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6. neděle velikonoční cyklus B 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost 

naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás 

nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás 
a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá 
všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15, 9-17) 

 

Milí přátelé, jednoho amerického astronauta a pilota raketoplánu 
Discovery Jamese P. Duttona oslovila věta, na které navazuje dnešní 
evangelium. Ta věta zní: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když 
ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ (Jan 15,7-8) Tento pilot 
už jako mladý muž měl sen, stát se astronautem a proto tvrdě šel za svým 
cílem a velmi se snažil. Když na své cestě za úspěchem něco nezvládl, 
neměl třeba nejlepší známku, nepostoupil tak rychle, jak by si on přál, 
velmi těžce to snášel. Jeho ambice byly tak velké, že ve skutečnosti byl 
stále nešťastný. Cílem jeho života se totiž stal jen jeho sen. Na vztah 
s Bohem už v něm nezbylo místo. Sny jsou důležité, ale Bůh je přece ještě 
důležitější. Proto nezapomeňme, co nám Ježíš nám v dnešním evangeliu 
říká: máme zůstat v jeho lásce. On sám je nám nejlepším příkladem. On 
je prvním, který zůstává v Otcově lásce: on je Syn, který naplňuje jeho 
vůli, protože miluje bratry. Také my zůstáváme v něm, v jeho lásce, 
pokud se milujme tak, jak on miloval nás. Láska Boha je totiž 
neodlučitelná od lásky k člověku: „Neboť kdo nemiluje svého bratra, 
kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto 
přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra“ (1Jan 3,18). 
Takže co máme dělat? Máme se zaměřit na přikázání? Máme si je znovu 
připomenout, abychom nezapomněli je dodržovat a zůstali tak v Boží 
lásce, jak nám to říká Ježíš? Ano, zopakovat si Boží přikázání jistě není na 
škodu. Stačí ovšem zapamatovat si toto: „ Milujte se navzájem“. Kdo 
zůstává v lásce k Bohu a k bratru, může dělat všechno. A Bůh mu za to 
slibuje radost, která ho naplní. Stejně tak astronauta J. Duttona. Když 
pochopil, že v jeho životě je nejdůležitější jeho vztah s Bohem, jeho srdce 
začalo být v souladu s Božími záměry. A nakonec se i jeho sen splnil a 
v roce 2010 byl 15 dní ve vesmíru. 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 
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neměl třeba nejlepší známku, nepostoupil tak rychle, jak by si on přál, 
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