
                      
 

Trochu si odpočiňte 
 
Nastává zasloužená doba prázdnin a dovolených. Je to vhodný 
čas slyšet výzvu, kterou Ježíš adresoval svým apoštolům po 
dobře odvedené službě: „Pojďte sami stranou na pusté místo a 
trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho 
lidí, a neměli ani čas se najíst (srv. Mk 6, 31).  
 
Schopnost uvolnit se od povinností a nároků, které na nás kla-
de běžný život a odpočinout si, patří k umění, kterému bychom 
se měli naučit. Někdy je to těžké. Nebylo to lehké ani pro Ježí-
še. K tomu, aby mohl být sám v klidu a pokoji, musel často vyu-
žívat noc. Nevyšel mu ani záměr citovaný výše. Lidé vytušili, 
kam má s učedníky namířeno, předběhli je a byli tam dřív. Ježíš 
pak vědomě zaměnil svůj odpočinek v třídenní vyučování za-
končené zázračným rozmnožením chlebů. 
 
Jsou však i situace, kdy se příliš nehrne k tomu, aby posloužil, 
přestože je to žádané a někdy i velkým počtem lidí (např. Mt 8, 
18). Umí říkat „NE“ i jednotlivcům. Nechce, aby si z něho kdo-
koli bral energii, pokud v jeho přístupu není víra nebo to není 
spojené s vnitřním obrácením. Příkladem může být třeba Sy-
roféničanka, která po něm chtěla, aby uzdravil její dceru.  
 
Ježíš zvažuje, čemu dá své „ANO“. Je si vědom, že jeho ener-
gie je vzácná. Je určena především k tomu, aby naplnil své 
poslání být plně k dispozici těm, kteří chtějí nalézt Boha. Je zde 
pro ty, kteří přicházejí z vnitřní touhy po poznání Otce a jsou pro 
to ochotni i sami něco udělat. Pokud v člověku tento záměr ne-
nachází, umí říci „NE“. Není „děvečkou pro všechno“. Není léči-
telem nebo služebníkem ve smyslu, že bude člověku plnit jeho 
přání nebo za něj řešit toliko těžkosti a starosti. Žádá víru, od-
povědnost, aktivní spolupráci, vůli nést svůj kříž, ochotu růst a 
vyvíjet se. 
 
Vrátím-li se k úvodnímu citátu: Když zjistil, že je na ono pusté 
místo předběhli lidé, kteří lačněli po Otci a byli ochotni tam 
s ním zůstat tři dny, poslouchat jeho slova a vzdát se pohodlí, 

zrušil svůj odpočinek a plně se jim věnoval. Pokud by však zjis-
til, že po něm chtějí něco jiného, je pravděpodobné, že by řekl 
„NE“ a raději dopřál sobě a svým učedníkům čas klidu a poho-
dy. I oni jsou lidmi, kteří si zaslouží péči. 
 
Učme se i my říkat „NE“ tam, kde je to na místě. Přijímejme 
odpočinek jako požehnaný čas, a ne jako nepatřičnost. Ne-
nechme se zahltit přemírou nedůležitých aktivit. Nemusíme 
vždy vyhovět každému přání a požadavku, které na nás druzí 
kladou. Nemusíme přebírat odpovědnost za to, za co by ji měli 
nést oni sami. Nemusíme na sebe přebírat a ni řešit všechny 
jejich potíže. Na druhou stranu mějme schopnost a ochotu svoji 
energii investovat do smysluplných věcí z pohledu Božího i přes 
vlastní nepohodlí. Vůči druhým buďme všímaví a empatičtí. 
Pomáhejme si navzájem nést svá břemena. Mějme lásku, která 
se sdílí a obohacuje životy našich bližních. 
 
Prosme Ducha Božího za dar umění, do kterého jistě patří i 
schopnost skloubit smysluplnou práci s odpočinkem tak, aby 
obojí bylo v rovnováze. Prosme ho též o dary rozumu a moud-
rosti, abychom vždy volili to nejlepší. Nemarnili svojí energii 
zbytečně tam, kde to není na místě. A naopak. Nebyli na ni 
skoupí v případech, kdy je toho třeba.  
 
Přeji Vám klidnou dobu dovolených a prázdnin. 
 
 
 


