DANIEL PETER JANÁČEK, O.PRAEM.
OPAT STRAHOVSKÝ

Květná neděle. Strahov 2020
Spis „Acta Petri“ ze 2. století obsahuje legendu „Quo vadis“. Vypráví o tom, jak se sv. Petr
rozhodne za Neronova pronásledování opustit Řím. Křesťané jej prosili, aby utekl, zachránil se,
a mohl tak sloužit bratřím a sestrám v jiném městě. Na útěku z města, před jeho branami potká
Krista a ptá se jej: „Quo vadis, Domine? – Kam kráčíš, Pane?“ Ježíš mu odpovídá: „Jdu do Říma,
znovu se nechat ukřižovat.“
U této věty v nás může rychle vyvstat otázka po cestě Ježíše Krista naším světem a naším
životem. A odpověď? Ta je nejhustějším způsobem dána dnešní Květnou nedělí a celým
pašijovým příběhem. Ony dávají nakouknout do tajemství života Ježíše Krista.
Ježíšova životní cesta je cestou bezbranné lásky a pokory pro spásu člověka. Je to cesta Boží.
Cesta ponížení, pokoje, cesta zřeknutí se mocensko-politických nároků, vzdání se násilí
a panování. Proto osel místo koně. A také proto, že byl na něj posazen Šalomoun, aby byl podle
vůle svého otce Davida pomazán za krále.
Ježíšova cesta zásadně odporuje lidské logice. My raději slavíme Velikonoce, než bychom
procházeli temnou a prázdnou ulicí Velkého pátku. Kdo dnes rád zpívá „hosana“, ten ještě
radši zpívá velikonoční „aleluja“. A právě mezi nimi, mezi „hosana“ a „aleluja“ nepříjemně jak
falešný tón zní „ukřižuj!“ Velkého pátku.
Sestry a bratři, dovolte mi drzou otázku: Našel by se mezi námi takový osel, který by byl
ochoten se ohnout a přijmout na svá záda Ježíše z Nazareta? Dokážeme Krista nést, snést,
dávat pozor, aby nepadal skrze naše chyby, slabosti, skrze pohledy a zlá slova?
Svatý týden, který dnes začínáme, nám klade otázku po naší cestě. Jakou cestu volíme? Kterou
kráčíme? Tou svou, nebo jsme ochotni a připraveni jít i cestou Ježíše Krista? Cestou života, ale
i utrpení a vzkříšení?
Tak jako v legendě „Quo vadis“ Ježíš potkává Petra, tak na své cestě dějinami Kristus potkává
i nás a ptá se nás: „Kam kráčíš?“ Jakou mu dáme odpověď?
Kéž jsme vděčni za jeho životní odpověď a připomínáme si, že on nás na naší cestě doprovází
i prázdnou ulicí našich velkých pátků.

Přímluvy
Ježíš se se pro nás ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto se důvěrou
modleme:
PANE, SMILUJ SE NAD SVÝM LIDEM.
1. Prosme o Ducha svatého pro pastýře, aby neopustili Boží lid. Kéž církev zakouší útěchu
Božího slova, svátostí a modlitby.
2. Prosme za všechny zdravotníky a ty, kdo se podílejí na fungování státu.
3. Prosme za všechny nemocné, trpící a také za oběti coronaviru.
4. Prosme o moudrost pro vlády a odpovědné činitele, aby jejich rozhodnutí vedla ke
stabilitě a řešení současné situace.
5. Prosme o ochranu všech zemí, kde pandemie přináší hrozbu zavládnutí chaosu.
6. Prosme o milost obrácení pro ty, kdo situace pandemie zneužívají pro svůj
neoprávněný prospěch.
7. Prosme o Boží pomoc pro rodiče a pedagogy pečující o děti v karanténě.
Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, potěš nás, své syny a dcery a otevři
naše srdce naději, abychom pociťovali, že nám jako Otec zůstáváš stále nablízku. Prosíme o to
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen.

