
Květná neděle 

AI Nejednou prožijeme tolik událostí, že neumíme, která je důležitější. 

Podobné pocity máme tehdy, když máme o tom někomu vyprávět. 

Nevíme, co dříve říct. 

KE Podobné pocity můžeme mít i po přečtení pašijí. Je v nich tolik 

událostí spojených s Ježíšovým utrpením a smrtí, že nevíme, o kterých 

dříve mluvit. 

DI Vyberme si alespoň tři z nich, které jsou velmi důležité. 

     V Ježíšově utrpení se Bůh přibližuje k člověku a dokonce se s ním 

spojuje. Vždyť víme, že utrpení je důsledek hříchu pro stvoření, ale ne 

pro Boha. Bůh nezhřešil, aby musel trpět. Ani Ježíš nezhřešil. Pokud 

tedy Bůh dovoluje, aby Ježíš trpěl a on utrpení přijímá, tak je to kvůli 

nám lidem. Bůh v Ježíši vstupuje do moře lidských bolestí, aby přinesl 

lidem záchranu. 

     Dále jsme svědky, že Ježíš trpí sám. Víme, že utrpení v samotě je 

mnohem obtížnější, než když někdo sdílí bolesti s trpícím, když je 

u něj oporou. Opustili ho všichni, od zrádce Jidáše po Petra a jiných 

učedníků. A ne jen lidé ho opustili. Na křížové cestě to vypadá tak, 

jako by ho opustil i Bůh. A tehdy je kříž opravdu mnohem těžší. Ježíš 

přijímá utrpení celého světa, aby ho zanesl Bohu a dal mu smysl. 

     A ještě si vzpomeňme jednu událost. Jsou to slova římského 

setníka, kdy Ježíš vydechl: "Tento člověk byl opravdu Syn Boží." Na 

kříži se objevuje tajemství Ježíšovy existence. Nebyl politickým 

vůdcem, ani náboženským fanatikem, ale Synem Božím, který se za 

nás obětoval. 

PAR Začínáme prožívat jedinečný týden v roce. Tajemství Ježíšova 

života, smrti a zmrtvýchvstání se nám představí v celé své kráse a 

hloubce. Nebuďme jen pasivními pozorovately, ale vstupme do nich 

se svým životem, aby se dotkly našich srdcí. 

MY Vždyť v určitém smyslu slova je celý náš život Velkým týdnem. 

Pokud ho prožíváme posílení Ježíšovým utrpením, tak přichází i 

"osmý den", když se bolesti promnění na radost z našeho vlastního 

"zmrtvýchvstání". 

ADE Poslouchat Pašije přináší velký duchovní zážitek. S ním vstupme 

i do Velkého týdne – a to se svým od Boha neodděleným životem. 

Amen 


