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 Bratři a sestry, poté, co jsme včera večer slavnostně vstoupili do slavení Velikonoc 

a připomněli jsme si ustanovení svátosti kněžství a Eucharistie; poté, co jsme na památku 

přesunu Pána Ježíše a jeho učedníků z večeřadla na Olivovou horu uložili Nejsvětější svátost 

do zvláštní kaple s názvem „Getsemanská zahrada“ – abychom si připomněli jeho 

smrtelnou úzkost a opuštěnost, jsme se dnes na Velký pátek opět vrátili sem do našeho 

farního kostela, abychom jako Boží lid společně v liturgii pokračovali ve slavení těchto 

posvátných obřadů, které nás přímo tajemně vtahují do toho dramatické děje, kdy se jednalo 

o naší spáse. My si dnes připomínáme utrpení a smrt Pána Ježíše za nás, hříšníky. 

Uvědomujeme si, že ho na kříž dostaly naše hříchy, naše špatné životní postoje, naše mnohá 

selhání ve víře, ale také naše neochota konat pokání a žít podle evangelia. Abychom si tuto 

skutečnost ještě více uvědomili a učinili z toho správný závěr pro svůj život, jsme vedeni 

Božím slovem, které se nás dotýká. Zvláště dnes bychom měli cítit, že Boží slovo řeže jako 

ostrý dvousečný meč přímo do živého. Mělo by se nás to dotknout a způsobit to určitý 

duchovní otřes v naší duši, abychom v sobě pocítili upřímné zahanbení nad tím, že i my 

máme podíl na tom, co se tehdy v ten pátek tak dramaticky odehrálo v Jeruzalémě.  

 Dnes máme možnost přemýšlet nad tím, kolik lidí se účastnilo toho bolestného 

utrpení našeho Pána. Máme totiž k dispozici čtyři evangelia, čtvery pašije, které nám to 

popisují a navzájem se v těch informacích podivuhodně doplňují. A tak z evangelií víme, že 

někteří lidé působili Pánu Ježíši bolest cíleně a záměrně, protože to byli jeho otevření 

nepřátelé a chtěli ho zlikvidovat. Jiní těm událostem pouze nějakým způsobem přihlíželi, 

protože se k tomu nějak připletli. A další byli ti, kteří sice na první pohled nebyli příliš vidět, 

ale nakonec Pána Ježíše doprovázeli, protože s ním měli soucit anebo dokonce ho neopustili a 

projevili v tak vyhrocené situaci velikou odvahu, statečnost a věrnost, ačkoli by to od nich 

nikdo nečekal. A tak máme možnost sledovat, jak se na Velký pátek v Jeruzalémě různí lidé 

různě zachovali a můžeme vidět, jak se křížová cesta, utrpení a smrt Pána Ježíše na Golgotě 

někoho dotkla, někoho zas ne a někteří naopak se dokázali ve své zatvrzelosti úplně zatvrdit. 

 Během té noci, kterou musel Pán Ježíš po Getsemanech prožít v žaláři a během 

celého toho směšného soudního procesu, který s ním jeho nepřátelé svedli, se do toho děje 

zapojilo skutečně dost lidí. Můžeme v evangeliích slyšet o nepřátelích Pána Ježíše: velekněží 

Annáš a Kaifáš; učitelé zákona, členové velerady saduceové i farizeové; houf s meči a kyji – 

kteří ho zatkli; falešní podplacení svědci; primitivní a zhrublí římští vojáci; zrádce Jidáš, 

zfanatizovaný dav lidí, který dokonce hrdě vykřikoval „jeho krev na nás a na naše děti“. Pak 

tam slyšíme o osobách celkem indiferentních, kteří sice neměli vůči Pánu Ježíši nenávist, ale 

sloužili svým Pánům nebo pro ně osoba Ježíše byla celkem bezvýznamná. Jsou to: král 

Herodes; římský místodržitel Pilát; služky a služebníci u veleknězova dvora; sluha 

Malchus, se kterým se v Getsemanech popral svatý Petr a usekl mu pravé ucho; nebo 

zločinec Barabáš, který díky odsouzení Pána Ježíše získal svobodu; ukřižovaní zločinci po 

pravici a po levici – podle tradice se jmenovali Gasmas a Dismas; Šimon z Kyrény; stráže u 

hrobu; setník, který kontroloval ukřižování a další. 

Pak je tam dav přihlížejících: dav těch, kteří se mu celou cestu až ke kříži rouhali; dav 

těch, kterým to bylo úplně lhostejné a dav těch, kteří s ním projevili aspoň trochu soucitu, 

jako byly například plačící jeruzalémské ženy.  

 Svojí roli tam hrají i ustrašení apoštolové, kteří Pána Ježíše přece milovali, ale 

nakonec zbaběle utekli. A jsou tam ti jeho nejvěrnější – Panna Maria, svatý apoštol Jan; 

Marie Magdalská, Marie Kleofášova; Marie matka Jakubova a Salome, matka synů 



Zebedeových. A jakoby skoro úplně v pozadí, tiše se tam najednou vynoří Josef z Arimatie 

a Nikodém, tajní učedníci a zároveň vážení členové velerady, kteří si naopak dodali odvahu a 

zařídili pohřeb Pána Ježíše, což je stálo hodně statečnosti i hodně peněz – ale oni to dokázali.  

 A jak to dopadlo s těmi osobami? Je zajímavé, že někteří zůstali bezcitně zatvrzelí 

dál a ještě se víc rouhali. Jiných se to zase vůbec nijak nedotklo – pouhá bezvýznamná 

epizoda, jeden ze všedních dnů ve shonu života města Jeruzaléma. Ale našli se také ti, kteří 

zpočátku se možná vysmívali, pak ztichli a nakonec, když odcházeli z Golgoty, na 

znamení pokání se bili v prsa – na ně to dolehlo, nebyli tak tupí, ani bezcitní. A je tam ten 

setník, který probodl Kristu bok, on přece pouze konal svou každodenní vojenskou práci – a 

ten uvěřil a vyznal víru v Božího syna – podle církevní tradice ho známe jako svatého 

Longina. A Šimon z Kyrény, ten sice zpočátku byl donucen nést kříž, ale nakonec po 

setkání s Kristem také uvěřil – vždyť evangelium o něm říká, že to byl otec Alexandrův a 

Rufův – pozdějších známých jeruzalémských křesťanů. A ten „lotr po pravici“, který nejen 

vyznal víru, ale konal skutečně a upřímně pokání a byl prvním člověkem, kterého Pán Ježíš 

přijal do svého nebeského království – podle tradice to byl svatý Dismas – v naší diecézi je 

tomuto lotrovi zasvěcen farní kostel na Bílé Hůrce. Kolik se tam najednou našlo lidí, které to 

krvavé divadlo úplně obrátilo! A jakou úžasnou statečnost hrdinství projevili Josef 

z Arimatie a Nikodém – oni tito dva muži za to, že se zastali Pána Ježíše, byli vyloučeni 

z velerady. A byli to právě oni, kteří se o Ježíše nakonec postarali. Josef z Arimatie velkoryse 

daroval Pánu Ježíši svou drahou hrobku a Nikodém za těžké peníze koupil 100 liber aloe a 

myrhy, dohromady v přepočtu na židovské míry to bylo 33 kilogramů této vzácné vonné 

látky, a to celé věnoval mrtvému tělu Pána Ježíše, aby mu prokázal úctu. Tak statečně a 

velkoryse se tito dva projevili. Nemuseli to udělat, kdyby nechtěli. Ale učinili to rádi a 

ochotně. 

 Nám se může zdát až s podivem, jak zvláštním způsobem Bůh oslovuje člověka, 

když mu nabízí dar víry. Jakými různými podivuhodnými cestami si vede každého z nás 

k sobě a jak důmyslné jsou cesty Boží. Každý na té křížové cestě dostal možnost uvěřit. Ne 

každý na to zareagoval.  A takhle podobně vypadá život každého člověka. Bůh nám dává 

svobodu a oslovuje nás různými událostmi v našem životě nebo přímo, skrze své slovo. Je na 

nás, jestli to jeho volání zaregistrujeme a pak zareagujeme.   Děkujme proto dnes Bohu za to, 

že nám dal dar víry a že máme v evangeliích příklad těch, kteří také dokázali jeho volání 

uslyšet a Boží milostí nepohrdli.  

 I my dnes stojíme pod křížem. Je na nás, do jaké kategorie těch lidí z pašijí se 

zařadíme. Kéž by to nebyl ten lhostejný, kterého se nikdy nic nedotkne. Kéž bychom se dnes 

nechali vtáhnout do té posvátné atmosféry; kéž bychom se zachovali jako lotr po pravici nebo 

jako ten setník nebo jako Šimon z Kyrény. Kéž bychom objevili v sobě kousek statečnosti, 

abychom svou víru před tímto světem vyznali, jak to dokázala Panna Maria a ty ostatní ženy i 

svatý Jan. Kéž bychom se stali muži činu jako Josef z Arimatie nebo Nikodém. A kéž 

bychom dokázali nad svými hříchy také zaplakat, jak to učinil svatý Petr. Bratři a setry – 

právě Petrův příklad je pro nás dnes aktuální. Pán Ježíš mu odpustil a nakonec mu svěřil 

do rukou svou církev. Protože Petr byl pokorný a byl mužem pokání.  

 Dnes máme možnost při uctívání kříže toto všechno projevit. Děkujme Bohu za dar 

víry, děkujme Pánu Ježíši za dar spásy a poprosme ho za odpuštění. Dnes je ten den, kdy 

máme intenzivně prosit za odpuštění a začít novou, věrnější cestu za Kristem. Ať Pán Ježíš 

z nás má radost, že jeho oběť nebyla za nás podána nadarmo.  Amen.  

 



 


