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 tyto dny, tedy velikonoční týden, jsou pro mě velikou provokací. Jednak jsem se dozvěděl, 

že dvě osoby pro mě velmi důležité onemocněli virem Covid – 19. První z nich je profesor Ennio 

Apeciti, kněz z Milána, který má na starost kauzy svatořečení pro severní Itálii a který nám v 

semináři přednášel Dějiny církve způsobem, na který nelze zapomenout a druhý je Angelo 

kardinál De Donatis, papežův vikář pro Řím, který mi udělil jáhenské svěcení těsně předtím, než 

jsem se stal kaplanem u nás na škole. Dle Vatican news kardinál De Donatis je na dobré cestě k 

uzdravení. O profesoru Apecitim nemám zpráv. 

 Dále, již je jisté, že letošní velikonoce nebudou takové, jak jsme zvyklí. Pro mě to bude 

poprvé, kdy Velikonoční liturgií budu procházet jako kněz. Je to zvláštní pocit, vědět, že budu 

pouze se spolubratry, a že Velikonoce neoslavím s nikým dalším. 

 Proto se právě teď ptám: „K čemu to všechno?“ „Proč chystáme liturgii Velikonočního 

Tridua?“ „Po čem vlastně toužíme?“ 

 Otec Luigi Giussani, zakladatel katolického hnutí Comunione e Liberazione, ke kterému 

patřím a ze kterého vznikla moje kněžská fraternita, v knize Náboženský smysl říká, že existuje 

něco jako soubor základních tužeb lidského srdce, jako je touha po lásce, po spravedlnosti, po 

kráse, po štěstí … a tyto touhy mohou být naplněny jen jedním způsobem a to Boží blízkostí. 

Tomu je tak proto, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Proto neustále toužíme po jeho 

přítomnosti.  

 A protože Bůh nás miluje a chce tuto touhu naplnit, začal se člověku zjevovat. Postupně, 

od Abraháma, přes celý Starý Zákon, až se sám stal člověkem v Ježíši Kristu. A že Ježíšova 

přítomnost může naplnit touhy člověka, obrátit jeho srdce, přemoci zranění prvotního hříchu, 

vidíme v evangeliích na mnoha místech. Setkání Ježíše a Zachea, epizoda se Samaritánkou u 

Jakubovy studny, povolání svatého Matouše,…, v každém setkání s Ježíšem vidíme, jak Ježíš 

vstupuje do srdce člověka, mění ho, naplňuje jej láskou a pokojem a činí jej šťastným způsobem, 

který svět nemůže dát, kterému říkáme blaženost a který stojí i za oběť nejvyšší, jak nám ukazuje 

příklad mučedníků. 

 Dále, Ježíš se nechtěl omezit na pár let života a na území Palestiny. Chtěl se dostat k 

lidem všech národů a všech časů. A proto ta „šílená“ oběť lásky na kříži, a proto vzkříšení, a 

proto seslání Ducha Svatého, proto vzniká církev, svátosti a proto k sobě volá mučedníky, aby 



ukazovali, že tato blaženost, kterou přináší jeho blízkost, stojí i za tu nejvyšší oběť, proto ten 

zástup svatých, který nás provází celými dějinami církve, a jak nám ukázal na hodinách 

Církevních dějin profesor Apeciti, nebylo v celých dějinách církve období, kdy by svatí nebyli a 

byli to nakonec oni, kdo určoval dějiny.   

 V tomto kontextu mě velmi ovlivnilo, co řekl papež František na svatopetrském náměstí 

27 března při požehnání městu a světu. Cituji: „Voláš nás, abychom se chopili tohoto času 

zkoušky jako času volby. Není to čas tvého soudu, ale našeho soudu: čas vybrat si mezi tím, na 

čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, od toho, co nezbytné není. Je to čas k 

opětovnému usměrnění běhu života vstříc Tobě, Pane, a vstříc druhým.“ 

 Tento čas je tedy pro nás všechny okamžikem, kdy můžeme znovu objevit celou naši víru. 

Způsob jejího prožívání se mění k nepoznání. Avšak to, že i dnes je možné potkat Ježíše Krista, 

přilnout k němu a nechat se postupně obracet jeho přítomností, je možné i dnes a jsme voláni k 

tomu, abychom sami na sobě ověřili tuto skutečnost, abychom sami zodpověděli, že jeho 

přítomnost je, to na čem záleží, to co je v životě podstatné.  

 Naše situace je potom velmi podobná období počátků církve, kdy kostely byly vlastně 

soukromé domy, tzv. „domus ecclesiae“ neboli domácí církve. Je proto třeba znovu objevit 

možnost a sílu slavení církevních svátků tímto způsobem.  

 Je možné slavit velikonoční liturgii a zůstat při tom doma. To co je důležité je dát jí přesně 

vymezený čas. Dát přesně vymezený čas modlitbě. Doporučuji zejména modlitbu breviáře, 

rozjímavou modlitbu v tichu a slavení liturgie. Jak můžete slavit liturgii se dozvíte například zde.  

 Pokud jde o mši svatou, nezapomeňte prosím, že ani v těchto dnech nezmizí. My kněží 

budeme sloužit všechny velikonoční obřady. A kněz, který slouží mši svatou není nikdy sám, ale 

přináší spolu se sebou celý Boží lid k Jeho tváři. Takže i když nebudete přímo při obřadech, pro 

Pána i tak budete přítomni.  

 Závěrem bych vám rád popřál, abyste i v těchto dnech dokázali prožít památku toho, co 

prožil Kristus, abyste spolu s ním vystoupili na Kalvárii a spolu s ním prožili radost ze vzkříšení. 

A prosím nezapomínejme se modlit za všechny nemocné, nejen nákazou koronaviru, a za 

všechny, kteří trpí kvůli násilí, pronásledování, hladu, z důvodů přírodních katastrof či 

nespravedlnosti. A nezapomínejme se modlit i za sebe navzájem.     
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