
 6. postní neděle - Květná                                        5. dubna 2020 

 
  

Biblický text:  
Matouš 21, 1-17:  Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva 
učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní 
oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A 
ten člověk je hned pošle.“ To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: ‚Povězte dceři 
siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘ 
Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně 
posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na 
cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který 
přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém 
městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v 
Galileji.“ Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků 
i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby,‘ ale vy z něho 
děláte doupě lupičů.“ I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. Když velekněží a 
zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu“, rozhněvali se a 
řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“ Ježíš jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a 
kojenců připravil sis chválu‘?“ Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval. 
 

 
 

Květnou nedělí začínají Velikonoce, počátek tzv. Svatého týdne.  
 
Do tvých rukou, Pane, odevzdávám svého ducha. Letos budou velikonoční svátky prožívány křesťany 
hodně osamoceně, v duchu. Nebudeme ve sborech, nebudeme společně číst Písmo ani zpívat, budeme 
se o to více se učit modlit - každý jednotlivě - a současně v Duchu být sjednocováni, spojováni se 
všemi, na které si vzpomeneme. Bude to vyžadovat čas, hodně soustředění, modlitebního usebrání. 
Zkusíme to?  
Já také odevzdávám svého ducha Pánu. Vkládám se do Božích rukou při svých modlitbách, svěřuji 
Bohu své naděje a svá důvěřování.  
Možná poprvé opravdově připustím, že tento velikonoční týden je nejdůležitější z celého církevního 
roku. Jde v něm o mou spásu (záchranu) a o můj život. Jde v něm o záchranu světa a o naše životy. 
Velikonoční týden se může stát naší zásadní a bytostnou proměnou a obnovou. Rozpomeňme se na 
svůj křest, a kam jsme se od té doby ve víře posunuli. Nebo jsme ji vytlačili ze svého myšlení, protože 
se nám dařilo žít docela úspěšně i bez ní a bez hledání Boží vůle. Plnit si svá přání, vize, pracovat, 
nakupovat… je to honička.  
Mohu zahlédnout zápas, který Bůh v Ježíši Kristu vyhrává nad vším temným a ničivým ve světě a 
v mém životě? 
 
Tak, nech teď Písmo, aby vedlo každého z nás po cestě, kterou šel a žil Ježíš. Buď při čtení a 
přemýšlení nad ním pozorný a vnímavý. Neslibuj a nebuď mluvný – Bůh Otec ví, co potřebuješ. (Navíc 
naše přání jsou často pošetilá.) Buď s Kristem, když on naplňuje vůli svého a našeho nebeského Otce. 
Snad se ti poštěstí a dotkne se tě něco z tajemství jeho života a lásky, něco z tajemství víry.  
 
Dnes to vypadá, že Ježíš má na začátku týdne vše pod kontrolou. Ví, co je potřeba udělat a řídí celou 
„akci“. Posílá své nejbližší přátele, aby zařídili, co on potřebuje mít připraveno. Jestliže jsi jeden z jeho 
přátel, jak na to všechno reaguješ? 
 



Dav lidí je vzrušený a očekává něco dalšího zajímavého. Jejich aktivní spoluúčast představuje kladení 
jejich plášťů a mávání palmovými větvemi. Jestliže jsi v tom davu, jaké pocity máš, když se toho 
průvodu aktivně účastníš?  
 
Na okraji celé události jsou Římané, úzkostlivě se snaží během svátků udržet pořádek v ulicích. 
Snadno by se v tom přelidněném městě mohla situace zvrhnout mimo kontrolu. Jestliže jsi členem 
římské posádky ve městě, jaká by byla reakce na tu hlučnou spontánní „demonstraci“?  
 
Čti si biblické čtení opakovaně a přemýšlej, co to všechno znamená pro toho, kdo je v centru toho dění, 
pro Ježíše? 
 
Přemýšleli jsme nad čtením z různých stran: z pohledu učedníků, davu, Římanů a také Ježíše. Zkus 
mluvit s Ježíšem nyní, po tom, co jsme viděli a slyšeli. A dovol mu na oplátku, aby mluvil k tobě. 
 
 
 
 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


