma, z milosti. 
A připomeňme si, že také každý den dostáváme z Boží milosti. To, že jsme se ráno mohli probudit 
není zdaleka samozřejmé; vždyť kolik lidí se do dnešního dne neprobudilo. V počítání Božích darů 
bychom mohli pokračovat a pokud máme otevřené oči, tak se nedopočítáme. Praotec Jákob, jak 
jsme to slyšeli z prvního čtení z 1. Mojžíšovy, nebyl schopný uvěřit, že jeho syn Josef žije a je 
pánem Egypta, až uviděl vozy se vším, co Josef poslal a také šaty, které dostali jeho ostatní synové 
a také to, co dostal on, Jákob. Mnohdy to máme také tak, že uvěříme až uvidíme. A náš nebeský 
Otec nám své dary dává, a tak mějme otevřené oči. Připomeňme si však také slova, která říká 
vzkříšený Kristus svému učedníkovi „nevěřícímu“ Tomášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, 
kteří neviděli, a uvěřili.“      (Jan 20,29)

6. Bez šatů na svatbu
Vraťme se do podobenství z Matoušova evangelia. Do hodovní síně vstupuje král a mezi stolovníky 
vidí člověka, který nebyl oblečen na svatbu. A tady nastává problém. Je na svatbě, nemá svatební 
šaty a král, který přišel mezi hodovníky ho za to peskuje: Jak ses sem dostal, když nemáš 
odpovídající oblečení? Divíme se, protože lidé, kteří přišli na svatbu byli vlastně lidé z ulice. A kde 
měli vzít svatební oblečení, když byli venku a pravděpodobně to byli vlastně bezdomovci. Jeden z 
možných výkladů této situace je, že na královské svatbě král přicházejícím hostům sváteční 
oblečení připravil a dal jim je. Pak to, že tento člověk sváteční, svatební oblek neměl, bylo 
vyjádřením toho, že jej nepřijal, že si třeba myslel, že to, co má, v čem přišel, je naprosto 
dostatečné. Vlastně králem nabízeným oblekem pohrdl. Dalším, možná až spekulativním výkladem 
by mohlo být to, že tento člověk patřil k původně pozvaným hostům a přišel se tedy podívat, jak to 
ten král bez nich dělá. Ale ať tak či tak je ze svatby vykázán. Bez svatebních šatů se na královskou 
svatbu vejít nedá. 

7. Co jsou svatební šaty
A tak se pochopitelně ptáme, co to je ten svatební oděv? Ve smyslu Ježíšova podobenství je to 
oblečení pro nebeskou hostinu. Na začátku evangelijního oddílu jsme četli: „S královstvím 
nebeským je to tak,...“ Je tedy toto podobenství o Božím království, o Boží hostině. V jakých šatech 
bychom se tam my lidé chtěli dostat? V obleku svých vlastních zásluh, toho, že jsme nic špatného 
neudělali? Nebo za zásluhy jiných lidí? Nebo skrze nějakou protekci, že nás tam někdo protlačí? 
Služebníci z podobenství, kteří vyšli do ulic a zvali, nerozlišovali kdo je kdo. A tak můžeme uvažovat 
nebo přímo spekulovat, jestli na tuto hostinu nechtěli dostat někoho jen tak po známosti. Je to pak 
otázka i pro nás, jestli bychom také někoho do Božího království dostat, aniž bychom takového 
člověka upozornili na oblečení, v jakém tam lze vstoupit. Co tedy jsou ty svatební šaty pro Boží 
hostinu? Za chvíli budeme zpívat jednu starou píseň, která o tom mluví: „Kristova krev a 
spravedlnost je svatební můj šat a skvost, jímž pro nebe se přistrojím a před Bohem ctně obstojím.“ 
Ano jen a pouze skrze oběť a vzkříšení Pána Ježíše Krista můžeme mít přístup do Božího 
království. 

9. Závěr - povolaní a vyvolení
A jen a pouze skrze zásluhy našeho Pána smíme  být nejen povolaní, ale také vyvolení. Slova, 
která říká král v tomto podobenství člověku, který se tam jen tak nějak dostal, nás mohou děsit. 



Mnoho povolaných, málo vyvolených. Tak si možná někdy klademe otázku: „Nejsem i já ten, který je 
sice povolaný, ale ne vyvolený?“  Mnoha lidem takto zdůrazňovaná otázka způsobila velké těžkosti 
nebo i deprese. Chtěl bych právě v této souvislosti citovat asi nejznámější text z evangelia: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný.“ Z Boží strany je pro naši záchranu uděláno všechno. Je na nás, na každém z nás, 
udělat svou část, tedy říct své „ano“ k jeho nabídce. Pán Bůh nám neslibuje snadný život bez 
problémů, to je potřeba si říct. Nabízí nám život plný, smysluplný. Ten je založený v jeho lásce; má 
nás neskutečně rád. To je evangelium pro dnešní neděli i pro příští týden. Nebojme se, Bůh nás má 
rád.


