
Velikonoce s Kristem 

 

„Často se utíkej k prameni milosti a Božího milosrdenství, ke 

zřídlu dobroty a veškeré čistoty, chceš-li se vyléčit ze svých 

nezřízených vášní a chyb a být silnějším a bdělejším při všech 

ďábelských pokušeních i nástrahách. 

Nepřítel ví, že ve svatém přijímání je největší posila a lék, a 

proto všemi prostředky a při každé příležitosti usiluje, pokud může, 

věrné a zbožné duše od něho odvracet a zdržovat.“ 

                       Z knihy Následování Krista, Tomáš Kempenský 

 

Náš život je dar, snažíme se uchovat si zdraví své i svých 

bližních. Ale až s příchodem nějakého problému si uvědomíme, jak je 

to složité, je to někdy boj s větrnými mlýny. Sháníme se po tom, co 

nás zachrání: prohlídka lékaře, návštěva lékárny, potřebné odběry, 

vitamíny, ověřené rady… Někdo možná zabředne až do temných vod 

magie, ve kterých ho budou přesvědčovat, že pro zdraví je dovoleno 

všechno. Ale je to pravda? Zkusme se ptát jinak. Ne co, ale kdo nás 

zachrání. Pak je tu totiž zcela jiná nabídka, v tom našem často tak 

chaotickém světě. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, 

ale ztratí svou duši? Mk 8, 36. Ježíš nebyl populista ani politik, 

nepotřeboval souhlas davů, nemusel počítat s každým hlasem ve 

sčítání jakéhokoliv druhu. Věděl, že jeho slova jsou Duch a život a 

často nebudou vhod. Ani dneska se neposlouchají snadno, protože 

toho o nás vypovídají více, než bychom si přáli, nebo chtěli připustit, 

pronikají až do morku kostí. 

Ježíš vždycky hledal konkrétní osobu, oslovoval lidi jménem, 

hledá i nás. Volá nás jménem, protože i on je Bůh, který má jméno, je 

osoba. Je Bohem Abraháma, Izáka, Jákoba, je Bohem proroků, 

apoštolů, mučedníků, světců naší vlasti, je i naším Bohem. Nejdříve 



zjevil svoje jméno Mojžíšovi v hořícím keři, představil se: „Já jsem, 

který jsem.“ Ex 3, 14 Izraelité měli tak velkou úctu k tomuto jménu, 

že ho ani nevyslovovali, my to jméno také známe, náš Bůh má jméno 

Ježíš Kristus, je to Beránek Boží. 

Když šel Abrahám obětovat svého jediného syna, jeho dítě se ho 

s důvěrou ptalo: „Otče!“ Odpověděl: „Co je, můj synu?“ Izák nato: 

„Hle, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k celopalu?“ Abrahám 

odpověděl: „Bůh si vyhlédne ovci k celopalu můj synu“ a šli oba dva 

spolu dál.“ Gn 22, 7-8   Bůh si opravdu vyhlédl svého Beránka, svého 

jediného Syna místo nás, obětovaného na dřevě kříže pro naše 

hříchy, abychom se my mohli vrátit domů, a abychom šli spolu dál. 

Náš Beránek, Eucharistický Kristus je reálně přítomný pod 

způsobou chleba a vína ve mši svaté, která je sloužena již dva tisíce 

let. Tento Beránek není virtuální postava. Do digitálního světa, který 

nám toho tolik umožňuje, není možné vložit celý náš duchovní život, 

protože ten je založen na osobním setkání člověka s Bohem, na 

setkání společenství s živým Pánem, který se nám celý dává. 

Jestliže je naše současná situace tak jiná, zkusme si 

připomenout slova Písma: „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i 

navěky.“ Žid 13, 8 Kristus je ve své církvi přítomen mnoha způsoby, 

ale zcela zvláštním způsobem je přítomen v eucharistických 

způsobách, zde je přítomný ,,par excellence,“ tzn. naprosto 

vyjímečně, reálně. Emauzští učedníci poznali Pána při lámání chleba, 

Velikonoce jsou neodmyslitelně spojeny s Eucharistií. 

Ale je naše situace opravdu tak mimořádná? Snad nám Pán 

dává zakusit to, co prožívali Izraelité při odchodu z Egypta. Věděli, co 

mají dělat, my to víme také. Celé společenství Izraele dostalo příkaz 

opatřit si beránka, společně ho zabili a krví potřeli obě veřeje i příčný 

trám na svých domech. Beránka pak s nekvašenými chleby, jedly 

jednotlivé rodiny ve spěchu, s přepásanými bedry, holemi v rukou, 

aby byli připraveni odejít z Egyptské země, z domu otroctví. Tu noc 



přešla zhouba touto zemí, ale krev beránka sloužila jako znamení, 

díky němuž Boží lid unikl ničící ráně. Nebyli zachráněni tím, že se 

schovali za zavřenými dveřmi, ale tím, že natřeli veřeje krví beránka. 

Také my jsme dnes za zavřenými dveřmi, ale smrt, která patřila 

nám, vzal na sebe Boží Syn. Vzkříšený Ježíš k nám chce přijít stejně, 

jako přišel ke svým apoštolům.  Navečer toho prvního dne v týdnu 

přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře 

zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Jan 20, 19  

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha 

svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Jan 20, 22 – 23 

Ježíš k nám přichází konkrétně skrze svátosti. Nechme se očistit 

deštěm paprsků, které vycházejí z Ježíšova probodeného Srdce, jsou 

to prameny ospravedlnění a nového života, které k nám pronikají 

skrze svátost smíření. 

 „Vidím, že jsem tak slabá, že kdyby nebylo svatého 

přijímání, pořád bych padala, jen jedno mě udržuje, a sice svaté 

přijímání, z něj čerpám sílu, v něm spočívá moje moc. Bojím se života 

v den, kdy jsem bez svatého přijímání. Bojím se sebe samé. Ježíši 

ukrytý v hostii, jsi mi vším. Ze svatostánku čerpám sílu, moc, odvahu, 

světlo; zde ve chvílích trápení hledám utišení. Neuměla bych Boha 

chválit, kdybych v srdci neměla eucharistii.“ 

               Faustyna Kowalská, Deníček 1037. 

Ježíš k nám chce přijít jako ke svým učedníkům přes dveře 

našich domů, přes dveře našeho kostela, ne skrze obrazovku naší 

televize, našeho počítače, našeho mobilního telefonu. 

Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze 

vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je 

pravda. 1 Jan 5, 6 



Bratři a setry, pozvěme Ježíše tam, kde se právě nacházíme, 

povzbuzeni slovy Pána Ježíše: „Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18, 20 

S přáním požehnaných Velikonočních svátků  

       O. Marek 


