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Anotace 

Tato práce obsahuje popis jednání Ježíše na hostině u jednoho z farizeů, na kterou byl 

pozván. Zde přítomným hostům sděluje pravidla správného chování (objektivní 

posuzování vlastních schopností, nezištná pomoc potřebným atd.), jejichž vyústěním 

je dosažení Božího království. K tomuto cíli pozemského života vede cesta pokory, 

naslouchání Duchu Svatému a plné odevzdanosti do Boží náruče. Bůh zve k sobě 

každého člověka a na toto setkání je třeba se svědomitě připravit konáním skutků 

milosrdenství. Hostina je v tomto podobenství připodobňována k Božímu království, 

kde člověk pocítí pravou a nikdy nekončící blaženost v patření na Boží tvář i jako slovy 

těžko popsatelné místo, kde oko nevidělo a ucho neslyšelo, co připravil Bůh těm, kdo 

ho milují.1  

V závěru práce je představena jedna z mnoha možností využití podobenství o hostině 

pro pastoraci. 

 

Klíčová slova 

Hostina, Boží království, pokora, milosrdenství  

 

Abstract 

The Parable of the Great Banquet in Luke 14:7-24 

This bachelor thesis deals with the behavior of Jesus on the banquet while 

invited by a Pharisee. The Master communicates to present guests rules of right 

behavior (i.e. an objective look on one’s own qualities, selfless assistance to those who 

are in need etc) that lead to the God’s Kingdom. The way to this goal of earthly life is 

characterized by humility, listening to the Holy Spirit and full surrender into God’s 

arms. God invites to Himself every human being that needs to prepare himself 

                                                 
1 Srov. 1 Kor 2,9. 



thoroughly by doing works of mercy. The banquet in this parable is compared 

to the Kingdom of God in which a man will experience the true and never lasting 

beatitude in contemplating God’s face on the hardly describable place where no eye has 

seen, nor ear heard, what God had prepared for those who love Him.2 

The final chapter of the work presents one of several possibilities how to apply 

the parable on the banquet in pastoral ministry.  
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2 Cf. 1 Kor 2,9. 
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Úvod 

Ústředním tématem a cílem této bakalářské práce je sumarizovat vyjádření všech 

dosavadních a dostupných komentářů k podobenství o hostině z Lukášova evangelia. 

Toto podobenství je významnou a pozoruhodnou částí evangelia pro svůj 

biblicko-teologický rozsah a jsou v něm předloženy velmi důležité poznatky 

vedoucí  ke každodennímu povzbuzení a růstu duchovního života křesťana. Je zařazeno 

do střední části evangelia nazvaného „Cesta do Jeruzaléma“, kde Lukáš mezi devátou 

kapitolou jedenapadesátého verše a osmnáctou kapitolou verše čtrnáctého nenásleduje 

evangelistu Marka a popisuje cestu Ježíše s učedníky do Jeruzaléma. Velmi důležité 

je zde akcentování významné teologické myšlenky, kterou měl Lukáš na srdci – 

Jeruzalém je nejdůležitějším místem, protože zde evangelium začalo a zde se také 

dovrší a naplní. 

Pro zpracování práce chci použít literárně-historickou metodu. Text budu analyzovat 

s pomocí dostupných komentářů Lukášova evangelia včetně další literatury zabývající 

se problematikou hostiny jak z pohledu židovské tradice, tak i doby Ježíšova života.  

V závěrečné části práce se pokusím nastínit jednu z možností, jak lze využít 

podobenství o hostině v praktické pastorační činnosti. 
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1. Evangelium 

Evangelium pochází z řeckého slova euangelion, což znamená dobrou zprávu 

nebo radostnou zvěst.3 Evangelia nebyla sepsána jako životopisy s přesnými 

životopisnými daty, ale jejich účelem je povzbudit a posílit víru čtenářů. 

1.1. Použití podobenství v evangeliích 

Používaný český výraz je překladem řeckého slova parabole, což znamená 

„přirovnání“. Ježíš často mluvil v podobenstvích, aby svá slova učinil přístupnými 

a srozumitelnými širokému okruhu svých posluchačů. Dalším důvodem pro použití 

podobenství je působení Ježíše s cílem přivést posluchače k rozhodnutí pro jeho 

následování. Ježíš s úspěchem tohoto způsobu učení využíval,4 protože palestinskému 

lidu té doby byl tento způsob vyjadřování blízký a v tehdejší rabínské výuce se hojně 

vyskytoval. Zároveň však Ježíšova podobenství vyžadují svůj výklad, což dokazují sami 

učedníci svými otázkami: 

Učedníci k němu přistoupili a řekli: ″Proč k nim mluvíš v podobenstvích?″ On jim odpověděl: 

"Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude 

dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím 

v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: 

‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem 

srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem 

nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, 

pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, 

co vy slyšíte, a neslyšeli."5  

Evangelní podobenství je zasazeno do prostředí a poměrů židovských obyvatel před 

dvěma tisíci lety a k jeho plnému, správnému a současnému pochopení je třeba 

se seznámit se sociálními, kulturními a politickými poměry na tomto území v Kristově 

době. Podobenství užívají nejen prostých příkladů z každodenního života, ale i událostí 

z dějin vyvoleného izraelského národa a na nich je pak objasňována realita Božího 

království. 

                                                 
3 Srov. PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 

s. 53. 
4 Ježíšova podobenství obsahují často velmi provokativní a šokující prvek. Má-li být podobenství 

přesvědčivé, pak musí postavy v příběhu na tento prvek odpovídajícím způsobem reagovat. 

Srov. MRÁZEK, Jiří. Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. 1. vydání. Jihlava: Mlýn, 2003, 

s. 3. 
5 Mt 13,10-17. 
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Národům Blízkého východu byla velmi blízká mentalita hojně užívající vyprávění 

se srovnáním, a proto se podobenství zachovala již ve spisech starozákonních proroků 

a židovské rabínské tradici.6 Obsahují i neuvěřitelné a nepravděpodobné příběhy s cílem 

přivést posluchače k zamyšlení nad neobvyklým dějem a k reakci na Ježíše – zda ho 

přijmou, obrátí se a uvěří mu či nikoliv. Výklad podobenství nebývá vůbec jednoduchý. 

Nelze je správně vysvětlit při věnování pozornosti všem detailům – je třeba věnovat 

pozornost hlavní myšlence. Základní stavební kámen výkladu podobenství musí ležet 

na maximálním pochopení Ježíšova poselství a zapamatování důležitých pravd jeho 

slov. Hlavní smysl je možno vysledovat ze samotného příběhu; jindy je shrnut 

v závěrečné větě nebo jeho jádro sdělí samotný Ježíš. Podobenství jsou jakousi 

zkouškou vnímavosti lidského srdce a důležitým prostředkem pro povzbuzení víry. 

Pomáhají pochopit a pamatovat si obsah Ježíšových slov a každý člověk se k nim může 

opakovaně vracet a přemýšlet o nich. Velká část podobenství má ovšem otevřený závěr 

a je na každém jednotlivém člověku, co si z nich vezme jako poučení pro svůj život. 

1.2. Podobenství o hostině 

Tato práce se zabývá podobenstvím o hostině, které lze nalézt v evangeliu podle Lukáše 

a Matouše. Pro lepší pochopení je třeba vědět, co hostina znamenala pro tehdejší 

židovskou společnost a jakým způsobem probíhala. 

Židovská kultura stolování byla silně ovlivněna helénismem. Při vstupu hosta 

na hostinu mu byly umyty nohy a následovalo rituální umývání rukou, které se dotýkaly 

jídla, to je Božího daru, a s tím je spojen samozřejmě i ryze praktický hygienický 

důvod. U stolu se leželo, což je dokumentováno i v posledním překladu Písma – 

Jeruzalémské Bibli. Židovská slavnostní hostina začínala obřadem žehnání, lámání 

a rozdělování chleba, kde tyto úkony znamenají rituál společného stolování. Správce 

hostiny držel nad stolem nekvašený chléb a pronášel nad ním děkovnou modlitbu: 

„Velebený jsi, Jahve, náš Bože, králi světa, který dáváš chlebu vzejít ze země,“7 

na jejímž konci ji celé společenství hostů ukončilo zvoláním „Amen“. Potom odlomil 

kousek chleba a podal každému účastníku hostiny. Když dostali všichni tímto způsobem 

chléb, začal ho správce jíst, což bylo znamením, aby totéž učinili ostatní. Následně vzal 

kalich vína, držel ho v pravé ruce nad stolem a vyslovoval nad ním následující 

                                                 
6 Srov. Sd 9,8-15; Iz 5,1-7; Ez 24,3-14. 
7 CABAN, Peter. Dějiny slávenia eucharistie do druhého vatikánského koncilu. Spolok svätého Vojtecha, 

2010, s. 30 – překlad autora. 
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modlitbu: „Velebme našeho Boha, za to, že jsme jedli z jeho darů.“8 Tímto konáním 

Židé dokazovali svoji bezmeznou závislost a oddanost Bohu. Hostina byla ovšem 

také vnímána jako velmi důležitý projev společenství. V helénistické literatuře 

je uváděno, že hostina byla příležitostí k rozhovorům na různá témata. V textech 

Nového zákona je možno nalézt mnoho míst, kde jsou hostiny popisovány.9 Pozvání 

na hostinu se stává symbolem spojení s Bohem, který každého zve k sobě a dává mu 

duchovní dary. Není znám jediný případ, kdy by Ježíš pozvání na hostinu odmítl. 

V židovském prostředí znamenalo zasednutí ke stolu sdílení života a přátelství. Hostitel 

pozval ke stolu jen toho, s kým chtěl mít důvěrný vztah. Pozvání ke stolu znamenalo 

přičlenění hosta k rodině hostitele. Stolování bylo součástí lidské komunikace, vztahu 

lásky, přátelství a důvěry. Pohostinství bylo a je základním rysem izraelské povahy. 

Host byl v domě hostitele nedotknutelný, nehrozilo mu tam žádné nebezpečí i v případě, 

že se jednalo o nepřítele. Hostinou se slavily různé důležité události jako například 

narození dítěte, obřízka, svatba atd., ale také příchod přátel, hostů nebo cizinců.10 

Obvykle se zabilo nějaké zvíře ze stáda a velikost hostiny nebyla posuzována podle 

různosti pokrmů, ale podle množství jídla. K uctění hosta se nepředkládaly různé druhy 

jídla, nýbrž několikanásobné porce jídla stejného nebo nejlepší kousek. Hostina tedy 

byla charakteristická hojností. Obraz hostiny je samozřejmě daleko větší a rozsáhlejší. 

Do něho je třeba zahrnout všechny dary, které Bůh poskytuje. Církevní otcové spojovali 

pozvání k hostině se stvořením člověka. Nejdříve byla stvořena zem jako veliký stůl 

a následně na něj pak Bůh naložil rozličné druhy plodů, rostlin a živočichů. Závěrem 

svého působení pak stvořil člověka a pozval ho k zasednutí u tohoto stolu.11 V Novém 

zákoně je hostina vnímána jako symbol Božího království. 

 

                                                 
8 Tamtéž, s. 30; srov. 1 Kor 10,16. 
9 Srov. Lk 5,29; Mt 22,4. 
10 Srov. Lk 15,11-32. 
11 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace: nedělní evangelia (cyklus A). 1. vydání. Olomouc: 

Refugium Velehrad-Roma, 2006, s. 205.  
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2. Lukášovo evangelium 

Těžištěm této práce je podobenství o hostině v Lukášově evangeliu, a proto je vhodné 

si uvědomit způsob Lukášovy literární práce. 

2.1. Lukášovy prameny a jejich zpracování 

Většina soudobých biblistů je toho názoru, že Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů 

mají jednoho a téhož autora. Tvořily jediné dílo a byly rozděleny až ve chvíli 

soustředění evangelií do jediného kodexu. Podobně jako Matouš vychází Lukášovo 

evangelium zejména z Markova evangelia, souboru Ježíšových výroků (pramen Q), 

ale také vlastních pramenů, písemné i ústní tradice.12 Přestože události Ježíšova života 

již byly sepsány, cítil pisatel potřebu znovu je uspořádat a sepsat, jak se o tom zmiňuje 

v první kapitole.13 Jde mu zejména o to, aby křesťanská nauka nebyla překrucována 

a špatně chápána, a tak se snaží svým dílem upevnit víru. Porovnáním Lukášova 

evangelia s Matoušovým lze dospět k závěru, že množství převzatého textu z Markova 

evangelia je u Lukáše menší, což je možné připisovat malé důležitosti 

pro pohanokřesťanské čtenáře i snaze vyhnout se opakovanému popisu téhož příběhu. 

Lukáš zpřesňuje Markovo evangelium s důrazem na jasnost a časový sled událostí.14 

Vypouští nepřesné charakteristiky, zlepšuje gramatiku i syntax, dbá na jasnost 

popisovaných událostí. Výsledkem je příprava na odhalení Lukášova záměru, 

tj. uvedení do následující zápletky. Mnoho veršů je osobním vyjádřením autora 

a následnou redakční úpravou textů sledující teologický záměr pisatele. Evangelium 

bylo sepsáno koncem prvního století (kolem roku 80), tedy v době, kdy byl již zbořen 

Jeruzalémský chrám15 a uplynulo několik desetiletí od Ježíšovy smrti 

a nanebevstoupení, po kterém lidé očekávali druhý příchod Krista v dohledné době.16 

Lukáš chce přispět k pochopení, že ke konci tohoto světa nemusí dojít příliš brzy, 

a proto chce podpořit vytrvalost a připravenost na tento druhý příchod. Jde o to, 

abychom nečekali se založenýma rukama a naše víra pomalu nevymizela. Nakonec 

                                                 
12 Srov. MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Malý stuttgartský komentář, 3. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 13. 
13 Srov. Lk 1,1-4. 
14 Evangelista Marek uvádí postavy i děj příliš ledabyle a přivádí tak čtenáře do obtíží s pochopením textu 

příběhu. Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše. Sacra pagina, 3. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 21. 
15 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. 

1. vydání. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou 

společností, 2011, s. 112. 
16 Srov. 1 Sol 4,15-17, 1 Kor 15,51n. 
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bychom se mohli objevit před Kristem nepřipraveni. Lukášovo evangelium končí 

nanebevstoupením Ježíše. Dílo, které na zemi Ježíš započal, však tímto nekončí, 

ale pokračuje stále působením Ducha Svatého prostřednictvím církve. O tomto působení 

píše Lukáš ve Skutcích apoštolů.  

2.2. Literární charakter Lukášova evangelia, jeho žánr a záměr 

Všechna evangelia byla sepsána anonymně. Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů 

sepsal zřejmě helénistický diasporní Žid,17 jehož vzdělání dokládá brilantní řečtina své 

doby i bohaté literární zkušenosti, které jsou v jeho díle patrné. V porovnání s ostatními 

evangelii má výrazně větší slovní zásobu. Lukášovo evangelium i Skutky apoštolů 

začínají předmluvou, jež je věnována jistému zámožnému Teofilovi (Bohumilovi).18 

Ve skutečnosti jsou však oba spisy určeny zřejmě širokému okruhu pohanských 

příznivců synagogy a pohanokřesťanských čtenářů,19 čemuž je přizpůsoben i používaný 

slovník. Lukáš spojuje krátké příběhy do poutavého vyprávění. Jeho neopomenutelný 

vklad ke křesťanské literatuře spočívá v mistrném spojení událostí počátku církve 

s Ježíšovým působením a dějinami Božího lidu již od Adama. Lukáš zná zvolenou 

literární formu, kterou používá. Při četbě je potřebné odhalit autorův záměr z děje 

příběhu. Veliký důraz je kladen na souvislost jednotlivých událostí stejně jako na jejich 

obsah, kde důležitost scén udává jejich rozmístění.  

Žánr evangelia zdůrazňuje vliv zápletky a postav, z nichž nejdůležitější 

je samozřejmě Bůh,20 který se sice nikde neobjevuje, ale nepřehlédnutelným způsobem 

veškerý děj usměrňuje. Určení žánru není vůbec jednoduché, i když má pro pochopení 

díla zcela zásadní význam. Je-li totiž možné určit žánr, pak se lze vcítit i do způsobu 

přemýšlení evangelisty a cílů jeho sdělení čtenářům. Lukáš včleňuje svůj děj 

do kontextu celosvětových dějin. Jako jediný z autorů evangelií pak uvádí časové 

argumenty k důležitým událostem jako je narození Jana Křtitele,21 Ježíše Krista22 

a začátek jeho veřejného působení. Nelze ovšem striktně určit chronologickou přesnost 

                                                 
17 V evangeliu není jakákoliv zmínka, která by umožňovala určit autora. Srov. POKORNÝ, Petr. 

Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 121. 
18 O něm není sděleno nic bližšího ani není známé, zda je dílo psáno na objednávku tohoto muže 

nebo nějakým způsobem podporoval jeho vydání. Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium 

podle Lukáše, s.  26. 
19 Do okruhu čtenářů evangelia patřili zřejmě i Židé, ale jejich misie nebyla příliš silná. Naopak 

při oslovení pohanů se dá předpokládat větší odezva. Srov. tamtéž, s. 19. 
20 Lukáš se představuje jako velký apologeta obhajující veškeré Boží jednání. Srov. POKORNÝ, Petr. 

Literární a teologický úvod do Nového zákona, s. 121. 
21 Srov. Lk 1,5. 
22 Srov. Lk 2,1-6. 



 

17 

Lukáše jako historika. Na jedné straně se neshoduje s ostatními prameny starověku, 

například v údaji o sčítání lidu,23 na druhé straně důvěryhodně líčí Pavlovy cesty 

ve srovnání s listy do jím založených křesťanských obcí.24 V celém díle 

lze pak vystopovat jakousi „nit autorova záměru“. Dovede psát různým stylem, 

což může vést při srovnání řečtiny příběhů z Ježíšova dětství a Petrova kázání 

o letnicích k domněnce, že jsou psány různými autory. V popisu příběhů z dětství 

je zřejmý semitský nádech řečtiny, z něhož část biblistů soudí na užití hebrejských 

a aramejských zdrojů.25 Lukáš s velkou citlivostí napodobuje biblický jazyk 

Septuaginty. Silný zážitek z Lukášova vyprávění je dán především jeho literární 

schopností. Velmi dobře využívá řeči, jako narativního prostředku k důležitým sdělením 

čtenářům, a paralelismu,26 kdy ve svém vyprávění slučuje postavy a události – Petr 

a Pavel konají zázraky, jež vykonal i Ježíš.27 Tímto způsobem se mu daří dosáhnout 

dvojitého účinku a to úzkého propojení hlavních postav příběhu a vytvoření 

dramatického napětí mezi různými částmi textu.  

Lukáš velmi dovedně užívá literárního proroctví.28 Ježíš byl prorok a šlo mu 

o obrácení se k Bohu. Chce povzbudit váhající i umdlévající29 pod břemenem 

každodenních těžkostí. Přivádět je k Otci a přiblížit jim Boží království. Popisuje 

naplnění Ježíšových slov o pronásledování Ježíšových stoupenců.30 Proroctví jsou 

umístěna ve stěžejních momentech příběhů a seznamují s jeho  dalším směřováním. 

Velkou důležitost má umístění proroctví na začátku i konci evangelia, 

protože je základním kamenem k pochopení pointy celého vyprávění, kde Ježíšův 

příslib „moci z výsosti“31 dává čtenáři možnost vnímat nanebevstoupení ne jako konec 

Ježíšova působení, ale jako přípravu k seslání Ducha Svatého.32 Prorocká struktura 

Lukášova díla je dána pokračováním a potvrzením příběhů Lukášova evangelia 

ve Skutcích apoštolů. Tato kniha je velmi výstižně nazývána „Knihou Ducha 

                                                 
23 Srov. Lk 2,2. 
24 Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 17. 
25 Tamtéž, s. 19. 
26 Tamtéž, s. 23. 
27 Srov. Lk 5,17-25; Sk 3,1-10. 
28 Jako jediný upozorňuje na vyplnění Ježíšových předpovědí o svém utrpení (Lk 9,22; 18,31-33) 

a podobně i utrpení jeho učedníků (Sk 4,3-33). Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle 

Lukáše, s. 25. 
29 Srov. Mt 11,28. 
30 Srov. Lk 21,12-15. 
31 Srov. Lk 24,49. 
32 Srov. Sk 2,1-4. 
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Svatého“.33 Právě on velmi aktivně vstupuje do děje, směřuje a akceleruje jej. Ježíšovi 

učedníci jsou tu popisováni jako velcí „muži Ducha“ hlásající radostnou zvěst,34 

uzdravující a konající zázraky. 

Geografická skladba evangelia zasazuje Jeruzalém do centra veškerého dění.35 

Zde dochází k uvedení Ježíše do chrámu36 i jeho nalezení jako dvanáctiletého chlapce.37 

Ke konci svého pozemského působení se Ježíš do Jeruzaléma vrací. Zde se uskutečňují 

i všechna zjevení vzkříšeného Ježíše a učedníci jsou vyzváni  k tomu, aby ve městě 

zůstali do seslání Ducha Svatého.38 Tím nejdůležitějším ovšem je, že se jedná o město, 

v němž se má naplnit spása – zde evangelium začalo,  zároveň se i dovršilo39 a jeho 

hlásání má začít právě odtud. 

                                                 
33 Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 26. 
34 Srov. Lk 5,42. 
35 Srov. JOHNSON, Luke Timothy. Evangelium podle Lukáše, s. 24. 
36 Srov. Lk 2,22. 
37 Srov. Lk 2,41-51. 
38 Srov. Lk 24,49. 
39 Srov. Lk 24,52. 
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3. Podobenství o hostině v Lukášově evangeliu 

V Lukášově evangeliu se o hostech, hostitelích a hostině dočteme ve čtrnácté kapitole. 

Na toto téma začíná Ježíš mluvit v sobotu na hostině v domě jednoho z farizeů 

v okamžiku, kdy sleduje chování přítomných hostů.  

Úryvek 14, 7-24 lze rozdělit na tři části. Verše 7-11 pojednávají o chování hosta. 

Verše 12-14 jsou poučením pro hostitele a obě části podobenství pak hovoří o postoji 

k pozemským zábavám. Následující poslední verše vybraného úryvku jsou 

podobenstvím o Mesiášské hostině. Vztah pozemské a nebeské hostiny spolu zdánlivě 

nesouvisí, ale ze správného pochopení pozemské hostiny vyplývá i správná představa 

hostiny nebeské.  

3.1. Chování hostů 

Toto podobenství najdeme jen v Lukášově evangeliu, ale téměř stejné znění jedenáctého 

verše je i v Matoušově evangeliu, kde Ježíš mluví o zákonících a farizeích: „Kdo 

se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“40 V Markově evangeliu 

je pak zmíněno chování zákoníků na hostinách.41 Podobná myšlenka je uvedena 

již ve starozákonní knize Job: „Až budou jiní poníženi, řekneš: ‚Ó pýcho!‘ Bůh zachrání 

ty, kdo klopí oči“42 a v knize Přísloví: „Před králem se nevypínej a na místo velmožů 

se nestav. Lépe bude, řekne-li ti: ˝Vystup sem,˝ než když tě poníží před urozeným, 

jak na vlastní oči vídáš.“43 Lukášem uváděné podobenství je zřejmě namířeno proti 

přehnané ctižádostivosti zákoníků i farizeů a současně varuje učedníky i všechny 

ostatní, kteří se s ním seznámí, před následováním tohoto chování.  

Na hostině v domě jednoho z farizeů Ježíš sledoval, „jak si hosté vybírají přední 

místa“.44 Každý člověk určitě rád slyší chválu a ocenění. Pokud si není vědom své 

velikosti u Boha, pak se lehce může stát marnivým. Celé lidstvo je zasaženo následkem 

prvotního hříchu Adama, chce mít Boží moc a užívat ji ke svým, ne vždy Bohu milým, 

cílům. Máme tedy usilovat skutečně o první nebo poslední místo? Je celkem 

samozřejmé, že bychom měli usilovat o první místo v šíření dobra, konání skutků 

milosrdenství45 a snažit se vyniknout ve ctnosti. Činnost plodící zlo bychom měli 

rozhodně odmítnout a nedat jí šanci ani na poslední místo. Říká se, že svatý Antonín 

                                                 
40 Mt 23,12; srov. Mt 18,4; Jak 4,10; 1 Petr 5,6; Lk 18,14. 
41 Srov. Mk 12,38-40. 
42 Srov. Job 22,29. 
43 Srov. Přís 25,6-7. 
44 Lk 14,7. 
45 Srov. Mt 6,20. 
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Poustevník velmi těžce nesl, pokud ho někdo překonal ve ctnostech.46 Na problematiku 

posledního místa je možné nahlížet i jiným způsobem. Budeme-li se snažit o poslední 

místo v úsudku a očích lidí, pak zaujmeme první místo v Božích očích. V životech 

světců je možné najít mnoho podobných příkladů, kdy byli pro svoji naprostou 

odevzdanost Bohu terčem posměchu a pohrdání většiny lidí. Ani tento pohled mezi 

úsudkem Božím a lidským není vyčerpávající. Samozřejmě lze v historii nalézt velký 

počet lidských vyjádření, zvláště v církvi, která mají trvalou, a nikým 

nezpochybnitelnou, hodnotu.  

O zaujímání míst na významných společenských setkáních Ježíš říká: „Pozve-li 

tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu.“47 Člověku je stále dávána možnost, 

aby vstoupil do společenství s Bohem skrze Krista a naplnil tak své povolání. Kdo hledá 

první místo jen proto, aby získal privilegia pro sebe, upadá do pokušení sebestřednosti 

a zisku vlastních výhod. Nad tím vším Ježíš zvítězil ještě před začátkem svého 

veřejného působení.48 Vlastní pýcha a povyšování od Boha vzdaluje. Je velmi těžké 

uvěřit, pokud budeme usilovat o svoji slávu a nebudeme hledat čas k oslavě Boha.49 

Ježíš, jako účastník hostiny, bezprostředně reaguje na to, jakým způsobem si hosté 

vybírají přední místa u stolu. Z tohoto důvodu nám nejen slovem, ale i svým vlastním 

příkladem ukazuje, abychom nekonali své skutky na prvním místě se 

zištným úmyslem.50 Poznal to přece sám, když jej matka Zebedeových synů pro ně 

prosila o místa po jeho pravici a levici.51 Nevýhodou předních míst je ovšem i spousta 

starostí, rozsáhlejší kompetence a z toho se odvíjející pokušení využít svůj vliv 

k vlastnímu prospěchu. Klidnější a praktičtější se tedy jeví zaujetí zadních míst, 

kde nehrozí velké nebezpečí přemíry požadavků na zvýšenou aktivitu člověka. Správný 

křesťanský postoj by s tímto neměl mít ovšem nic společného. Vždyť po příkladu 

Kristovy lásky až na kříž pro spasení celého lidstva, by i láska každého křesťana měla 

směřovat k opuštění pohodlí, pokud jsme Bohem voláni ke službě na Pánově vinici. 

Charakteristickým znakem autentického křesťana by mělo být zaujetí posledního místa 

z toho důvodu, že není aktivní pouze pro své zviditelnění a vyniknutí. Pokud ovšem 

silně vnímá Boží výzvu k usednutí na přední místo, pak je jeho úkolem toto místo 

                                                 
46 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace: nedělní evangelia (cyklus C). 1. vydání. Olomouc: 

Refugium Velehrad-Roma, 2006, s. 181. 
47 Lk 14,8. 
48 Srov. Mt 4,1-11. 
49 Srov. Jan 5,44. 
50 Srov. Mt 6,1-4. 
51 Srov. Mt 20,20-21. 
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zaujmout s pocitem odpovědnosti za Boží vyvolení a určitě se mu od Stvořitele dostane 

potřebné síly, aby na něm obstál.  

Případ nesprávně obsazeného místa Ježíš řeší slovy: „Uvolni mu místo 

a ty pak musíš s hanbou dozadu.“52 Adam podlehl pokušení a ve snaze o získání 

předního místa zhřešil.53 Kristus, milovaný Boží Syn, se stal posledním svou obětí 

na kříži, aby vykoupil lidstvo z věčného zavržení.54 Pro křesťana je velkou potupou, 

pokud uslyší Kristova slova: „Neznám tě.“55 Mnoho lidí totiž Ježíše nepozná ve svém 

soustředěném vyhlížení předních míst na místě posledním, a proto se jim dostane z jeho 

strany adekvátní reakce. Podobnou hanbu pocítí i ti, kteří si myslí, že budou náležet 

ke Kristu,56 až svá místa u stolu zaujmou pohané ze všech národů.57  

Správné vybírání místa a tomu odpovídající reakci hostů shrnuje Ježíš slovy: 

„Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, 

a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.“58 Zaujetí 

posledního místa je zcela mimo lidské uvažování a pro většinu lidí velmi těžko 

přijatelné. Zdá se, že je-li Bůh první, je člověk poslední, což ale není úplně pravda. 

Ve srovnání s Bohem je poslední jeho Syn, který nemůže dělat nic jiného než to, co vidí 

u Otce a plnit jeho vůli59 vždy, plně a bez výhrad. Jen jemu patří poslední místo. 

On si je sám ve své pokoře dobrovolně vybral. I při narození pro něho volné místo, 

kromě dřevěných jeslí, nebylo.60 Závěr svého pozemského života dokončil na Golgotě 

na dřevu kříže. Jeho život začal v chlévě mezi zvířaty a byl završen mezi dvěma 

zločinci. Je třeba se nebát Bohu přiblížit i pokorným zaujetím posledního místa, jak nám 

celým svým životem ukazuje Kristus. Člověk se rozhodnutím pro poslední místo 

současně rozhoduje i pro Krista.  

Zdrojem veškeré ctnosti, pokroku a svatosti je Bůh.61 My se pak máme snažit 

o dosažení dokonalosti našeho nebeského Otce a prosazovat jeho vůli. Jak tedy zvolit 

správně poslední místo? Pokud hledáme odpověď objektivem duchovního života, 

pak není velkým problémem ji najít. Rozhodneme-li se zaujmout poslední místo 

                                                 
52 Lk 14,9. 
53 Srov. Gn 3,17. 
54 Srov. Tit 2,14. 
55 Srov. Mt 25,12. 
56 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše: porozumět Božímu slovu. Nad evangeliem, 

1. vydání. Praha: Paulínky, 2011, s. 530. 
57 Srov. Lk 13,25-30. 
58 Lk 14,10. 
59 Srov. Jan 6,38. 
60 Srov. Lk 2,7. 
61 Srov. 1 Kor 4,7. 
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v porovnání s Bohem a z toho plynoucí hledání a uskutečňování Boží vůle, pak je třeba 

velmi citlivě naslouchat projevům Ducha Svatého. Právě tato osoba Trojjediného Boha 

nám ukazuje naše místo skrze prožívané události i ostatní lidi, s nimiž se setkáváme. 

Pokud cítíme a tímto způsobem se ztotožníme s takto zjevenou  Boží vůlí, pak pro nás 

určitě nebude problémem toto poslední místo zaujmout, a tak se nebeskému Otci ještě 

více přiblížit. Tím se paradoxně oklikou lze dostat z místa posledního do popředí, 

protože Bůh je přece absolutně první. Výhodou posledního místa je, že nemůže další 

propad pokračovat a v tomto případě lze předpokládat pouze vzestup.  

Při velkých a slavnostních hostinách je v současnosti běžné, že na stole jsou 

umístěny jmenovky pro rezervaci míst pozvaných hostů. V tomto podobenství tomu 

tak samozřejmě není a snahou zúčastněných asi bylo obsadit místo v blízkosti 

pořadatele hostiny, což znamenalo i přivlastnění si jeho určitého dílu úcty nebo cíl ryze 

praktický – výběr nejlepší porce pokrmu. Ježíš upozorňuje účastníky hostiny, že ve své 

pýše a krátkozrakosti zaujímají pozici, jež jim nenáleží, a nakonec ji budou muset 

s hanbou opustit. Je tedy určitě lepší, zaujmout poslední místo. Někteří to pod vlivem 

Ježíšových slov tak dělají a zaujímají v kostele svá místa od posledních lavic. Jedná 

se ovšem o skutečné znamení pokory?62 Nemusíme tak dlouho přemýšlet, abychom 

pochopili, že Boží Syn měl na mysli něco úplně jiného. Zde se nejedná o radu 

ke správnému společenskému chování, ale o správný postoj vůči Bohu. Je zavádějící 

označit obsazování zadních míst v kostele za pokoru. Přesnější je označení tohoto 

jednání jako nesebestřednost, kdy dotyčný dokáže potlačit své ego a to ne z pouhé 

stydlivosti, ale z pevného postoje, že i ve svých očích není jeho já středem světa. 

V dnešním světě se většina lidí chová velmi odlišně v porovnání s ideály křesťanství. 

Platí zde zákon silnějšího a s tím související ctižádost, bezohledná honba za lepším 

postavením, sebeprosazováním a kariérou. Důsledkem tohoto soupeření je násilí, 

neúměrné obohacování, nespravedlnost, zneužívání moci a opovrhování nejchudšími 

lidmi na okraji společnosti. Ježíšova slova směřují do lidského srdce, kde se soustředí 

pýcha a touha po prosazení sebe samého. Je třeba prosit o pokoru a „nové“ srdce, 

což předpokládá opustit nejen ctižádost, ale být si vědom nicotnosti před Bohem63 

                                                 
62 Pravdivé posouzení svých schopností je prvním stupněm pokory. Opak je charakteristickým rysem 

nedostatku objektivní sebereflexe a známkou prostoduchosti, která se naivně vystavuje k obdivu. 

Každý trochu inklinuje k velikášství, ale je třeba zachovávat pravdivost svého chování. Srov. 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla: (příručka křesťanské dokonalosti). 2. vydání. Řím: Křesťanská 

akademie, 1981, s. 262. 
63 Srov. Mt 8,8. 
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a plně se odevzdat jeho působnosti.64 Ježíš dokáže osvobodit a „vyléčit“ 

od sebestřednosti, společenského uznání i neskonalé touhy po prestiži. V současné době 

je možné často pozorovat, jak většině lidí hodně záleží na tom, aby dobře vypadali 

a jejich okolí o nich mělo dobré mínění. Jak ovšem vypadají před Bohem, před nímž 

se jednou ocitne každý tváří v tvář a bude konfrontován podrobně se svými skutky 

po celý život, je příliš nezajímá. Ježíš nás učí, abychom si nesedali na přední místa 

a nepovažovali se za nejdůležitější a nenahraditelné, bez nichž se vše zhroutí. Je třeba 

si vážit ostatních a konat tak, že zapomenu na sebe. To ovšem vůbec neznamená, 

že nejsem Bohem za všech okolností neustále milován. Upozornění v tomto 

podobenství není zdaleka určeno pouze tehdejším zúčastněným na hostině, Ježíšovým 

učedníkům a farizeům, ale je velmi důrazným napomenutím i pro nás. Sami nejsme 

schopni objektivně posoudit vlastní zásluhy. Pouze hostitel zná zásluhy všech 

pozvaných a přesně ví, proč každého jednotlivce pozval. I když si někdy možná 

myslíme, že jsme někomu pomohli a udělali opravdu hodně, nemůžeme si být zcela jisti 

tím, že neexistuje někdo jiný, kdo toho udělal ještě více nebo ho určitá pomoc stála větší 

úsilí a sebezapření než nás. Zároveň budeme-li pokorní a nebudeme-li myslet pouze 

na své zásluhy, budeme schopni se radovat ze zásluh nebo úspěchů někoho jiného 

a nebudeme se přitom cítit poníženi. Jednou můžeme s podivem zjistit, že člověk, 

o němž nemáme příliš vysoké mínění, nás svými dobrými skutky vysoce předčí. Stává 

se samozřejmě i opak. Někdy můžeme poskytnout z našeho pohledu jen zcela nepatrnou 

pomoc, která nás stojí minimální úsilí a již jsme na ni dávno zapomněli (úsměv 

nebo jen povzbudivé slovo), ale pro dotyčného, který pomoc potřeboval, v tu chvíli 

znamenala mnohem více, než si umíme představit a pak můžeme být překvapeni, 

když nás pozve na přední místo u svého stolu. 

Důsledky lidského chování budou u každého na věčnosti odpovídajícím způsobem 

spravedlivě vyhodnoceny, což Ježíš potvrzuje následujícími slovy: „Každý, kdo 

se ponižuje, bude povýšen.“65 Jak tedy zaujmout první místo v duchovním životě? Ježíš 

i na tuto otázku nalézá odpověď, když říká: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední 

a služebník všech.“66 Při důsledném plnění těchto slov se může skutečně stát, 

že budeme s velikou slávou uvedeni na čestné přední místo. První místo neznamená 

vládu nad ostatními, ale pečlivou a pokornou službu, jak to i Ježíš v době pozemského 

                                                 
64 Srov. Mt 18,3. 
65 Lk 14,11. 
66 Mt 9,35. 
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života dělal a k čemu nabádal i své učedníky.67 Při druhém příchodu Božího Syna 

budou všichni pokorní lidé povýšeni a připočteni k zástupu vyvolených.68  

3.2. O hostitelích 

Rady pro hostitele podává Ježíš v textu bezprostředně navazujícím na chování hostů, 

a to ve verších 12-14. Účast na hostinách patří k rodinnému a společenskému životu. 

Samotný Ježíš byl často svými přáteli i farizei na tyto události zván, protože jeho 

veřejné působení nacházelo v židovské společnosti silný ohlas a Ježíšova přítomnost 

byla pro hostitele známkou vysoké společenské prestiže.  

Správnou strategii zvaní hostů pak Ježíš uvádí slovy: „Dáváš-li oběd nebo večeři, 

nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž 

oni by tě také pozvali, a tak by se ti dostalo odplaty.“69 Ježíš tím neříká, že bychom 

neměli zvát své blízké, přátele nebo příbuzné a radovat se společně. Jedná se o to, 

že úmysl by neměl být zištný a kritérium výběru by nemělo předpokládat nějaké výhody 

plynoucí z tohoto pozvání. Naše pohostinnost má být nezávislá na prospěšnosti 

pozvaných. Pozváním přátel, známých a příbuzných, jak je Ježíšem vytýkáno v tomto 

verši, dochází ke ztrátě nezištného motivu skutku.70 Vždyť opravdová láska, která se má 

co nejvíce přibližovat bezpodmínečné lásce Boha ke každému člověku, dává, aniž 

by očekávala nějaké vyrovnání.71 Nabízí se otázka, zda dokážeme přijmout nějakou 

službu nebo dar, aniž bychom cítili potřebu se přiměřeně odvděčit? Odpověď není 

vůbec jednoduchá a jednoznačná. V současnosti je toto upozornění Ježíše velmi 

aktuální, protože je hluboce zakořeněn zvyk vše nějak oplatit a nezůstat nikomu nic 

dlužen. Pozvání k hostině se nyní ve většině případů řídí ekonomickými pravidly –

 kolik jsi ochoten dát, tolik i dostaneš a dáváš proto, abys dostal zpět. Dnešní svět 

je z velké části orientován ziskuchtivostí, po níž často člověku tvrdne srdce 

a v některých případech je i příčinou ztráty klidného spánku. Ve jménu zisku, moci 

a peněz dochází ke spoutání osobnosti člověka a diskriminaci chudých lidí. Boží 

                                                 
67 Srov. Mt 11,29. 
68 Srov. Mt 13,49-50. 
69 Lk 14,12.  
70 Francouzský spisovatel a moralista François La Rochefoucauld kdysi řekl, že zdroj všech lidských 

ctností leží pouze v nezištnosti. Jen ten, kdo neusiluje jednáním o své výhody, se chová skutečně 

čestně. Tato myšlenka zní velmi vznešeně, ale není v zásadě správná, protože svatý Lukáš ve svém 

evangeliu píše, že máme milovat sebe jako bližního a ne pouze bližního (srov. Lk 10,27). Láska 

k sobě a bližnímu nestojí proti sobě, ale neoddělitelně se doplňuje. Věřící člověk svou láskou ke všem 

lidem naplňuje své ego do plnosti Krista a v tom tkví nejvyšší odměna za projevovanou 

a uskutečňovanou lásku k druhým lidem. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace na feriální 

evangelia II. 1. vydání. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2006, s. 355. 
71 Srov. Lk 6,32-35. 
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„ekonomika“ je ovšem úplně odlišná. On není tvůrce světa pro svůj prospěch, ale chce 

v plnosti rozdávat všem lidem. Boha lze charakterizovat štědrostí, nezištností, nikdy 

nekončící a vše přesahující láskou. On nemůže jednat jinak, protože by tak popřel sám 

sebe.72 

Určení okruhu lidí, kteří nemají chybět mezi účastníky hostiny, vymezuje přesně 

Ježíš, když říká: „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé 

a slepé.“73 Tyto skupiny lidí jsou na okraji společnosti a navíc ještě vyloučeny 

z chrámového kultu.74 Ježíš sestoupil na tuto zem právě pro ně a jeho uzdravující moc 

je přednostně určena právě jim. Upřednostňování a pomoc posledním musí být zcela 

určitě základní charakteristikou života každého křesťana. Apoštol Pavel po zásluze 

napomíná křesťany korintské obce, kteří nečekají s večeří Páně na chudé spolubratry 

přicházející pro své pracovní povinnosti se zpožděním.75 Vždyť i Bůh si zvolil slabé 

a chudé, aby na nich zjevil svou slávu.76 

Na adresu hostitele, kterému Ježíš radí, aby pozval na hostinu chudé a zmrzačené, 

pak říká: „Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení 

spravedlivých.“77 Uvedená slova připodobňují tento chvályhodný čin hostitele k jednání 

Boha jako stále přítomné lásce a milosrdenství. Boží láska nám vrací to, co jsme 

nezištně darovali, a je spojena se vzkříšením mrtvých. Posmrtný život je tedy odměnou 

a vstupní branou do nového, lepšího života – do života věčného, v němž máme naději 

na trvalé přebývání v Boží blízkosti.78 Zde pak dostaneme trvalou odměnu za vše, 

co jsme nezištně darovali bližním těžko představitelným způsobem.79  

K chování hostitelů se emeritní Svatý Otec Benedikt XVI. vyjádřil v závěru své 

homilie 29. 8. 2010 v letním sídle Castel Gandolfo před nedělní polední modlitbou 

Anděl Páně, když řekl:  

                                                 
72 Svatý Jan Zlatoústý v jednom ze svých kázání tuto ideu představil jako přípravu rozměrného stolu 

v překrásné jídelně, kde je pozván Adam jako zástupce celého lidstva. Jaké je tedy poučení 

této homilie? Pokud Stvořitel jedná tímto způsobem s každým člověkem, je tvou nezadatelnou 

povinností, aby ses choval stejně a neočekával na této zemi odměnu. Doslovné dodržování tohoto 

pravidla sice není možné, ale křesťan by měl dokázat, že jeho chování není vedeno pouze zištnými 

úmysly. Nezištně se chová pouze ten, kdo potlačí své výhody. Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické 

meditace II, s. 355. 
73 Lk 14,13.  
74 Srov. MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše, s. 126. 
75 Srov. 1 Kor 11,20- 22. 
76 Srov. Lk 10,21. 
77 Lk 14,14.  
78 Srov. Jan 14,2. 
79 Srov. 1 Kor 2,9. 
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V závěru podobenství Ježíš naznačuje přednímu farizeovi, aby na hostinu nezval přátele, příbuzné 

nebo bohaté sousedy, ale lidi chudé a vytlačované na okraj, kteří se nemohou nijak odvděčit (srov. Lk 

14,13-14), aby byl dar nezištný. Pravou odměnu dá totiž na konci Bůh, který řídí svět. My mu 

poskytujeme svou službu jenom v závislosti na míře vlastních možností a díky tomu, že On nám k tomu 

dává sílu (Deus caritas est, 35). Opět proto hleďme na Krista jako na vzor pokory a nezištnosti: 

od Něho se učme trpělivosti v pokušeních, mírnosti uprostřed urážek, poslušnosti k Bohu v bolestech, 

v očekávání, že Ten, který nás pozval, nám řekne: "Příteli, pojď dopředu!" (Lk 14,10). Být Mu 

nablízku je totiž pravé dobro. Svatý Ludvík IX., francouzský král, jehož památka připadla na minulou 

středu (tj. 25. 8.), uváděl do praxe to, co stojí v knize Sirachovcově: "Čím jsi větší, tím více se pokořuj, 

a před Pánem nalezneš milost" (3,18). A ve své ‚Duchovní závěti synovi‘ píše: "Dá-li ti Pán trochu 

prosperity, musíš mu nejen pokorně děkovat, ale pečlivě bdít nad tím, aby ses nestal horším buď 

domýšlivostí, nebo jakýmkoli jiným způsobem, bdít nad tím, aby ses nedostal do sporu s Bohem 

či abys Ho neurážel jeho vlastními dary" (Acta Sanctorum Augusti 5, 1868, 546).80 

3.3. O hostině 

Podobenství o hostině začíná reakcí jednoho z hostů na předchozí poučení 

Ježíše: „Blaze každému, kdo bude jíst chléb v království Božím.“81 Stojí za to mít podíl 

na Božím království. Nejedná se o povinnost, ale o radost, o velkorysé pozvání 

a nabídku našeho nebeského Otce. Židé si totiž obvykle představovali nebeské 

království jako hostinu.82 Tento host zřejmě pochopil, že na hostině, o níž Ježíš hovoří, 

je přítomnost velmi důležitá. Současně pochopil i to, co chtěl v předchozích 

podobenstvích říci. Ježíš se k němu obrací a dalším podobenstvím mu vysvětluje, 

že je sice oprávněná blaženost těch, kdo se budou účastnit hostiny v Božím království,83 

ale zároveň připomíná, že si to zřejmě mnoho Židů neuvědomilo a pozvání 

k této hostině dobrovolně odmítlo. Museli být si vědomi toho, že se nejedná o ledajakou 

hostinu, ale o hostinu, která je vstupní branou do plného společenství s Bohem, 

kde bude všeho dostatek. Tam nebude chybět chléb ani voda jako na mnoha místech 

světa, ani láska, přátelství, spravedlnost a odpouštění jako v mnoha mezilidských 

vztazích naší dnešní společnosti.  

                                                 
80 Kristus – vzor pokory. [online]. 29. 8. 2010 [cit. 2014-02-09]. http://www.radiovaticana.cz/ 

clanek.php4?id=13249 
81 Lk 14,15.  
82 Srov. HARINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše. Sacra Pagina, 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 335. 
83 Těmito slovy je vyjádřena nesmírná milost pro ty, kteří budou mít pro své skutky zajištěnu účast 

na plném společenství s Bohem. Tuto skutečnost křesťané prožívají při každé účasti na slavení 

eucharistie. Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 538.  
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V tomto podobenství je pánem, který vystrojil hostinu, sám Bůh. Na hostinu pozval 

mnoho hostů a tím odpovídá na otázku: „Je málo těch, kdo budou spaseni?“84 

Pozvaným byl i izraelský národ. Na velké události Židé zvali předběžně a pak najisto.85 

Když měla hostina začít, poslal Bůh svého služebníka, aby pozvaným oznámil, 

že hostina je připravena a může začít. Poslal jako služebníka svého Syna, což znamená, 

že s příchodem Ježíše již tato hostina začala.86 Hostiny se účastní mnoho osob. 

Zajímavá je například Marmionova duchovní typologie hostů, která sice přísně 

nevychází z biblického textu, ale velice vhodně ho komentuje pro duchovní čtení:87 

 služebníci – obsluhují na hostině z rozkazu pána domu. Jsou najati za mzdu 

a nesedí s hosty u stolu. Jsou obrazem těch, kteří se snaží Bohu naslouchat 

a dělat, co se má (někdy i ze strachu). Plní si své náboženské povinnosti 

a čekají za to odměnu ve formě věčného života, ale netouží po důvěrném 

společenství s Bohem. Na nedělních bohoslužbách je mnoho lidí, kteří 

si pouze plní svou povinnost. Bůh se jim touží vydat do krajnosti a to samé 

chce samozřejmě i od nich; 

 přátelé – sedí s králem u stolu a rozmlouvají s ním. On se s nimi dělí o jídlo 

a pití (chléb a víno při eucharistii). Jde o obraz těch, kteří Boha milují. Žijí 

s ním, ale neodevzdali mu všechno. Mají ve svém životě mnoho věcí, které 

je ani nenapadne s Bohem řešit. Jako kdyby se báli, aby je neztratili. Jsou 

určité oblasti v jejich životě, jimž dávají přednost před Bohem; 

 děti – zůstávají v rodině i v případě, když hosté odejdou. Jejich velkou 

předností je, že svým životem ctí Otce, poslouchají a milují ho. Za odměnu 

získávají exkluzivní poznatky. Tato skupina hostů představuje věrné duše, jež 

jednají jako Boží děti; 

 snoubenka – před ní nemá ženich žádné tajnosti. Sdílí se svým nejmilejším 

nejvyšší důvěru v lásce. Jedná se o obraz těch, kteří žijí s Kristem nejbližší 

vztah lásky a vzájemné odevzdanosti.  

                                                 
84 Lk 13,23. 
85 Srov. MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše, s. 364. 
86 Srov. Lk 14,17. 
87 Srov. MARMION, Columba. Nevěsta Slova. 1. vydání. Praha: KRYSTAL OP, 2006, s. 11.  
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Pozvání je skutečně výjimečné,88 se všemi službami – nejdříve samotné pozvání 

a pak přijde služebník osobně pro pozvané, aby je přivedl: „Pojďte, už je vše 

připraveno.“89 Tak významní jsou pozvaní hosté a požívají u hostitele nesmírné 

vážnosti. Odezvou je nepochopitelná reakce pozvaných, kteří se začnou z účasti 

na hostině vymlouvat: „Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv 

mě,“90 i když v podobenství o hostech někteří chtěli zaujmout přední místa. Prvním 

důvodem k odmítnutí velkorysé nabídky je hromadění majetku. Touha vlastnit stále 

více je zhoubnou pošetilostí, která může vést k věčnému zatracení a zkáze člověka.91 

Jak brát tato slova? Jedná se o výmluvu, nebo je to ospravedlnitelná omluva? Lukáš 

zde cituje lidské výmluvy a činnosti, které mají u lidí přednost před Bohem, 

i když na první pohled by se mohly zdát důležitými – pole jako předmět starosti 

o obživu a zajištění. Stejně tak i pět párů volů, bez nichž je obdělávání půdy velmi 

namáhavé. O důležitosti rodiny se také nedá příliš polemizovat. Navíc mají tyto omluvy 

svou oporu ve Starém zákoně, kde odklad vojenské služby dostal muž, který se oženil, 

postavil dům nebo koupil vinici.92 Všechny uváděné zdroje omluv ovšem nejsou 

neodkladné a opodstatněné. Všichni pozvaní o chystané oslavě věděli s velkým 

předstihem a museli s účastí na ní tedy i počítat. Obhlédnutí pole mělo předcházet jeho 

koupi stejně jako i vyzkoušení volů a manželka mohla jít na hostinu také. Pozvaní řadí 

hostinu na úroveň další starosti v programově plném dni. Omluva je pronášena velmi 

slušně, a proto se na ni nedá příliš namítat. Je důležité si uvědomit, že již nebude 

oznámen žádný jiný náhradní termín hostiny. Pán domu projeví svůj hněv tím, že lidé, 

kteří pozvání na hostinu odmítli, se jí již nikdy nebudou moci zúčastnit.93 Hostitel je tím 

ovšem zařazen pozvaným až za všechny důležitější citované důvody. Kristus všechny 

zve k velkolepé události. K něčemu, co dává našemu životu pravý smysl a naplnění. 

My však hledáme místo přijetí nabídky mnoho omluv, jako kdyby se jednalo o něco 

vedlejšího a zdržujícího nás od důležitějších a potřebných činností. Není podstatné, 

zda se skutečně jedná o výmluvu nebo omluvu. Místo přijetí pozvání k hostině 

zůstáváme vězni svých stereotypů a závislostí na povrchních věcech a to důležité 

si necháváme uniknout. Vítězí v nás pocit bázně ze ztráty něčeho v případě přijetí 

                                                 
88 Nejdůležitějším a největším darem, který člověk od Boha dostává, je milost přijetí za jeho děti v našem 

Spasiteli, Ježíši Kristu. Srov. tamtéž, s. 10.  
89 Lk 14,17.  
90 Lk 14,18.  
91 Srov. Lk 12,15-21. 
92 Srov. Dt 20,3-7. 
93 Vždyť Pán sám říká: „Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře“ (Lk 14,24). 
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Kristova pozvání. Pravda je ovšem úplně opačná – ztrácíme totiž právě nepřijetím 

této výzvy. Chystaná hostina byla zamýšlena pro velký počet hostů a pro omluvy 

pozvaných hrozilo neobsazení mnoha volných míst, což hostitele velmi rozhněvá. Bohu 

je velmi líto, že mu jeho dobrotu a starost o každého lidského tvora oplácíme 

nevděčností, pohrdáním a neúctou. Jaký je důsledek jeho hněvu? „Vyjdi rychle 

na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.“94 

Výsledkem hněvu Pána je paradoxně ještě větší rozsah pozvaných, ještě větší milost. 

Když pozvání odmítla jedna skupina, jsou zváni ke stolu další, které většinou nikdo 

na žádnou slavnost nezve. Od nich lze očekávat pouze složitosti a problémy. Ježíš 

je ovšem jiného názoru a právě tuto skupinu lidí vyřazených z tehdejší společnosti 

doporučuje zvát (stejně jako samotný Bůh) ke své hostině: 

 chudé – nemají co nabídnout a nejsou schopni poskytnout adekvátní náhradu 

ani jiné zásluhy za pozvání; 

 zmrzačené – způsobili si těžkosti v životě sobě nebo jiným svou hříšnou 

minulostí; 

 chromé – sami do Božího království nemohou dojít a potřebují k tomu pomoc 

ostatních; 

 slepé – stejně jako v předchozím případě i oni potřebují pomoc jiných, 

aby našli správný směr na Boží hostinu. 

Po přijetí pozvání výše uvedenými skupinami lidí zbylo na hostině stále dosti místa, 

a proto je služebník poslán ven z města: „Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť 

je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.“95 Pán znovu posílá služebníka až za město 

i za hranice Palestiny. Posílá ho ke všem lidem s pozváním na nebeskou hostinu. 

To je směřováno lidem, kteří se běžně nezvou na slavnostní hostiny z jakýchkoliv 

důvodů.96 I ti pozvání přijímají a pak teprve dochází k obsazení míst u stolu. Pán 

dokonce přikazuje služebníku, aby pozvané přinutil k účasti na hostině. V tomto 

podobenství nejde o nucení ve smyslu použití násilí,97 ale o zdůraznění, že pozvaný 

je skutečně hoden zasednout u svátečního stolu a přesvědčit ho k účasti. Je zde patrná 

                                                 
94 Lk 14,21. 
95 Lk 14,23. V nebi, kam Ježíš vstoupil čtyřicet dní po svém vzkříšení, je mnoho míst, která budou 

zaplněna po spasení všech lidí. Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 541.  
96 „Jedinou jejich kvalifikací je to, že přijali pozvání k hostině.“ FILIPI, Pavel. Hostina chudých: kapitoly 

o večeři Páně. 1. vydání. Praha: Evangelické nakladatelství Kalich, 1991, s. 30.  
97 Mylný způsob výkladu tohoto textu Písma byl zneužit v době křížových válek a inkvizicí. 
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jistá gradace spočívající nejprve v pozvání a následně pak přinucení, která ilustruje 

obrovskou touhu Boha, abychom s ním sdíleli společenství, a proto posílá jako 

služebníka svého syna Ježíše Krista. Celá hostina nabývá rozměru stolování na konci 

času.98 Lukáš v tomto textu vysvětluje, proč Bůh volí ty poslední ke stolování s ním. 

Zatímco první pozvaní odmítají sdílet společenství s Bohem, poslední disponují vůlí 

toto obdarování přijmout. Oni přijímají Boží milost a otevírají se působení Ducha 

Svatého, i když jsou si plně vědomi (stejně jako asi každý z nás), že nemáme Bohu 

co nabídnout jako adekvátní protihodnotu. Modlitby, účast na mši svaté a konání 

dobrých skutků není z naší strany protihodnotou, ale důvěrou v Boží pomoc. Nechat 

se Bohem obdarovat není vůbec jednoduché. Člověk má tendenci snažit se s druhými 

vyrovnat a nebýt nic dlužen. Bůh však není obchodník a rozdává obdarování člověku 

nezištně na základě své nikdy nekončící a vše přesahující lásky.99 Evangelista předkládá 

příčiny, které člověku brání k hlubšímu sjednocení se s Bohem – majetek, obchod 

a další materiální požitky. Vše je samo o sobě dobré, ale zde tvoří překážku 

k obdarování. Stejně jako případné podlehnutí Ježíše pokušení ďábla na poušti 

by znamenalo zprotivení se Božímu plánu, sejití z cesty spásy a zmar vykoupení lidstva. 

Podobně i konzumace zakázaného ovoce v ráji měla za následek porušení Božího 

zákazu, vyhnání z ráje a odsouzení ke smrti a dědičnému hříchu. Všechny věci 

pomáhají člověku na cestě k dosažení jeho cíle, kterým je hostina v nebeském 

království, pro niž je stvořen. Má jich užívat tak, aby mu ke kýženému cíli pomáhaly 

a zříkat se jich, pokud mu ve společenství s Bohem brání. V dějinách spásy se vyskytují 

tři zásadní okamžiky a pozvání:100 

1. Čas zákona zvěstovaný proroky – zákon daný Mojžíšem nemohl nikoho 

zachránit, ale přiváděl lidi k Bohu a odkrýval jejich hříšnost; 

2. Ježíšovo pozvání – krátká doba Ježíšova života otevřela nebeské království 

nejen Židům, ale všem; 

3. Shodné s časem církve101 – možnost pro všechny (všeobecná svátost spásy). 

Bůh nevylučuje nikoho, pouze sám člověk se může pozvání k účasti 

na Božím království dobrovolně a svobodně vzdát. 

                                                 
98 Srov. Zj 19,9. 
99 Srov. 1 Jan 4,8. 
100 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše, s. 540.  
101 Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského: historicko-teologický úvod do Nového zákona. 

1.  vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008, s. 369. 
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Na závěr podobenství Ježíš pronáší varování: „Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, 

neokusí mé večeře.“102 Těmito slovy všechny sebevědomé na základě Zákona navrací 

zpět do reality. Nikdo si totiž nemůže být zcela určitě jistý, že má místo v nebi 

zaručené. Úplně mimo realitu je chování farizeje v podobenství o farizeovi 

a celníkovi.103 A naopak příklad apoštola Pavla104 ukazuje na správnou cestu, která vede 

úzkou branou k nebeskému Otci. 

O pozvání na slavnost hovořil papež František ve své homilii při ranní mši svaté 

v kapli Domu sv. Marty 5. listopadu 2013. Zdůraznil, že úhelným kamenem je pozvání 

na slavnost, kterým se stáváme křesťany.  

Vstup na tuto slavnost si nelze zaplatit. Buď jsi pozván, nebo nemůžeš vejít. Pokud si neuvědomujeme 

a nemáme tuto jistotu, že jsme pozváni, pak jsme nepochopili, co znamená být křesťanem. Křesťan 

je tím, kdo je pozván. K čemu je zván? K nějakému jednání? Nebo na procházku? Pán nám to říká: 

˝Jsi pozván na slavnost!˝ Křesťan je pozván na slavnost, k radosti, k radosti, že je spasen, vykoupen, 

k radosti z účasti na životě s Ježíšem. To je radost. Jsi pozván na slavnost. Rozumí se, že slavnost 

je shromáždění lidí, kteří spolu rozmlouvají, smějí se, slaví, jsou šťastní. Ale je to shromáždění. Mezi 

normálními lidmi, mentálně normálními jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by slavil sám. Bylo 

by to trochu nudné, ne? Otevřít láhev vína… to není slavnost, ale něco jiného. Slaví 

se spolu  s ostatními,  v rodině, s přáteli, s lidmi, kteří jsou pozváni stejně, jako jsem pozvaný já. Být 

křesťanem, znamená příslušet k Tělu, k lidu, který byl pozván na slavnost. To je křesťanská 

příslušnost.105  

Dále pak papež s odkazem na čtení z listu Římanům uvedl:  

Církev není jenom pro dobré lidi. Kdo patří do církve, na slavnost? Hříšníci, my všichni hříšníci jsme 

pozvaní. A co tady? Tvoří se společenství, které má různé dary. Jedním z nich je proroctví, dalším 

služba, jiným vyučování… Všichni mají nějakou kvalitu, ctnost. Slavnost však vzniká tím, že přináším 

to, co mám společné se všemi. Slavnost je sdílení, naprostá účast. Nelze chápat křesťanskou existenci 

bez této účasti. Je to účast nás všech. Anebo jdu na slavnost, ale zastavím se jen v prvním salónku, 

protože chci být jen se třemi či čtyřmi, které znám… a ostatní? Tak to nemůže být v církvi! Buď 

vstoupíš se všemi, nebo zůstaneš mimo! Nemůžeš dělat selekci: církev je pro všechny, počínaje těmi, 

                                                 
102 Lk 14,24. 
103 „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil 

a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, 

cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, 

co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou 

a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn 

do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude 

povýšen“ (Lk 18,10-14). 
104 „Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval 

církev Boží“ (1 Kor 15,9). 
105 Pozvání na slavnost je podstatou křesťanství. In: [online]. 5. 11. 2013 [cit. 2014-02-09]. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19069 
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kteří jsou nejvíce na okraji. Církev je pro všechny! Církev tvoří pozvaní. Znamená to být pozváni 

a účastnit se společenství se všemi. V Ježíšově podobenství však čteme, že pozvaní jeden po druhém 

začali hledat výmluvy: Nepřijímají pozvání. Říkají, že ˝ano˝, ale jednají opačně. To jsou křesťané, 

kteří se spokojují s tím, že jsou uvedeni na seznamu pozvaných. To však nestačí, protože, kdo 

na slavnost nepřijde, není křesťan. Jsi na seznamu, ale ke spáse to nestačí. To je církev, vstoupit 

do církve je milost; vstoupit do církve je pozvání. A toto právo nelze koupit. Vstoupit do církve, 

znamená být ochotný k tomu, co po nás Pán Ježíš žádá. Vstoupit do církve  v posledku znamená, patří 

k Božímu lidu, který putuje k věčnosti. V církvi nikdo není protagonista. Máme Jediného, který koná 

všechno: Bůh je protagonistou. My všichni jsme za Ním, a kdo není za Ním, je tím, kdo se vymlouvá 

a na slavnost nejde. Pán je nesmírně velkodušný. Pán otevírá všechny dveře, rozumí i tomu, kdo mu 

říká: ˝Ne, Pane, nemohu k tobě jít.˝ Rozumí a čeká, protože je milosrdný. Pánu se však nelíbí ten, kdo 

přitakává, ale jedná opačně. Kdo se tváří, že mu děkuje za spoustu věcí, ale ve skutečnosti si jde svojí 

cestou; kdo má dobré způsoby, ale jedná podle svojí a nikoli Pánovy vůle. Takoví se vždy vymlouvají, 

neumějí se radovat, nezakoušejí radost z příslušnosti. Prosme Pána o tuto milost, totiž dobře chápat, 

jak krásné je být pozváni na slavnost, jak krásné je být se všemi a sdílet vlastní kvality se všemi, 

jak krásné je být s Pánem a jak ošklivé je lavírovat mezi „ano“ a „ne“ a spokojit se pouze s tím, 

že jsem uveden na seznamu křesťanů.106 

Podobenství o hostině se liturgicky naplňuje při slavení eucharistie. I zde je velké 

množství těch, kteří na Boží pozvání nereagují nebo ho odmítají. Tuto svatební hostinu 

přichystal Otec pro svého Syna, jenž se chtěl stát ženichem své nevěsty – církve. 

V eucharistii máme možnost Krista fyzicky přijmout do svého srdce. Pán touží po tom, 

abychom s ním vstoupili do důvěrného společenství právě při eucharistické hostině. 

Je to svatební hostina, při níž vstupuje Kristus do vztahu lásky s církví a každým 

křesťanem, i smlouva, při které říká slova nikdy nekončící a ničím nepodmíněné lásky 

a plné odevzdanosti každému člověku. Křesťané při slavení mše svaté od jejího 

ustanovení Ježíšem Kristem při Poslední večeři s učedníky naplňují jeho odkaz.107 

Abychom dosáhli maximálně možného užitku ze slavení eucharistie, je samozřejmě 

nutné se na tuto slavnost náležitě připravit. Svatý Cyril Jeruzalémský k tomu 

píše: „Ať nepřistupuje nikdo, kdo svými ústy říká "Máme je (svá srdce) u Pána," 

ale ve své mysli se zaobírá starostmi tohoto života. Bůh by měl být v naší mysli 

neustále. To je ale kvůli lidské křehkosti nemožné. Proto bychom se měli snažit alespoň 

v tuto chvíli.“108 Boží pozvání platí samozřejmě pro všechny. Boží zjevení v Ježíši 

                                                 
106 Pozvání na slavnost je podstatou křesťanství. In: [online]. 5. 11. 2013 [cit. 2014-02-09]. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19069 
107 Srov. Lk 22,19-20; 1 Kor 11,24-25. 
108 HAHN, Scott. Hostina Beránkova: Kniha Zjevení jako obraz mše svaté. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 132. 
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Kristu mělo nedozírný dopad na život všech lidí. Vždyť právě skrze jeho oběť na kříži 

bylo lidstvo spaseno a vysvobozeno z temnoty zavržení, do níž se dostalo vlivem hříchu 

prvního člověka. Jako hříchem Adama se člověk ocitl na pokraji zkázy, tak obětováním 

vlastního života nám Bůh a zároveň člověk Ježíš Kristus dal naději na věčné přebývání 

v radosti a blaženosti u Otce v nebesích.109 Jsme příslušníky církve, kterou založil 

a jeho nevěstou s poodkrytým závojem. Ježíš si toužebně přeje, aby s ním každý člověk 

vstoupil do nejtěsnějšího spojení a setrval v něm. Jako důkaz nepřestávající lásky 

používá svatebních obrazů, aby zdůraznil její velikost. Je třeba si neustále připomínat 

starodávný klíč k pochopení tajemství eucharistie. „Duch a církev nám dávají možnost 

podílet se na této nebeské liturgii, když ve svátostech slavíme tajemství spásy.“110 

Do nebe se nedostaneme pouze po smrti nebo obrazně řečeno při putování po místech 

spojených s životem světců. Nebe lze prožít i účastí na mši svaté. Svatý Atanáš k tomu 

napsal: „Milovaní bratři, nevstupujeme na slavnost pozemskou, ale na věčnou slavnost 

nebeskou. Nevidíme pouze její předobraz, skutečně do ní vstupujeme.“111 Přijímáním 

eucharistického Krista máme možnost zažívat nebe na zemi. Uvědomujeme si plně tuto 

skutečnost s vděčností Bohu za jeho milosti a požehnání, kterých se nám dostává 

nepřeberné množství v každodenním životě? Vždyť Ježíš nás sytí chlebem věčného 

života112 a nabízí svoji účast na společné večeři,113 která není pouze soukromou večeří 

pro dva účastníky. On otevírá dveře ke společné nebeské hostině u jednoho stolu 

pro všechny. Na této zemi a přijímáním Kristova těla jsme proměňováni k Božímu 

obrazu.114 Tedy k tomu, abychom se dovedli obětovat pro druhé, vzdali se svého ega 

a milovali ostatní po vzoru Otce.115 Člověk je stvořen tím způsobem, že si nevystačí 

sám. K plnohodnotnému životu potřebuje druhé a k jeho rozvoji musí být součástí 

společenství křesťanů. Každý je originální bytostí, a pokud se dobrovolně nevydá 

ostatním, zůstane společenství ochuzeno. Darování sebe sama by se, po vzoru 

naprostého vydání Krista,116 mělo stát základním postojem prožívání autentického 

lidství. Obdarování nemáme sami pro sebe, ale je naším úkolem používat je k obohacení 

všech. Jsme vyzýváni, abychom se zbavili svého starého lidství a oblékli nového 

                                                 
109 Srov. Řím 5,17. 
110 HAHN, Scott. Hostina Beránkova, s. 133. 
111 Tamtéž, s. 113. 
112 Srov. Jan 6,50-51. 
113 Srov. Zj 3,20. 
114 Srov. Gn 1,27. 
115 Srov. Jan 13,34; Řím 12,10. 
116 Srov. Flp 2,6-8. 
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člověka.117 Zvláště v současné době je tato výzva velmi naléhavá a to tím více, 

čím naléhavější je potřeba obnovení prosté lidskosti a zájmu o druhého člověka. Často 

se stáváme přímými účastníky situací, kdy nejsme schopni pro své těžkosti a složitosti 

života spoluprožívat s ostatními jejich radosti i trápení. Je třeba se neustále učit 

naslouchat druhým a věnovat jim stejný čas a pozornost, jakou bychom věnovali sobě 

samému. Zároveň to znamená prokazovat pohostinnost, svěřovat se Bohu se vším 

negativním i pozitivním a svůj život naplnit dostatečným časem pro modlitbu, jenž 

nechává vzrůst v našem nitru křehkou rostlinku víry a zejména pak naděje, 

když poklesáme na kolena pod tíhou událostí běžných dnů. Oheň Ducha Svatého dává 

sílu ke spálení všeho zla i překážek k následování Krista k nebeskému Otci. Ve světle 

tohoto ohně je pak možné vnímat skutečnosti každého dne ne jako vzájemně nic 

neříkající události, ale jako příběh, jehož konec je křesťanu důvěrně známý. Vždyť vše 

v životě se děje ve prospěch lidí, kteří Boha milují a dávají jej na první místo.118 Ježíš 

je přece svrchovaným vládcem a Pánem nad dějinami světa a jejich vyvrcholením.119 

On má vše ve svých rukou a velmi si přeje, abychom s ním vládli v nebeském království 

jako jeho nevěsta. Tohoto cíle našeho snažení ovšem není vůbec jednoduché dosáhnout. 

Každodenně jsme ze správné cesty sváděni různými pokušeními a nástrahami. Jde 

o neustálý boj dobra, které je zaseto v každém člověku, s mocí a záludností zla, 

nad nímž Kristus jednou provždy zvítězil. Svůj boj je třeba začínat vždy u sebe 

a bojovat s vlastní závistí, pýchou, leností, hněvem a nedostatečností svého duchovního 

života. Musíme se snažit neustále zdokonalovat a vynikat v moudrosti a ctnostech, 

jež nás stále více přibližují ke Kristu. Jen ten, kdo odolá svodům hříchu a materiálně 

zaměřeného života bez obětí druhým, bude spasen.120 Modlitby, skutky lásky a zejména 

oběti mše svaté posouvají dějiny ke svému cíli. Dějiny světa jsou příběhem Božího 

Syna, jenž nás zve na svatební hostinu a hledí na každého z nás jako první člověk 

na svou manželku Evu.121 Kristus společně s církví slaví při eucharistii své věčné 

spojení a potvrzuje vzájemné manželství. Jak se mohl Ježíš cítit, když říkal toto 

podobenství? Myslel na každou mši svatou, která se bude sloužit po celém světě a bude 

tolik pozvaných lidí a tak málo jich přijde. Je známo, že jediné svaté přijímání plně 

dostačuje k dosažení svatosti. Boží milost však může působit pouze tam, kde je člověk 

                                                 
117 Srov. Kol 3,9-10. 
118 Srov. Řím 8,28. 
119 Srov. 1 Kor 4,5. 
120 Srov. Mt 10,22. 
121 Srov. Gn 2,23-24. 
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připraven a ochoten se jí plně otevřít. Sv. Ignác hovoří „o třech kategoriích lidské 

pokory.“122 První má za cíl obranu před těžkým hříchem a z toho plynoucím dosažení 

spasení. Druhá v modlitbách prosí za dosažení větší svatosti, ale tito lidé se nechtějí 

změnit. Pouze třetí kategorie lidí reaguje správně na působení Boží milosti a snaží 

se konat vše, co je v souladu s vůlí nebeského Otce. V tomto případě nenachází Jeho 

obdarování žádnou překážku a každé svaté přijímání má pro tuto skupinu křesťanů 

nejvyšší možný účinek. 

 

                                                 
122 ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace II, s. 238. 
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4. Podobenství o hostině v Matoušově evangeliu 

a srovnání s evangeliem podle Lukáše 

Jak již bylo dříve zmíněno, podobenství o hostině zapsal kromě Lukáše i Matouš. 

Ve druhém verši dvaadvacáté kapitoly Matoušova evangelia je popisována svatební 

hostina králova syna a příběh je tím ihned nasměrován do vyšší společnosti. Někteří 

exegeté to připisují Matoušově orientální vyprávěčské schopnosti a známé okázalosti 

při popisu skutečnosti. Zatímco Lukáš i Tomášovo apokryfní evangelium situuje 

pořadatele hostiny do střední vrstvy společnosti, v Matoušově evangeliu se hostina 

odehrává v těch nejvyšších kruzích. Tím je úzce specifikován i politický rámec tohoto 

podobenství, kterým je možno vysvětlit jeho dramatický děj.123 Neúčast na hostině 

v Lukášově verzi můžeme porovnat s urážkou sobě stejně postaveného člověka, 

ale u Matouše to znamená zprotivit se vladaři se všemi důsledky, jež jsou popisovány 

v následujícím textu Písma. Třetí verš obsahuje královo vyslání služebníků za účelem 

pozvání významných hostů, kteří ovšem nechtěli přijít. Tato skutečnost je popisována 

velmi krátce a její ústřední myšlenkou je zdůraznění neochoty přijmout pozvání. 

Následující pozvánku lze chápat jako vystupňování snahy hostitele o účast na hostině 

s akcentem její naléhavosti, což je zaznamenáno přímou řečí. Hostitel tedy odpovídá 

na negativní reakci hostů opakovaným pozváním. Chování hostů se v podstatě 

shoduje  i s Lukášovou verzí, kdy pozvaní dávají přednost tomu, co se jim zdá v daném 

okamžiku prioritní. Upřednostňují své činnosti před směřováním do Božího království. 

Nejsou sice za své konání potrestáni, dobrovolně se však vzdávají své přítomnosti 

na hostině. Toto jednání není vůbec prozíravé, i když se dá pochopit. Týrání a vraždění 

poslů ovšem volá po králově odvetě, protože je lze označit jako vzpouru a nesouhlas 

se svatebním aktem králova syna. Noví služebníci jsou pak vysíláni k povolání 

náhradních hostů a projevuje se zde důsledné lpění na rozhodnutí krále – hostina 

se konat bude za každých okolností a naopak dochází k pozvání ještě rozsáhlejšího 

okruhu hostů. Potrestání se týkalo pouze vrahů a ti, kdo odmítli účast na hostině, byli 

nahrazeni hosty novými, kteří určitě neměli větší zásluhy, ale pouze prokázali ochotu 

přijít. 

                                                 
123 Srov. Mt 22,2. 
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Ve srovnání s Lukášovým evangeliem je toto podobenství zřetelně složitější. Jsou 

zde zastoupeny tři skupiny lidí:  

1. Hostitel – má k dispozici mimo služebníků i vojsko. Královo postavení 

je určující pro celé podobenství a hraje v něm klíčovou roli. Je identifikován 

jako Bůh a právě díky svému společenskému zařazení má také moc 

ke konání hostiny. Nenechá si ji tedy nikým překazit, když se objeví těžkosti 

s obsazením míst u svátečního stolu. Králův syn se jeví v podobenství jako 

nedůležitý, ale ve skutečnosti tomu tak určitě není. Vždyť je to právě on, 

pro něhož se hostina pořádá. Syn způsobuje, že Bůh jako hostitel zve 

v závěru podobenství na hostinu všechny lidi bez výjimky – dobré i zlé.124 

Jak již bylo řečeno, odmítnutím pozvání si dobrovolně působí škodu nejen 

sobě samým, ale jejich počínání směřuje i proti královu synu. Z toho je tedy 

patrné, že odmítnutí krále je i odmítnutím jeho syna Ježíše Krista, který 

zachovává plnou jednotu se svým nebeským Otcem.125 Vojsko představuje 

královu neomezenou moc a služebníci konají vše, co jim král nařídí. Jsou 

ochotni snášet pro něho i určitá příkoří, a proto do této skupiny náleží 

i Kristovi učedníci a všichni křesťané, kteří Pána následují.126; 

2. Pozvaní hosté – je pro ně charakteristické, že všichni účast na hostině 

nepřijali, ale existují mezi nimi rozdíly v důvodech odmítnutí. Při bližším 

pohledu je třeba důležité si povšimnout, že mají různé omluvy absence 

na hostině. Na jedné straně je skupina lidí, kteří se nezúčastní události 

pro časové zaneprázdnění z pracovních důvodů. Na straně druhé jsou lidé, 

kteří aktivně vystupují proti králi a ti pak v plné síle pociťují králův hněv, 

jenž se projevuje ve vypálení města a usmrcení vzbouřenců. Zlovolné zabití 

poslaných služebníků127 je připomenutím osudu velkého počtu izraelských 

proroků. Přijetí role pozvaného hosta vede k potřebné ostražitosti v tom 

smyslu, že i takový člověk se jí vlastní vinou může neuváženým jednáním 

zbavit. Činit si zásluhy na pozvání k hostině evokuje otázku, zda ho naopak 

svým způsobem chování nevylučuji. Vždyť pořádání hostiny s účastí 

pozvaného nijak nesouvisí; 

                                                 
124 Srov. Mt 25,31-33. 
125 Srov. Jan 10,30. 
126 Srov. Mt 16,24. 
127 Srov. Mt 21,35-39 
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3. Náhradní hosté – přijímají účast na slavnosti na základě odmítnutí účasti 

předchozí skupiny pozvaných hostů, což znamená rezignaci na vlastní 

důležitost a nárok na pozvání a vznešený původ ve smyslu tohoto 

podobenství. K slavnostnímu stolu tedy mohu přijít ne jako vyvolený člověk, 

ale na základě odmítnutí skupiny oprávněných lidí, kteří si pozvání 

zasloužili. Jejich vstupenkou na slavnost je právě ochota se jí zúčastnit. 

Matouš doslova píše, že se účastní dobří i zlí a tímto označením 

je předjímána i budoucí představa o církvi jako společenství křesťanů 

různých charakterových vlastností, které je tvořeno pšenicí i plevelem,128 

spravedlivými i dopouštějícími se nepravostí, dobrými i špatnými rybami,129 

jejichž identifikace bude provedena na konci časů. 

Podobenství o hostině evangelista Matouš zařazuje do kontextu sporu Ježíše 

s představiteli židovství. Lukáš je pak umisťuje za zvolání jednoho z hostů: „Blaze 

tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“130 Dramatický konflikt Matouš odkrývá 

přímo v podobenství, kde popisuje bezdůvodné a násilné jednání pozvaných proti 

královským poslům. Další odlišnost Matoušova evangelia je zdůrazněna ve specifice 

hostiny. Jak již bylo uvedeno, jedná se o svatební hostinu králova syna.131 Tato postava 

v Lukášově evangeliu chybí. Z biblické tradice, v níž je vztah Boha a Izraele popisován 

jako vztah manželství muže a ženy, je odvozen obraz svatby.132 Ježíš je popisován jako 

ženich v diskuzi o postu a jeho učedníci, obvinění z porušení postu podle židovské 

tradice, zaujímají místo pozvaných ke svatebnímu stolu. Dalo by se předpokládat, 

že pokud král zve na svatbu svého syna, že i on bude váženou osobností stejně jako 

král. Matouš ovšem tuto skutečnost pouze zaznamenává a syn dále zůstává v pozadí 

příběhu. Protože není pozvání krále diskriminační, zaplní se svatební prostory lidmi 

z rozcestí, což může znamenat i určité překračování hranic. Z toho vyplývá, že okruh 

pozvaných není omezen společenským postavením ani geograficky. 

Podobenství o svatebním šatu je plynule navázáno na předchozí podobenství 

o hostině a čtenář nabývá pocitu jisté nesprávnosti králova jednání při otázce 

na svatební oblečení pozvaného. Kde si měl člověk pozvaný z ulice svatební šaty 

                                                 
128 Srov. Mt 13,29-30. 
129 Srov. Mt 13,47-50. 
130 Lk 14,15. 
131 Svatba byla v židovském prostředí velmi dlouhou záležitostí. Ženich za hudebního doprovodu přišel 

do domu rodičů nevěsty, kde se konala hostina několik dní a zvláště pak v případě královské svatby. 

Srov. RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského, s. 154.  
132 Srov. Iz 61,10; Iz 62,56; Jer 2,2.  
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obstarat? Byl k tomu vůbec dostatečný časový prostor? Odpověď na tyto otázky nejsou 

jednoduché. Zdá se mi, že je to způsobeno již dříve uvedenou a popsanou verzí hostiny 

u Lukáše, kde se jasně setkáváme s hostinou na daleko nižší společenské úrovni. 

Protože Matouš popisuje svatební hostinu králova syna, je zcela logické požadovat 

na hostech i tomu odpovídající svatební oděv. Zároveň je však třeba zdůraznit, 

že se nemusí jednat o cenově nákladný šat, ale je nezbytné rozlišovat mezi prací 

a slavností a zvolit sváteční oděv. Splnění tohoto předpokladu je v úryvku doloženo tím, 

že nesprávně oblečený člověk na rozdíl od ostatních vzbudil nepřehlédnutelnou 

pozornost krále. Jeho snahou, jako asi každého člověka v této situaci, bylo zůstat 

ve skrytosti, ovšem král jej bez váhání odhalil. Pro celkové dokreslení příběhu je třeba 

si uvědomit, že pokud byl někdo na svatbu pozván, tak pro něho nebylo problémem 

oděv mít. Bylo pouze otázkou jeho vůle, zda si jej chtěl obléknout. Pozvání na hostinu 

králova syna je velikou a neopakovatelnou příležitostí, ale zároveň i výstrahou 

jak pro farizeje a židokřesťany,133 kteří se domnívali, že jsou jako vyvolený národ Bohu 

velmi blízko, tak i pro dnešní křesťany. Účast na bohoslužbách a dodržování Desatera 

není dostatečnou podmínkou a zárukou účasti na nebeské hostině po ukončení 

pozemského života. Šaty jsou v tomto případě obrazem nutného předpokladu, na kterém 

záleží přijetí nebo vyloučení z účasti na hostině. Správným oblečením je pokora ne 

ve smyslu nějaké nedostatečnosti nebo pro chybějící důležité vlastnosti, ale v porovnání 

s velikostí Boha a člověka jako jeho tvora. Většina exegetů134 se shoduje na zdůraznění 

potřeby dobrých skutků135 a odpovídající oděv může být připodobněním křtu. 

Tento výklad není zcela jednoznačný, a proto zůstanu u konstatování, že zde jde 

o dokončení předchozího podobenství a o výstrahu pro hosty nové. 

                                                 
133 „Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských 

pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že bys 

byl početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně 

než kteréhokoli lidu. Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim 

otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraona, krále 

egyptského. Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu 

a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání“ (Dt 7,6-9). 
134 Srov. MRÁZEK, Jiří. O kozlech, ovcích a lidech: (Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia). 

1.  vydání. Třebenice: Mlýn, 1997, s. 117. 
135 „″Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 

a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.″ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.“ (Zj 

19,7-8). 
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5. Boží království 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, nejdůležitější myšlenkou podobenství o hostinách 

je pojetí hostiny jako Božího království. Co si pod tímto pojmem, který Ježíš pokládá 

za ústřední bod svého učení, představit? Celý Kristův život, jeho jednání a učení 

jsou praktickou ukázkou k objasnění tohoto stěžejního pojmu, který se snaží vysvětlovat 

stále dalšími přirovnáními a obrazy.136 Ježíšovo hlásání Božího království spočívalo 

v šíření pokoje,137 v blahoslavení spravedlivých šiřitelů pokoje.138 Vyzýval k modlitbě 

za nepřátele a vynechání odplaty. Boží království je pro člověka nezaslouženým darem 

nebeského Otce139 a jeho naplnění je plně závislé na Boží vůli dostupné všem lidem. 

Nelze si je získat „pouhým“ dodržováním Zákona.140 Ježíš objasňoval Boží království 

zástupům posluchačů jednoduchými příklady a přirovnáními, které důvěrně znaly 

ze svého života. Svá slova uváděl většinou takto: „S Božím královstvím 

je to jako …“141 Nesmírná hodnota Božího království je popisována nejen 

v podobenstvích přímo hovořících o Božím království, ale i o velkém počtu jiných 

podobenství a příkladů, kde Ježíš zdůrazňuje platnost odlišných pravidel a zákonitostí 

mezi Božím jednáním a jednáním lidským. Nejlépe viditelný kontrast mezi Božím 

a lidským chováním je v podobenství „o marnotratném synu“, jež by bylo lépe nazývat 

podobenstvím „o milosrdném otci“. Zde je velmi zřetelně poukázáno na jedinečnou 

charakteristiku Boha, která spočívá v ničím neskrývané radosti z nápravy a obrácení 

hřešícího syna. Nebeský Otec přichází v ústrety každému člověku s nikdy nekončící 

láskou a je vždy odhodlán i připraven k velkorysému odpuštění.  

Z hlediska časového horizontu je Boží království pojmem, k němuž se lidstvo 

dostane teprve v budoucnu, jak říká Ježíš v podobenství o zasetém semenu.142 Je ovšem 

také patrné, že Ježíš šíří zcela nepokrytě myšlenku, že království nebeské je nablízku.143 

V jeho osobě je možno pozorovat sílu Božího království, jež se projevuje již v době 

Kristova pozemského působení.144 Ježíš uzdravuje nemocné i vyhání zlé duchy.145 Boží 

království s sebou nese svobodu a pospolitost. Je vzorem Boží lásky sklánějící 

                                                 
136 Srov. Mk 4,30-33. 
137 Srov. Mt 5,21-22. 
138 Srov. Mt 5,9. 
139 Srov. Mk 10,15. 
140 Srov. Lk 18,9-14. 
141 Srov. Mk 4,26. 
142 Srov. Mk 4,26-29. 
143 Srov. Mk 1,15; Lk 10,9. 
144 Srov. Lk 17,20-21; Mt 12,28. 
145 Srov. Lk 11,20. 
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se k člověku a současně přichází s nabídkou ke sdílení této bezpodmínečné lásky. 

Zmrtvýchvstáním Ježíše dostává i jeho smrt nový rozměr a stává se spásou pro všechny. 

Úkolem církve je stát se prostředím spásy pro celý svět. Perspektiva Božího království 

je nesmírnou motivací ke správnému jednání. Boží působení skrze Krista vyžaduje 

od člověka poznání vůle nebeského Otce, identifikací s ní a v neposlední řadě i její 

realizaci pro naplňování Božího království. Všichni se mají snažit, aby svým chováním 

následovali Božího Syna a tím se podíleli na rozvoji Božího království. Očekávaný 

příchod Božího království ovšem neznamená pouhé radostné očekávání, ale je potřeba 

usilovat o proměnu sebe sama i okolního světa. Příslib „nové země“ má být neustálou 

motivací k naplňování Ježíšových požadavků v konkrétních skutcích člověka. Z nikdy 

nekončící Boží pomoci musí neochvějně vyrůstat neotřesitelná víra v naplnění Božího 

království. 

5.1. Pokora jako cesta do Božího království 

V tomto rozsáhlém Lukášově podobenství jsou obsaženy další důležité myšlenky, 

které nás mají upozornit a navést na cestu k dosažení Božího království. Již v samém 

začátku podobenství Ježíš dává návod a upozorňuje na to, jak se máme chovat, 

abychom z účasti na hostině měli největší užitek. Upozorňuje-li na to, abychom 

si nevyhledávali hned přední místa, chce nás tím uchránit před zahanbením a tedy 

i pokořením. Chce-li se člověk vyhnout a předejít takové nepříjemné situaci, vyžaduje 

to právě pokoru, a to v prvé řadě od něho samého. Samozřejmě pokoru skutečnou, 

vycházející z jeho nitra. Dané podobenství nás tak přivádí nejen k uvědomění si potřeby 

pokory, ale hlavně za její skutečné a opravdové naplňování ve svém životě.  

Z podobenství tedy vyplývá potřeba pokory, která nám pomáhá na cestě k dosažení 

Božího království. Právě na cestu je nutné klást velký důraz, protože ona nám pomáhá 

dosáhnout našeho životního cíle – účasti na nebeské hostině. Z tohoto důvodu považuji 

za důležité se nad tímto tématem cesty pokory více zamyslet.  

Důležitost pokory možná naznačuje i to, že se téma pokory objevuje v Bibli rovněž 

na mnoha jiných místech, a to jak ve starozákonních,146 tak i v novozákonních 

knihách.147 Zdá se, že pokora v dnešním světě není příliš poutavým pojmem 

ani zářivou, vysoce hodnocenou a skvělou vlastností. Ovšem každý křesťan, který 

to myslí s následováním Krista a životem podle evangelia upřímně a vážně, stále více 

                                                 
146 Srov. například Sir 3,17-20. 
147 Srov. například Gal 6,3. 
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zjišťuje, že je potřeba neustále kráčet po cestě pokory. Vždyť právě skrze tuto vlastnost 

nám Bůh obnovil narušené spojení se sebou, když v Kristu sestoupil na tuto zem. 

5.1.1. Ježíš jako vzor pokory 

Ježíš je jedinečným, nejlepším a nejvýznamnějším představitelem pokory. Mluví pouze 

o dvou vlastnostech, které bychom se od něho měli učit a těmi jsou pokora a tichost 

srdce.148 Ježíš je pro všechny lidi tím správným vzorem chování v každé životní situaci. 

Umývá učedníkům nohy,149 což byla práce pro otroky. Tak prokázal a potvrdil svoji 

velikost150 a sám demonstroval stálou platnost a neměnnost svých požadavků, o nichž 

učil početné zástupy svých následovníků. On, Boží Syn, byl absolutně poslušný svému 

Otci až do krajnosti, ke smrti na kříži.151 

O pokoře Krista píše apoštol Pavel všeříkajícím způsobem v christologickém hymnu 

v listu Filipanům:  

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece 

na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. 

A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil 

nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno –

 na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.152  

Jak je patrné z předchozího textu, sám Ježíš na této zemi kráčel po cestě pokory 

a po ní jej následovali světci, mučedníci a všechen křesťanský lid. Ukázal nám tak směr 

k dosažení pravé dokonalosti pro všechny, kteří chtějí dosáhnout nebeského království. 

Ježíše jako učitele pokory připomněl v souvislosti s podobenstvím o hostině 

také emeritní papež Benedikt XVI. v homilii před modlitbou Anděl Páně v Castel 

Gandolfu dne 29. 8. 2010:  

Drazí bratři a sestry, v evangeliu z této neděle (Lk 14,7-14) se setkáváme s Ježíšem stolujícím v domě 

jednoho z předních farizeů. Když postřehl, jak si pozvaní u stolu vybírali přední místa, pověděl jedno 

podobenství z prostředí svatební hostiny. "Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej 

si na přední místo. Mohl by být pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel 

a řekl ti: ‚Uvolni mu místo‘" (Lk 14,8-10). Pán nemínil dávat poučení o slušném vychování, 

ani o hierarchii různých autorit. Spíše položil důraz na jeden rozhodující bod, kterým je pokora: 

"Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen" (Lk 14,11). Toto podobenství 

                                                 
148 Srov. Mt 11,29. 
149 Srov. Jan 13,3-5. 
150 Srov. Mt 20,26; Mk 10,43. 
151 Srov. Flp 2,7-8. 
152 Flp 2,5-11. 
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umožňuje zamyslet se hlouběji také nad pozicí člověka ve vztahu k Bohu. "Poslední místo" může totiž 

představovat stav lidství upadlého do hříchu, stav, z něhož může pozvednout pouze vtělení 

Jednorozeného Syna. Proto sám Kristus "přijal to poslední místo na světě, tedy kříž, a právě touto 

radikální pokorou nás vykoupil a stále nám pomáhá" (Deus caritas est, 35).153 

5.1.2. Člověk na cestě pokory 

Pokora a skromnost nás staví do specifické pozice před lidmi i Bohem. Pokorný člověk 

přijímá i druhé lidi takové, jací ve skutečnosti opravdu jsou. Je si zároveň vědom toho, 

že od Boha dostane vše potřebné, co dostat má a oč prosí.154 Pokora je ctnost, 

která disponuje k uznání vlastní nicotnosti a potřeby obrácení se k Bohu. 

On je původcem všech darů a pokorné odevzdání se do jeho rukou nám umožňuje 

vítězit nad těžkostmi a pokušeními nepravých cest. Pravá pokora nás též uvádí do stavu 

naprosté odevzdanosti svého života a službě Bohu i lidem. Pak není vůbec těžké, 

aby Stvořitel zaujal první místo v našem nitru a byl vzorem veškerého jednání, chování 

a vystupování pokorného člověka. Pro člověka není vůbec jednoduché k pokoře dozrát, 

ale je nezbytná, neboť vede k pravdivosti a spravedlnosti. Spravedlnost vůči sobě 

pak umožňuje kráčet vstříc k Bohu i bližnímu. Pokud pokorně vyznáme, že veškerá 

dobra vlastní pouze Bůh a jsou nám nezištně rozdávána, pak je i naše srdce schopno 

obrácení. Bez pokory a vědomí vlastních slabostí a nedostatečností nelze milovat Boha 

ani bližního. Reálný úsudek o svých skutečných schopnostech je tedy prvním stupněm 

pokory. Poznání sebe samotného je krokem k pravdivému sebehodnocení. Dalším 

důležitým vzorem pokory nám může být Panna Maria, která ve svém chvalozpěvu 

Magnificat155 vyznává na jednu stranu svoji nepatrnost, ale zároveň si je vědoma svého 

nezastupitelného úkolu, jenž spočívá ve zvěstování o tom, že se stane matkou 

Vykupitele lidstva. Pro křesťana je pokora nezbytným životním postojem a návykem, 

protože pokud nemá pokorné srdce, neprojevuje pokoru ani v běžném životě, ve svém 

jednání, slovech a skutcích. Mnoho nedorozumění plyne z toho, že máme o pokoře 

chybné mínění. Pokorným nazýváme toho, kdo si o sobě mnoho nemyslí a nevychloubá 

se. Může se ovšem stát, že někdy je pokora jen zdánlivá, neupřímná a falešná.156 Svatá 

Terezie od Ježíše zdůrazňovala, že pokora je pravda a z toho vyplývá, že pokorný je ten, 

                                                 
153 Kristus – vzor pokory. [online]. 29. 8. 2010 [cit. 2014-02-09]. http://www.radiovaticana.cz/ 

clanek.php4?id=13249 
154 Srov. Mt 18,19. 
155 Srov. Lk 1,46-55. 
156 Srov. Mt 6,5. 
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kdo o sobě mluví pravdu a je si zároveň vědom své vysoké hodnoty u Boha.157 Pokora 

se tedy projevuje dvěma rozměry. První inklinuje k nicotě, již si realistický a moudrý 

křesťan pravdivě uvědomuje. Prožívání nicoty po Ježíšově vzoru z lásky k Bohu 

a bližním znamená službu a ne vládnutí, znamená zanechat lhostejnost, neuplatňovat 

pouze svá práva a lásku projevovat v oddané službě. Zasloužená odměna se dostaví 

jednou na věčnosti, protože tam budou před Pánem hovořit skutky každého člověka.158 

Druhý rozměr pak spočívá v tom, že důsledkem této skutečnosti je obrácení se k Boží 

všemohoucnosti a následně je potom člověk Bohem povýšen.159 Jak Ježíš učí 

v podobenství o hostině, když mluví o zaujetí místa u stolu. Každý má v Božím plánu 

své nezastupitelné místo. Je tím správným a nezbytným kamenem v mozaice Božího 

obrazu na zemi, bez něhož by výsledný obraz byl „rozmazaný“ a neúplný. To s sebou 

nese velikou lásku u Boha, ale zároveň i nesmírnou zodpovědnost za své jednání. Není 

vůbec jednoduché si uvědomit a představit, jak každý jednotlivý člověk je 

pro nebeského Otce důležitý a je stále bez ohledu na svoji hříšnost a poklesky milován 

jeho všeobjímající a nikdy nekončící láskou.160 Svatý Basil píše: „I kdybys byl 

posledním žebrákem ve společnosti, který nemá než cáry na sobě, nezapomeň nikdy, 

že jsi obraz Boha, syn velikého Otce!“161 Pokora stále podněcuje člověka k modlitbě 

a chvále Boha za veškeré milosti i požehnání, které se mu od něho dostává. Klíč 

k nalezení pravé pokory nespočívá ve vlastním podceňování, ale v pochopení, 

že v našem nitru působí všemocný Bůh, což vyjadřují i slova apoštola Pavla: „Vždyť 

právě když jsem sláb, jsem silný.“162 Tuto Boží posilu je třeba přijmout a být 

jí nápomocen zvláště v tom případě, pokud chce skrze moji osobu zjevovat svoji moc 

a lásku. „Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“163 Tento text hovoří o zcela 

uvědomělém ponižování, jaké se zdá být proti přirozenému řádu světa. Rostliny přece 

s časem stále nabývají na velikosti. Živočichové bojují mezi sebou a chrání své 

teritorium před nepřáteli i vetřelci a stejně ani v lidské společnosti se neděje nic jiného. 

Znakem naší doby je přece dostat se dopředu, šplhat velmi vysoko, získat co největší 

moc. Možná mnoho lidí moralizuje, že by to tak nemělo být, ale tím to většinou končí. 

Někdo kdysi prohlásil, že i ten, kdo mluví o pokoře, je velmi silně zainteresován 

                                                 
157 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 262. 
158 Srov. Mt 6,20. 
159 Srov. GALEONE, Pierino. Tajemství pokory. Servi della Sofferenza [online]. [cit. 2014-08-11]. 

http://www.servidellasofferenza.cz/view.php?cisloclanku=2011060003  
160 Srov. Jan 3,16. 
161 ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny světla, s. 262. 
162 2 Kor 12,10. 
163 Lk 9,48. 

http://www.servidellasofferenza.cz/view.php?cisloclanku=2011060003
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na tom, aby svoji řeč učinil mnohem lepší než ostatní a dosáhl přednosti před ostatními 

i kýženého úspěchu.164  

Člověk nemá ze sebe nic, co by Bohu dal a jeho nejvyšším cílem by měla být stálá 

snaha o následování a napodobování Kristova jednání v každém okamžiku života. 

                                                 
164 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace C, s. 181. 
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6. Podobenství o hostinách a pastorace 

Podobenství o hostině z Lukášova evangelia se čte dvaadvacátou neděli v mezidobí 

cyklu C, která obvykle připadá na konec srpna nebo začátek září. Jedná se o období, 

které je charakteristické závěrem letních dovolených, v nichž má člověk dostatek času 

k odpočinku od každodenních starostí i možnost k zamyšlení nad dosavadním 

směřováním svého života a k jeho případné korekci. Toto podobenství může velmi 

dobře posloužit jako vzor správného chování k pozvednutí úrovně duchovního života 

člověka a je velmi důležité pro svůj teologicko-pastorační obsah.  

Uvážíme-li, že hlavní myšlenkou podobenství je dosažení Božího království, 

jde o téma, které bychom si měli připomínat neustále. Domnívám se proto, že téma 

tohoto podobenství je vhodné připomínat prakticky celoročně ať už v homiliích, 

různých duchovních zamyšleních, pobožnostech, duchovních cvičeních nebo biblických 

hodinách. Zamýšlím-li se nad tímto pastoračním využitím, lze samozřejmě použít 

různých úvah v závislosti na skladbě skupiny posluchačů. Jiným způsobem budeme 

přibližovat téma hostiny jako Božího království při duchovním zamyšlení v domově 

seniorů, jiným způsobem při hodině náboženství pro děti. To však nemůže ovlivnit 

podstatu podobenství. 

6.1. Příprava na hostinu 

Jak si vlastně dnes představujeme Boží království? Představujeme si ho zřejmě jako 

prožívání radosti, štěstí, hojnosti, lidské vzájemnosti a pospolitosti. Pokud se zamyslíme 

nad tím, kde nebo kdy tyto pozitivní vlastnosti obvykle zažíváme, docházíme k závěru, 

že to bývá právě při slavnostní hostině (svatební nebo i jiné), na kterou se těšíme 

a připravujeme. Zjišťujeme tedy, že i po dvoutisících letech obraz hostiny jako Božího 

království zůstává velmi výstižný.  

Jak snad každý člověk ze své zkušenosti ví, takové hostině předchází množství 

příprav, které jsou samozřejmě přímo úměrné velikosti a významu hostiny. Přípravy 

stojí každého účastníka hostiny nějaké úsilí, ačkoliv to na první pohled tak nemusí 

vypadat. Pro pořadatele hostiny jsou pochopitelně přípravy nejnáročnější. Usiluje o to, 

aby nic nechybělo a všichni se mohli cítit dobře. Mohlo by se zdát, že od hostů se moc 

velké úsilí nepředpokládá ani nevyžaduje. Ovšem opak je pravdou. Účast na hostině 

je i pro každého z hostů spojena s různě velkým úsilím. Připravují nebo plánují dárek 

pro hostitele, který by mu udělal radost. Chystají si odpovídající oblečení, aby zapadli 
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do dané společnosti a nepůsobili rušivě, protože pak by se ani oni sami necítili 

dobře atd.  

Od každého účastníka hostiny proto příprava vyžaduje určité množství energie, 

finančních prostředků, případně odříkání, ale hlavně určité množství času. Z toho 

přirozeně vyplývá, že záleží na každém jednotlivci, jak odpovědně přistoupí 

k přípravám na důležitou událost. Každý má jistě vlastní způsob, ale vždy je nutné mít 

na paměti, že pokud se s přípravami nezačne včas, může se stát, že se daný host 

nestihne dostatečně připravit a nakonec se nebude moci hostiny ani zúčastnit. 

Když si člověk nezačne s dostatečným předstihem shánět odpovídající oblečení, nemusí 

se mu podařit na poslední chvíli žádné vhodné (nebo finančně dostupné) sehnat. Tuto 

skutečnost asi prožívá nejedna žena při pohledu do svého šatníku před návštěvou nějaké 

významné události. 

Stejným způsobem, ba mnohem zodpovědněji, se musíme začít připravovat 

na nejdůležitější hostinu našeho života. Bylo by velice smutné, pokud bychom 

pro nedůležité věci zanedbali přípravu na trvalou hostinu. I na ni je třeba vlastnit 

a obléknout si správné oblečení – šat pokory, milosrdných skutků a pokladů uložených 

v nebi.165 K pokoře nás přivádí vědomí své slabosti, omezenosti a vlastních poklesků. 

Není ovšem možné setrvávat v ubíjející malomyslnosti, protože právě ona může být 

příčinou rezignace a poklesu vůle po opětovném nastoupení na správnou cestu k věčné 

radosti v nebi. 

Skutky milosrdenství se projevují spoluúčastí s nedostatkem i nouzí druhých lidí 

a z toho plynoucí nezištnou pomocí jim toto těžké období překonat. Charakteristickou 

vlastností milosrdného člověka je schopnost vzdát se určitého dílu svého majetku, 

volného času pro své aktivity i odpočinku a věnovat se lidem v nouzi. Pro příklad není 

třeba chodit příliš daleko. Stále častěji se opakující přírodní katastrofy vyvolávají 

v srdcích lidí mohutnou a velmi rychlou odezvu k pomoci postiženým. Je chvályhodné, 

že tato slova plně platí i pro naši společnost. Tímto způsobem si připravíme ten nejlepší, 

nejslušivější a nejzářivější oděv na nebeskou hostinu a jistě v něm budeme moci 

předstoupit před Boží tvář.  

Přesto všechno je nezbytné nezapomínat na fakt, že ačkoliv žijeme ve světě, který 

by se mohl zdát být plným těžkostí, problémů a překážek, s nimiž se denně setkáváme 

a musíme překonávat, je evangelium radostnou zvěstí. Tato zvěst přináší všem, kteří 

                                                 
165 Srov. Mt 6,19-21. 
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ji přijmou, naději a radostné očekávání na účast na nebeské hostině. Ze zkušenosti víme, 

že příprava a těšení na nějakou pozemskou událost nás naplňuje optimismem, 

který nedokážeme skrývat, a vyzařuje z nás pozitivní energie, kterou máme tendenci 

přirozeně přenášet na druhé, a chceme, aby se radovali společně s námi. Vždyť pokud 

člověk žije radostným očekáváním, svou vnitřní radost si nedokáže nechat 

jen pro sebe.166 Jeho radost je poznat nejen na jeho tváři, ale šíří ji kolem sebe tak, 

že si toho ostatní musí povšimnout a mohou se nechat nakazit jeho radostí. Z vlastní 

zkušenosti vím, že takové chování křesťana přirozeně ostatní vede k zamyšlení 

a hledání zdroje radosti. A právě o takový stav bychom měli usilovat. Jako křesťané 

přece máme být nositeli a šiřiteli naděje i radosti, usilující o svatost.  

Příklady můžeme vidět na životech světců. Ačkoliv jejich život a cesta za Kristem 

nebyla snadná, jejich nesnáze a utrpení jim nedokázalo zabránit v šíření pokoje 

i radosti.167 Pro příklad svatosti života se není třeba vracet jen do dávné historie. 

Na Svátek Božího milosrdenství168 27. 4. 2014 byl v Římě kanonizován Jan XXIII a Jan 

Pavel II. Zvláště druhý jmenovaný, jehož pontifikát jsme prožili, dokázal svou 

opravdovostí, upřímností a obrovským charismatem přitáhnout ke Kristu veliké 

množství lidí. Tento svatý papež dokázal oslovit nesčíslné zástupy zejména 

v posledních chvílích svého pozemského života, kdy již nemohl mluvit, 

a přesto trpělivým nesením Kristova kříže dokázal sjednotit a přitáhnout nejen 

na Svatopetrské náměstí tisícihlavé zástupy lidí všech národů. Jsem přesvědčen, 

že právě tento, v našich myslích stále živý, papež je tím nejlepším příkladem, jak se dá 

i bez velikých slov vlastním příkladem šířit radost Božích dětí všem lidem, s nimiž 

se setkáváme.  

6.2. Příklady praktického využití v pastoraci 

Jak již bylo naznačeno výše, přiblížení podobenství a jeho hlavní myšlenky 

je pří pastoraci potřeba přizpůsobit daným posluchačům (tj. například zohlednění 

věkové skladby) i konkrétní příležitosti (např. duchovní zamyšlení, hodina 

náboženství atp.). 

Pro výklad podobenství o hostinách při hodině náboženství pro děti by bylo možné 

je například aktivně zapojit tím, že mohou přiblížit, jak si představují správnou slavnost 

                                                 
166 Srov. 1 Petr 3,15. 
167 Srov. Sk 5,40-41, Žid 10,34. 
168 Tento svátek se slaví každoročně první neděli po Velikonocích a ustanovil jej papež Jan Pavel II v den 

kanonizace polské řeholnice Faustyny Kowalské 30. 4. 2000. 



50 

a čím se podle jejich představ vyznačuje. Takto můžeme děti přivést k tomu, co je jejich 

představám společné – jistě se chtějí na oslavě dobře bavit, cítit a užívat si dobré 

nálady – tedy společným jmenovatelem takových oslav je prožívání radosti. Již samotná 

příprava slavnosti uvádí její spolutvůrce do radostného očekávání, jenž se promítá 

i do snahy o nezištnou pomoc k naplnění jejího zdárného průběhu. Děti můžeme 

vhodnou formou navést k uvádění příkladů, jak se mohou zapojit do příprav 

a co konkrétního si přitom odřeknou nebo čeho se vzdají (např. sledování televize, 

chatování s kamarády). Společně s nimi pak lze pomocí jejich konkrétních příkladů 

pojmenovat obecné vlastnosti, kterými by se měl vyznačovat křesťan, jenž chce 

dosáhnout věčné radosti účastí na hostině v nebesích.  

Jinou formou pochopitelně budeme o tomto podobenství hovořit například 

při biblické hodině v domově seniorů. Zde je možné se zaměřit na záležitost příprav 

na nebeskou hostinu z hlediska optimalizace jejich chronologie. Uklidnit je, že není 

na místě se vzdávat nebo utápět v zoufalství nad tím, jakým způsobem se kdo 

připravoval na věčnou hostinu dosud. Staří lidé totiž právě v tomto období obvykle 

vzpomínají a rekapitulují vše, co během celého života prožili.  

Někteří zřejmě vzpomínají i na své mládí a produktivní věk, kdy byli v plné síle, 

zaujímali například důstojné společenské postavení a byli úspěšní ve své kariéře. Nyní 

se ocitají ve zcela jiné pozici, kdy jsou staří, slabí, zranitelní, žijí v ústraní a někteří 

téměř zapomenuti či opuštěni. Při zpětném pohledu na svůj život tak mohou cítit i jisté 

připodobnění k hostům, kteří si vybrali u stolu přední místo a pak poníženě museli toto 

místo uvolnit a zaujmout místo poslední. Možná si uvědomují, že v jejich úspěšném 

a spokojeném životě nebylo místo pro pokoru nebo vděčnost, které tudíž ani nemohly 

předat svým dětem. Vyrovnání se s touto situací není vůbec jednoduché a může být 

doprovázeno dlouhým obdobím smiřování se s novou skutečností. I zde se otevírá nový 

prostor pro nalezení pokory, se kterou lze vždy znovu vykročit na cestu k Bohu.  

Někteří zjišťují jiné chyby i nedostatky, kterých se dopustili, a možná je přičítají 

výchově nebo případným neutěšeným vztahům s rodinami svých dětí, příbuzných 

a přátel. Postupně pak mohou úplně rezignovat na možnost účasti na nebeské hostině. 

Právě v těchto případech je důležité klást důraz na stálé prohlubování vědomí 

o bezpodmínečné, uzdravující a vysvobozující Boží lásce, která dává naději na šťastné 

setkání s nebeským Otcem a přebývání v jeho přítomnosti. Pro pastoračního pracovníka 

je pak úkolem povzbuzovat lidi k tomu, že je potřeba neotálet a rozhodnout se třeba 

právě nyní a začít s „odpovídající přípravou“.  
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Ačkoliv se někteří mohou cítit svým způsobem „odloženi“ v zařízení pro seniory 

a prožívají s tím spojený smutek, je nesmírně důležité předat jim naději, že v nebeském 

království je místo opravdu pro všechny. Zásadním předpokladem je však neodmítnout 

pozvání. To v některém případě může znamenat i samotné přijetí nabízené pomoci. 

Někdo pomoc přijímá jen rezignovaně v důsledku nemožnosti jiné volby a mnohdy 

ještě umocněnou pocitem vlastní nemohoucnosti, jiný pomoc vítá a přijímá 

ji s vděčností a radostí z toho, že mu je někdo ochoten a připraven pomoci.  

Předávání a posilování naděje je možná pro seniory o to důležitější, že právě oni jsou 

mnohdy zcela nechtěně odloučeni od svých nejbližších, uvědomují si svou slabost 

a úbytek fyzických sil a noří se do svého smutku. Naděje je ctnost odpovídající „touze 

po štěstí, jež je přítomna v srdci každého člověka. Řídí a očišťuje očekávání, jež 

podněcují činnost člověka, chrání ho před skleslostí a sobectvím.“169 Proto posilování 

naděje jde ruku v ruce s pocitem vnitřní radosti, po které každý přirozeně touží.  

Z uvedených příkladů vyplývá, že spektrum představení podobenství o hostinách 

a jeho hlavní myšlenky i toho, jakým návodem je nám pro život, je velmi široké. Přitom 

závisí nejen na věkové skladbě přítomných, ale zajisté má svůj nezastupitelný vliv 

i skutečnost, zda se mluví se skupinou, kterou člověk nějakým způsobem zná 

nebo jde-li o zcela neznámé posluchače různého věku. Jinak tedy bude o podobenství 

hovořit kněz při nedělním kázání a jinak například pastorační pracovník při hodině 

náboženství s malou skupinou dětí, která je mu více méně známá. 

 

                                                 
169 PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z., s. 134. 
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Závěr 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že podobenství o hostinách, které je tématem 

této práce, je velmi obsažné a nese v sobě více poselství, než se může zdát při prvním 

přečtení. Podobenství o hostinách je součástí Lukášova i Matoušova evangelia. 

Tato podobenství se liší specifikací hostiny a Matoušova verze zahrnuje navíc 

i podobenství o svatebním šatu. Obě verze se v podstatě shodují v popisu chování hostů 

a samozřejmě v pojetí hostiny jako obrazu nebeského království. Hlavním smyslem 

těchto podobenství je přiblížení Boha jako milosrdného Otce a skutečnosti, 

že v nebeském království je dostatek místa pro všechny bez ohledu na původ, 

společenské postavení a podobně.  

Z podobenství o hostině v Lukášově evangeliu je možné vysledovat důraz 

na vysokou důležitost přípravy na tuto jedinečnou událost, která je obrazem účasti 

na hostině v Božím království. Ježíš klade na srdce všem čtenářům tohoto podobenství, 

aby velmi důsledně, uvážlivě a střízlivě hodnotili své jednání a nevybírali si přední 

místa na hostinách. Nezbytné je ovšem i nezištné chování hostitele, který zve 

na slavnost skupinu lidí na okraji společnosti, pro niž mají všichni pouze slova 

odmítnutí a opovržení (chudé, nemocné, lidi bez domova). Největší důraz je třeba klást 

na přijetí účasti k hostině, protože toto pozvání se již nikdy nemusí opakovat a tím 

by přišlo vniveč i veškeré naše pozemské snažení. Účast na hostině v nebeském 

království je cílem našeho života, a proto je nezbytné se na ni svědomitě připravit 

a zároveň i s přípravou neotálet. Nikomu totiž není znám okamžik, kdy ukončí své 

pozemské putování a předstoupí před Boží tvář. 

Podobenství o hostině nahlíží na dějiny spásy z křesťanské perspektivy. Poukazuje 

na zahrnutí lidu na okraji do společenství vyvolených pro Boží království. Zároveň 

ovšem také varuje, že nestačí pouze pozvání přijmout, ale je třeba se na ně náležitým 

způsobem připravit. Přípravy jsou důležité a je potřeba k nim přistupovat s veškerou 

vážností a odpovědností, avšak nikdy nesmíme zapomínat, že evangelium je radostnou 

zvěstí, jež přináší do našeho života naději, která i veškeré přípravy má přirozeně činit 

radostnými.  

V závěrečné kapitole bakalářské práce jsem blíže popsal jednu z mnoha variant, 

jak je možné toto podobenství využít pro pastorační práci se seniory. Jsem přesvědčen, 

že již tolikrát zmiňované Boží království je ústředním bodem života každého člověka, 
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a proto by se mělo často připomínat například v homiliích, biblických hodinách, 

pobožnostech, duchovních cvičeních. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky biblických knih v této práci jsou podle liturgických knih římsko-katolické 

církve. 

 

Ostatní použité zkratky 

atd. a tak dále 

atp.  a tak podobně 

např.  například 

srov. srovnej 

sv.  svatý 

tj.  to je  
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