
Zelený čtvrtek 2021 
Bratři a sestry, prožíváme velice posvátný den. Ráno v katedrále v Českých 

Budějovicích, jsme my vikáři, kteří díky opatřením korona viru jsme zastupovali všechny 

kněze naší českobudějovické diecéze společně se svým biskupem celebrovali mši svatou, 

při které jsme si připomněli, že Pán Ježíš na Zelený čtvrtek ustanovil svátost kněžství a 

svátost Eucharistie. My kněží jsme pak do rukou svého biskupa obnovili své kněžské 

závazky a poděkovali jsme Bohu za tento nesmírný dar, za dar povolání ke kněžství a 

poprosili jsme o sílu Ducha svatého k vytrvání v kněžské službě. Jako takové Boží 

obdarování jsme do svého vikariátu přivezli nové posvěcené oleje, kterými se udělují 

svátosti – olej křtěnců, olej pro nemocné a svaté křižmo, kterým se uděluje svátost 

biřmování a kterým se do svého úřadu pomazávají králové, biskupové a kněží a také ti, 

kteří jsou pokřtěni. Od nás si pak do svých farností odvezou posvěcené oleje ostatní kněží. 

A tak vlastně od biskupa z katedrály se ty oleje postupně dostanou ke všem věřícím. 

Posíleni tímto společenstvím s biskupem i všichni mezi sebou navzájem zahajujeme v této 

chvíli Velikonoce, neboť právě v tuto chvíli doba postní skončila.  

My si dnes večer však zároveň máme uvědomit, že tato slavnostní mše svatá, na 

které jsme se shromáždili v našem farním kostele, s tou ranní mší svatou s biskupem 

v katedrále úzce souvisí. Opět, v tuto chvíli, na začátku Velikonoc, děkujeme Bohu za dar 

kněžství a za dar Eucharistie. A kromě toho si v tuto chvíli máme také připomenout 

odkaz Pána Ježíše, co nám zde chtěl zanechat a co nám přikázal. Ta poslední večeře, 

kterou tehdy Pán Ježíš slavil se svými nejdražšími, byla vlastně vyvrcholením jeho učení a 

jeho života zde na zemi. Byl to jeho odkaz, závěť. 

Před chvílí jsme si v evangeliu připomněli ty poslední chvíle, které Pán Ježíš při 

večeři prožil se svými učedníky. Tato večeře se nazývala „Poslední večeře“ ne kvůli 

tomu, že by Pán Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky (víme, že po svém 

zmrtvýchvstání s nimi strávil mnoho večeří a hostin), ale tento název měla proto, že si židé 

připomínali tu skutečně tu poslední a uchvátanou večeři v Egyptě v tu noc, kdy byli 

zázračně vyvedeni z otroctví. Ta večeře proto měla svůj předepsaný rituál a ve skutečnosti 

to byla taková domácí bohoslužba v kruhu společenství rodiny. Bylo v ní obsaženo mnoho 

symbolů a úkonů, mnoho předobrazů budoucího Mesiáše a tehdy, při této večeři, Pán Ježíš 

učedníkům odhalil, že právě v něm, v jeho osobě se všechna ta proroctví spojují a právě 

v tuto chvíli toto všechno vrcholí a naplňuje se. A Pán Ježíš během této večeře ustanovil 

dvě veliké svátosti – svátost kněžství a svátost Eucharistie. Tyto svátosti moudře 

zakomponoval do struktury té tehdejší židovské rituální večeře a využil i matérií té večeře 

– chleba a vína, i všech těch symbolů – a dal tomu všemu novou, definitivní hodnotu a 

vnitřní božskou sílu. Tato jeho poslední večeře tak vešla do dějin lidstva i vesmíru jako 

vlastně první mše svatá, která však byla v úplnosti zpečetěna na kříži jeho obětí a pak 

naplněna jeho zmrtvýchvstáním. A my si dnes tu ohromnou událost s určitým 

rozechvěním v duši nejenom připomínáme, ale dokonce na tom máme živou účast a 

uvědomujeme si, že díky svátosti kněžství při každé mši svaté jsme účastníky velikého 

zázraku – chleba a víno se díky svátostnému kněžství promění v Tělo a Krev Pána Ježíše – 

neboli v živého pro nás ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista a zároveň v tu chvíli, kdy 

kněz proměňuje, prožíváme navíc i časový zázrak. My totiž v tu chvíli stojíme na Golgotě 

pod křížem stejně tak, jako tam tehdy stála Panna Maria a ti další účastníci a stejným 

způsobem jsme u toho, jsme při tom, když Pán Ježíš svou obětí zachraňuje svět. Tohle je 

mše svatá – památka na poslední večeři, ale zároveň a především oběť Ježíše Krista 



za záchranu nás hříšníků a svatá hostina toho největšího daru – Eucharistie. A to se 

děje všechno pro nás a my máme tu čest být při tom. Když si tohle člověk plně uvědomí, 

tak mu musí jít až mráz po zádech a nezbývá mu nic jiného, než jásat, vděčně děkovat a 

radostně oslavovat Pána Boha za to, že je k nám tak dobrý. A padnout na kolena.  Právě 

teď je ta chvíle, kdy toto všechno můžeme upřímně projevit.   

 Bratři a sestry, ale to ještě není všechno. My si dnes totiž připomínáme ještě jednu 

důležitou věc  - Pán Ježíš apoštolům i nám dal určitý odkaz. V evangeliu jsme slyšeli slova 

– „Těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti“. Co to bylo, co to znamená to 

jeho vydání se do krajnosti?   Z evangelia víme, že Pán Ježíš přerušil večeři a 

aby podtrhl, že všechno to, co celé tři roky hlásal, myslí skutečně vážně, tak to vyjádřil 

šokujícím gestem – jako otrok apoštolům umyl nohy. I zrazujícímu Jidášovi. Učinil tak 

syntézu svého učení. Konkrétně, na místě a hned! On, jejich Mistr a Pán. To musel být 

pro apoštoly ohromný šok. A Pán Ježíš jim tak věnoval svou závěť. A po mytí nohou 

proměňuje chleba a víno ve svoje Tělo a Krev. A mluví o oběti, o nekonečné Boží lásce, 

o tom, jak oni ho mají stejným způsobem svým životem napodobovat a tohle že bude 

jejich hlavním posláním. Sloužit, přinášet užitek. Ustanovuje je kněžími, oni se stávají 

prvními biskupy se závazkem hlásat evangelium a sloužit. Dává jim kněžskou moc a 

především odevzdává se jim i všem lidem do krajnosti tak, jak už to ani víc nejde – 

ustanovuje Eucharistii a plní svá slova „Já jsem s vámi až do konce světa“. A skutečně je 

s námi až do konce světa a my ho máme mezi sebou přítomného v Nejsvětější svátosti 

oltářní neustále. A můžeme se s ním ve svatém přijímání setkávat každý den a on nás 

v tom našem křesťanském poslání skrze Eucharistii neustále posiluje, podpírá a chrání od 

veškerého zla. Tohle všechno se stalo tehdy na Zelený čtvrtek a my si to dnes opět 

připomínáme. Jenže Pán Ježíš se nám vydal do krajnosti ještě více, než si dovedeme vůbec 

představit! Nejenom tak, že je s námi přítomen ve svatostánku živý v Eucharistii. Totiž on 

pro nás obětoval daleko víc, než jsme schopni pochopit nebo uznat. Abychom nezahynuli a 

měli neustále k dispozici chléb života, obětoval pro nás úplně všechno – nejenom své rány 

při bičování a trním korunování; nejenom své tělo probodené na kříži; on se nám odevzdal 

totiž zcela – a lidsky řečeno, jeho láska k nám je tak veliká, že přímo pro nás on riskuje, že 

ho budeme odmítat; že nám ve svatostánku bude lhostejný; že ho někdo může i velice 

zneuctít a zneužít třeba i k rouhání; že kolikrát ho přijmou lidé nehodní v těžkém hříchu; 

že se může i stát, že někteří nehodní kněží ho svým špatným životem zneuctí. A Pán Ježíš 

se nám přesto vydal do absolutní krajnosti tak – že se v Eucharistii pro nás stal vlastně 

bezmocným. On, všemohoucí Bůh! A to jenom proto, aby každý člověk, který zareaguje 

na jeho volání, mohl být spasen a mohl být posilován svatým přijímáním. Tohle je to 

vydání až do krajnosti, které trvá a nepřestane až do konce světa.  

 Bratři a sestry, to je velmi závažné si to uvědomit. Takhle se k nám chová 

všemohoucí Bůh, který se slitoval nad naší bezmocností, a proto se on sám dobrovolně 

stává pro nás bezmocným, abychom my byli silní, a dokonce kvůli naší spáse obětuje i 

svůj božský majestát.  A tohle je Eucharistie, tohle je mše svatá, tohle je odkaz Spasitele 

světa. Co jiného nám zbývá, než padnout na kolena a stejně jako apoštol Tomáš prohlásit: 

„Pán můj a Bůh můj.“ Kéž bychom to dnes při této posvátné bohoslužbě skutečně upřímně 

a pokorně, ale také radostně a zbožně projevili. Amen.  

 

 


