
Zelený čtvrtek, Klobouky, 2020 

Sestry a bratři, dnešním večerem opět vstupujeme do 

nejposvátnějších dní naší víry. Ač se to v našem životě opakuje po 

několikáté, přeci jen je to jiné. A tím nemyslím to, co slyšíme stále 

kolem sebe – protože nemůžeme do kostela. Ano, prožíváme letošní 

Velikonoce jinou formou, hluboký odkaz zůstává však stejný. My jsme 

jiní. O rok zralejší, o dalších 40 dní postního snažení zkušenější, 

možná o některé pády poranění a naopak o některé radosti bohatší. 

A v této životní situaci se nás i letos chce dotknout Bůh. Chce znovu 

v našem srdci vykřesat nadějný pohled na budoucnost našich životů, 

protože jsou dávno vykoupeny tím, co pro nás udělal. I letos čeká, jak 

tyto dny vnitřně prožijeme bez ohledu na formu a různá omezení, 

která nás mrzí. On se nedá vytěsnit do formy – Bůh je nade vším a 

nad to všechno nás pozvedá. Chceme zaslechnout jeho hlas ve všech 

událostech, které si připomínáme, a je dobré se nad nimi zamyslet, 

aby se naše nitro otřáslo vděčností za jeho lásku a novým 

rozhodnutím jít za Ním. 

Vstupujeme do těchto dní tradičně památkou na Poslední večeři, 

která byla židovskou pesachovou večeří. Tou si židé připomínali 

vysvobození z otroctví Egypta a dodnes ji berou velmi vážně. Při této 

večeři se vždy nejmladší člen rodiny ptá toho nejstaršího: A co se 

dnes v noci stalo? Pak – většinou otec – začne vyprávět o velkých 

událostech, které vykonal Bůh pro svůj lid. To nás nesmírně 

povzbuzuje v naší situaci. V těchto dnech jsme vyzýváni, abychom 

jednali podobně. Abychom ve svých rodinách prožili tyto události 

aktivně – klidně i s tou otázkou nejmladšího člena rodiny (pokud už 

umí mluvit) – a co si v těchto dnech připomínáme? Tátové, nebojte 

se vzít vyprávění o lásce Ježíše Krista do svých rukou. Kde to není 

možné, tak samozřejmě mohou i maminky, babičky či kmotrové nebo 

starší sourozenci. Sdělte svým nejbližším, co Bůh pro každého z nás 

udělal od tohoto večera až po nedělní ráno. To mohou samozřejmě i 

manželé mezi sebou, když jsou jen dva. Co pro vás znamená, že Bůh 

myslel i na vás dva? I vy, co jste sami, můžete zkoumat, jak prožíváte 

skutečnost, že jste vykoupeni Kristem.  

Oslavujeme Kristovo kněžství – ve slovech: To konejte na mou 

památku – spatřuje církev od pradávna ustanovení svátosti kněžství. 

Obvykle se myslí na služebné kněžství, které Bůh daruje těm, které 

vyvolil, aby tento jeho příkaz naplňovali po staletí dál. Služebné 

proto, že slouží všeobecnému kněžství. A to máme všichni od křtu. I 

z tohoto důvodu se můžeme osmělit vzít na sebe úlohu kněze a 

vysvětlovat všem, čím jsou Velikonoce tak důležité, čím jsou pro 

křesťany a čím jsou pro mne osobně. A z jádra rodiny se tato 

radostná zvěst bude šířit dál. Jedině takto – když to tryská z našeho 

nitra – jádra – srdce a ze srdcí našich rodin, ze srdce našich rodin, 

našeho přátelství – ze srdcí naší domácí církve – se staneme 

věrohodnými velikonočními svědky. Nejsme sice ve společenství farní 

rodiny, ale jsme ve společenství doma – v domácí církvi, kde se nejvíc 

a ve své každodennosti žije z velikonočních událostí.  

Papež František říká, abychom vzali doma do ruky kříž a evangelium. 

Hleděli na kříž – na lásku Krista k nám – a otevřeli Písmo – to ať je 

jádrem našich domácích církví, našich domácích bohoslužeb. Takto 

prožité Velikonoce zůstanou v našem nitru jistě dlouho a budou 

rezonovat i v dalších dnech a potom také ve dnech, kdy tuto radost 

budeme moci sdílet společně jako farní rodina. Nechme se vtáhnout 

letošními svátky k hlubokému, aktivnímu slavení a prožívání každého 

symbolu, události a smyslu těchto dní. Co pro mne osobně tyto dny a 

události znamenají – jak vytrysknou v novosti v mém životě? 


