
      Květná neděle 

Iz 50,4-7 
Flp 2,6-11 
Lk 22,14-23,56 

Kříž! Ve středu dnešního evangelia je kříž. Kříž je něco, co nedokážu pochopit, a přece to znám, je to něco, co mě odzbrojuje, co mě 
zraňuje, co mě povolává… Kříž nám nebyl dán k tomu, abychom ho pochopili, ale k tomu, abychom k němu přilnuli, abychom se ho za-
chytili, a on nás tak mohl povznést vzhůru. Kříž je privilegované místo setkání s Ježíšem. Vždyť proč přišel na tuhle zem? Protože celá 
země je pokryta kříži, celá země křičí a dovolává se ztraceného ráje, ztraceného Boha, ztracené lásky, ztracené naděje. A tak Bůh při-
chází, stává se tělem, dotýká se svých synů a dcer a volá spolu s nimi, volá hlasem, který vychází z lidské úzkosti a zároveň z Boží nepře-
možitelné lásky. Tak proto Ježíš vystoupil na kříž! Aby byl tam, kde jsem já, aby byl se mnou a aby byl jako jsem já. A tak i já mohu být 
tam, kde je On, a mohu být s Ním a mohu být jako On. 
 

To je láska! Ten, kdo miluje, chce být nablízku tomu, koho miluje. Proto Ježíš vystoupil na kříž. Aby mi byl nablízku. Aby byl tam, kde 
jsem já. A já jsem jako ten zloděj, který se modlí: „Ježíši, pamatuj na mě…“ (Lk 23,42). A Ježíš odpovídá: „Dnes budeš se mnou v rá-
ji“ (Lk 23, 43). Vždyť proto je na kříži. Aby byl stále se mnou. A nic nás nemůže odloučit. Ani zlo, ani zrada, ani smrt. Pokud chci. Jen 
pokud chci. 
 

Kříž. Ve znamení kříže začala i velká radost uplynulého týdne. Papež František nám svou první homilií připomněl cenu kříže, když ko-
mentoval evangelium o Petrově vyznání: „Evangelium pokračuje touto zvláštní situací. Samotný Petr, který Ježíše Krista vyznal, mu ří-
ká: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu za tebou, ale nemluvme o kříži. To tam nepatří. Budu tě následovat v jiných možnostech, 
bez kříže.“ Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, 
jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky. Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech mi-
losti měli odvahu – právě odvahu – putovat v Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově krvi, která je prolita na 
kříži, a vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak půjde církev vpřed. Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého na přímlu-
vu Naší Paní, naší Matky, dostalo této milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane.“  
Přeji nám všem radost. Tu radost, která dokáže snést i kříž, protože se z kříže rodí. 
 

    Ježíši, pamatuj na mě. 

Lk 23,42 

 

„Ježíš mě má rád, a to je všechno: nemám se čeho bát.“  

o. Mario Borzaga, omi 


