
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali 

jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 

vězení, a přišli jste za mnou.‘ (Matouš 25,35-36) 

V Praze dne 28. října 2020 

Milé sestry a bratři, 

přestože se dnes nemluví téměř o ničem jiném než o koronaviru, ostatní nemoci a jiné životní 

nesnáze nepřestaly existovat. Bude proto dobře, aby se naše mysl nedala zahltit jen 

problematikou světové pandemie, přestože ta má dosah do mnoha dalších oblastí našich životů. 

Uvedu dva kontrastní příběhy z nedělní procházky Prahou v okolí Soukenické ulice, a k tomu 

připojím ještě jeden z konce dvanáctého století.  

Na náměstí Republiky mě svižným krokem předešel mladý dobře vypadající pár, který se bavil 

tak nahlas, že nebylo možno přeslechnout jejich hovor. Mluvili o tom, že přišli o práci a nevědí, 

jak nyní budou dál splácet hypotéku. Naplánovali si budoucnost, ta je ale nyní ohrožena. Bylo 

mi jich líto a moc jim přeju, aby našli cestu a východisko ze svízelné situace.  

Větší lítost, ba dokonce až beznaděj jsem ale prožil v Barvířské ulici. Potkal jsem bytost 

v galoších a kalhotách, která byla přes zbytek nahého těla zabalená do černého igelitu. Něco po 

mně chtěla, ale špatně jsem rozuměl jejímu chrčení a těžko odezíral z bezzubých úst. Nabízel 

jsem jí peníze, odmítla. Kolemjdoucí slečna jí z tašky nabízela rajčata, také nechtěla Že by 

mléko? Koupil jsem v nedalekém obchůdků litr a k tomu pár rohlíků. Když jsem jí to donesl, 

byla už od pasu nahoru úplně nahá. Mléko odmítla, rohlíky si nechtěla vzít přímo z mé ruky, 

ale naznačila, abych je položil před ni na zem. Poděkovala. Možná chtěla čokoládu nebo 

zápalky? Stále jsem nerozuměl. Zašel jsem domů a požádal manželku, jestli by té nešťastnici 

nedala něco ze svého oblečení. Donesl jsem jí igelitku s mikinou, šálou a čepicí. Jako zvířátko 

se skrývala v křoví. Lidé kolem chodili, venčili pejsky, vozili kočárky s dětmi a kousek dál hráli 

mladí chlapi basketbal. Opět nechtěla vzít nic přímo ode mě, položil jsem tedy tašku před ni 

a šel dál. Když jsem se ohlédl, přehrabovala se v igelitce a zamávala mi na pozdrav.  

A teď slíbený třetí příběh z konce dvanáctého století. Traduje se, že František z Assisi potkal 

malomocného. Zhrozil se jeho vzezření, ale přitom si vzpomněl na Božího služebníka z proroka 

Izajáše, jehož vzhled byl tak děsivý, že si před ním lidé raději zakryli tvář, nemohli se na jeho 

bídu a utrpení dívat. František sesedl z koně, dal mu peníze a políbil ho. Dopřál mu pocítit 

lidství, lásku a úctu, třebaže jeho nemoc neuzdravil.  

Těmito příběhy chci sobě i vám v čase pandemie pomoci přesměrovat mysl od nás samých ke 

druhým lidem, jejichž trápení a starosti jsou přinejmenším stejné, jako ty naše, ale pravděpodobně 

ještě mnohem těžší. Chci přesměrovat naši mysl od nás přímo ke Kristu, který se ztotožňuje 

s lidmi přicházejícími o domov, s hladovými, žíznivými, nahými, uvězněnými a nemocnými. 

Doteď nechápu, jak je možné se skrze ně setkat s Ježíšem, nedokážu v nich zbědovaného Krista 

uvidět. Ale to vlastně nevadí, Ježíš to po nás nechce, očekává pouze naše milosrdenství. No a pak 

jednou v nebeském království se budeme divit, kde všude jsme našeho Pánu potkali a posloužili 

mu.  

Pán s vámi, váš 

Bronislav Matulík 

 


