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Tato kapitola Janova evangelia je Ježíšovův odkaz před smrtí. 
Může být náročné udržet pozornost, ale poslouchejme slovo 
za slovem. 

JAN 14

“Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého 
Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu 
vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.” Řekne mu To-
máš: “Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?” 

Ježíš mu odpověděl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, 
neboť jste ho viděli.” Filip mu řekl: “Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!” 
Ježíš mu odpověděl: “Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí 
mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci 
a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který 
ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, 
věřte aspoň pro ty skutky! Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude 
činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete 
prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o 
něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám 
dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže 
přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve 
vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už 
neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den 
poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a 
zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já 
ho budu milovat a dám mu to poznat.”

Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: “Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, 
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ale ne světu?” Ježíš mu odpověděl: “Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a 
můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo 
mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého 
Otce, který mě poslal.

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého po-
šle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem 
vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já 
vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Od-
cházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; 
neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se 
to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto 
světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak 
mi přikázal. Vstaňte, pojďme odtud!”

n ANIME AFFATICATE ET SITIBONDE
(Francesco Soto de Langa)

Anime affaticate et sitibonde, 
venite all’onde vive ove v’invita 
la vera vita; ove la lunga sete 
spegner potrete.

La lunga sete natural che sempre, 
con dure tempre, il cor arde e tormenta 
ne il foco allenta; ne mai se non s’arriva 
all’acqua viva.

Venite dunque all’acque dolci e chiare, 
torbide e amare son l’acque d’Egitto; 
il cammin dritto hor prenda
e saglia il monte 
chi brama il fonte.

Duše obtěžkané a žíznící,  
přijďte k živým vlnám,  
kam vás zve pravý život;  
kde dlouhá žízeň může být uhašena. 

Dlouhá, odvěká žízeň, která vždy,  
kalem obtěžkaná, pálí a mučí srdce,  
oheň nezmírní, než přijít  
k živé vodě. 

Pojďte tedy k sladkým, čistým vodám,  
kalné a hořké jsou vody egyptské;  
vyjdi teď pevným krokem
a vystup na horu,  
kdo dychtíš po prameni.
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„Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás.“ Sloveso “zůstat” se v 
Janově 15. kapitole opakuje jedenáctkrát. Poslouchejme Ježí-
šova slova. 

JAN 15

“Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která ne-
nese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy 
jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako 
ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezů-
stanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 
něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve 
mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. 
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 
Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Za-
chováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého 
Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a 
vaše radost aby byla plná.”

“To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Ni-
kdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, 
činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, 
co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co 
jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil 
jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste 
ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. 

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, 
svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa 
vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha 
není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže 
mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž 
neznají toho, který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hří-
chu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého 
Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez 
hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se 
naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‘Nenáviděli mě bez příčiny’.

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce 
vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou 
od začátku.



6

Zelený Čtvrtek

n JESU DULCIS MEMORIA

„Vaši radost vám nikdo nevezme“ toto je Kristova jistota: není 
láska bez oběti. Poslouchejme slova Ježíše, který se chystá při-
nést poslední oběť. Toto je jeho nezměrná láska k nám. 

JAN 16

To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést. Budou vás vylučovat ze synagóg; 
ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá 
Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to jsem vám 
pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina.”

“Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odchá-

Jesu dulcis memoria 
dans vera cordis gaudia 
sed super mel et omnia 
eius dulcis praesentia.

Nil canitur suavius  
nil auditur iucundius 
nil cogitatur dulcius  
quam Jesus Dei Filius.

Jesu, spes paenitentibus  
quam pius es petentibus  
quam bonus Te quaerentibus  
sed quid invenientibus?

Nec lingua valet dicere  
nec littera exprimere  
expertus potest credere  
quid sit Jesum diligere.

Sis, Jesu, nostrum gaudium, 
qui es futurus praemium: 
sit nostra in te gloria 
per cuncta sempre saecula. Amen.

Ježíši, sladká vzpomínko,  
jež srdci dáváš opravdovou radost, 
nad med a všechny sladkosti 
je tvá přítomnost.

Nic se nezpívá lahodněji, 
nic nezní uším rozkošněji, 
nic není myšlenkám dražší 
než jméno Ježíš, Boží Syn.

Ježíši, naděje kajících, 
jak jsi milosrdný k těm, kteří po tobě touží, 
jak dobrý k těm, kteří tě hledají, 
ale jak se postavíš k tomu, kdo tě najde?

Jazyk to neumí říci,  
slovo vyjádřit, 
jen ti, kdo Ježíše zakoušejí, vědí, 
co je to jej milovat.

Buď, Ježíši, naše radost, 
jsi naší budoucí odměnou: 
v tobě buď naše sláva 
po všechny věky věků. Amen.
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zím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš? Ale že jsem 
s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje 
vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu 
ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v 
tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespat-
říte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile 
však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit 
sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě osla-
ví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. 
Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.” Někteří z jeho 
učedníků si mezi sebou řekli: “Co znamenají slova ‘zanedlouho mě nespatříte 
a zanedlouho mě opět uzříte’ a ‘odcházím k Otci’?” Říkali: “Co znamená ono: 
zanedlouho? Nevíme, o čem mluví.” Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl 
jim: “Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a 
zanedlouho mě opět uzříte? Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naří-
kat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění 
v radost.

Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, 
nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní 
zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám ni-
kdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím 
vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o 
nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To vše 
jsem vám říkal obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v 
obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu 
a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože 
vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel 
jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.”

Jeho učedníci mu řekli: “Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš 
všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od 
Boha.” Ježíš jim odpověděl: “Teď věříte? Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se 
rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, 
neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve 
světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
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n O CÔR SOAVE

O côr soave, côr del mio Signore, 
ferito gravemente, non da coltel pungente, 
ma da lo stral che fabbricò l’amore, 
che fabbricò l’amore.

O côr soave, quand’io ti rimiro 
post’in tant’agonia, manca l’anima mia, 
né voce s’ode più, né mai sospiro, 
né più né mai sospiro.

Ó, líbezné srdce, srdce mého Pána,  
tak těžce zraněné ne ostrým nožem,  
leč kopím, jež zhotovila láska,  
jež zhotovila láska. 

Ó, líbezné srdce, když tě rozjímám  
vystavené toliké trýzni, chybí má duše,  
už není slyšet hlas, už žádný vzdech,  
už nikdy víc žádný vzdech.

Toto je vrcholná Ježíšova modlitba k Otci: „Ať všichni jsou jed-
no. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby 
svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“
Papež Jan Pavel II v roce 1994 řekl mladým lidem: “Myslím na 
mnohé vaše přátele. Kdyby se ale mohli dotknout Ježíše zblíz-
ka, vidět tvář, dotknout se tváře Kristovy. Jestliže se jednou bu-
dou moci dotknout Ježíše, jestliže ho uvidí ve vás, řeknou: můj 
Pán a můj Bůh.” 

JAN 17

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: “Otče, přišla má hodina. Oslav 
svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad 
všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, 
když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, 
Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; 
a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť 
slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem 
od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za 
ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich 
jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, 
zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 

Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; 
ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, 
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aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě 
měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, po-
něvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, 
jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi 
mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby 
i oni byli v pravdě posvěceni.

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby 
všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak 
svět uvěřil, že jsi mě poslal.

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v 
nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty 
jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi 
dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť 
jsi mě miloval již před založením světa.

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že 
jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla 
láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.”

n DULCIS CHRISTE

Dulcis Christe, o bone Deus 
o amor meus, o vita mea, 
o salus mea, o gloria mea. 
Tu es Creator, tu es Salvator mundi. 
Te volo, te quaero, te adoro,
o dulcis amor, 
te adoro, o care Jesu.

Nejmilejší Kriste, dobrý Bože 
lásko má, živote můj, spáso má, slávo má. 
Ty jsi Stvořitel, ty jsi Spasitel světa. 
Po tobě toužím, tebe hledám, 
tebe uctívám,
sladká lásko, 
tebe uctívám, milý Ježíši.
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n MISERERE  
(Allegri)

Miserere mei, Deus:  
secundum magnam misericordiam tuam. 
Et secundum multitudinem miserationum  
tuarum, dele iniquitatem meam. 
Amplius lava me ab iniquitate mea:  
et a peccato meo munda me. 
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:  
et peccatum meum contra me est semper. 
Tibi soli peccavi,  
et malum coram te feci:  
ut iustificeris in sermonibus tuis,  
et vincas cum iudicaris. 
Ecce enim in inquitatibus conceptus sum:  
et in peccatis concepit me mater mea. 
Ecce enim veritatem dilexisti:  
incerta et occulta sapientiae tuae  
manifestasti mihi. 
Asperges me, hyssopo, et mundabor:  
lavabis me, et super nivem dealbabor. 
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:  
et exsultabunt ossa humiliata. 
Averte faciem tuam a peccatis meis:  
et omnes iniquitates meas dele. 
Cor mundum crea in me, Deus:  
et spiritum rectum innova in visceribus meis. 
Ne proiicias me a facie tua:  
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 
Redde mihi laetitiam salutaris tui:  
et spiritu principali confirma me. 

Smiluj se nade mnou, Bože,  
pro své milosrdenství,  
pro své velké slitování  
zahlaď mou nepravost. 
Smyj ze mě úplně mou vinu  
a očisť mě od mého hříchu. 
Neboť já svou nepravost uznávám,  
můj hřích je stále přede mnou. 
Jen proti tobě jsem se prohřešil,  
spáchal jsem, co je před tebou zlé,  
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek
spravedlivý,  
že jsi bez úhony ve svém soudu. 
Hle, s vinou jsem se narodil  
a v hříchu mě počala má matka. 
Hle, líbí se ti upřímné srdce,  
ve skrytu  
mě učíš moudrosti! 
Pokrop mě yzopem, a budu čistý,  
umyj mě, a budu bělejší než sníh. 
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti,  
ať zajásají kosti, které jsi zdrtil. 
Odvrať svou tvář od mých hříchů  
a zahlaď všechny mé viny. 
Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
Obnov ve mně ducha vytrvalosti. 
Neodvrhuj mě od své tváře  
a neodmítej mi svého Svatého Ducha. 
Vrať mi radost ze své ochrany  
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Docebo iniquos vias tuas:  
et impii ad te convertentur. 
Libera me de sanguinibus, Deus,  
Deus salutis meae:  
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam. 
Domine, labia mea aperies:  
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium,  
dedissem utique:  
holocaustis non delectaberis. 
Sacrificium Deo spiritus 
contribulatus:  
cor contritum, et humiliatum,  
Deus, non despicies. 
Benigne fac, Domine,  
in bona voluntate tua Sion:  
ut aedificentur muri Ierusalem. 
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae,  
oblationes, et holocausta:  
tunc imponent super altare tuum 
vitulos. 

a posilni mou velkodušnost. 
Bezbožné budu učit tvým cestám  
a hříšníci se budou obracet k tobě. 
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev,  
Bože, můj Spasiteli, 
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností. 
Otevři mé rty, Pane,  
aby má ústa zvěstovala tvou chválu. 
Vždyť nemáš zálibu v oběti,  
kdybych věnoval žertvu,  
nebyla by ti milá. 
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, 
zkroušeným a pokorným srdcem,  
Bože, nepohrdneš. 
Pane, obšťastni Sión  
svou přízní,  
znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. 
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých 
obětech,  
v celopalech i žertvách, 
na oltář ti budou klást býčky.

n EXAUDI DOMINE

Exaudi Domine vocem meam 
qua clamavi ad te, 
Miserere mei et exaudi me. 
Tibi dixit cor meum, exquisivit te 
facies mea. 
Faciem tuam, Domine, requiram. 
Ne avertas faciem tuam a me. 
Ne declines in ira a servo tuo.

Slyš, Hospodine, můj hlas, 
jak volám, 
Smiluj se nade mnou, vyslyš mě! 
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě 
hledá. 
Tvou tvář, Hospodine, hledám. 
Neskrývej svou tvář přede mnou, 
v hněvu neodmítej svého služebníka! 
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Dnes tu nejsme, abychom následovali určitou myšlenku, dnes 
tu nejsme, abychom následovali své emoce. Dnes jsme tu, aby-
chom následovali událost, dnes se odehrává událost, do které 
máme vstoupit. Nelekejme se, když zjistíme, že jsme roztržití, 
když se tak stane, obnovíme hned svou pozornost tím, že bu-
deme prosit Pána, aby nám pomohl ho následovat, aby nám 
pomohl chápat, aby naše srdce pochopilo a bylo upřímné vůči 
sobě samému a tomu, co se odehrává.
Dnes budeme následovat Ježíše na bolestné cestě, která ho 
dovede až na kříž. Abychom následovali jeho, musíme násle-
dovat Pannu Marii, sledovat matku Kristovu. 
Panna Maria je bytost, skrze kterou se projevila veškerá kreati-
vita Boží. Jejím prostřednictvím nám Bůh poslal svého jedno-
rozeného Syna, aby nás spasil. Následujme tedy dnes Pannu 
Marii, protože pouze od ní se můžeme naučit pohledu, jaký 
ona sama upírala na svého Syna v nejbolestnější hodině.

1. ZASTAVENÍ

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

n KŘÍŽI VĚRNÝ

Kříži věrný, ze všech stromů 
vzácný strome jediný, 
žádný se ti nevyrovná 
listím, květem, ovocem. 
Blahé dřevo blahým hřebem 
blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín 
v slavném boji získaný, 
o skvělém vítězství kříže 
pějte slavný chvalozpěv: 
kterak Vykupitel světa 
obětován zvítězil.

Velký strome, větve sehni, 
uvolni svou tuhou dřeň, 
vrozenou ti tvrdost zjemni, 
kterou jsi vždy napřímen, 
údy krále nebes vezmi 
jemně na svůj hladký kmen.

Ty jen jsi směl v náruč svoji 
Oběť lidstva pozdvihnout, 
světu, který v troskách stojí, 
archu spásy nabídnout: 
z Beránkova boku dvojí 
vytmelil ji trysklý proud.
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Hle, žluč, ocet, sliny, trní. 
Už proráží kopí, hřeb 
tělo, z něhož v okamžení 
vylévá se s vodou krev. 
Jaký proud omývá zemi, 
moře, hvězdy, celý svět!

Otci, Synu buď táž sláva, 
táž Duchu, jenž těší nás, 
ať se ti táž úcta vzdává, 
Trojice, po všechen čas, 
vždyť tvá milost neustává 
chránit nás, jež spasilas.

TAJEMSTVÍ LÁSKY JOHANKY Z ARKU 
(Ch. Peguy)

Byl to dobrý dělník. 
Dobrý tesař. 
Stejně tak dobrý syn. 
Dobrý syn své matky Marie. 
Hodné dítě. 
Roztomilé. Pokorné. 
Poslušné otci i matce. Dítě. 
Všichni rodiče by takové chtěli. 
Dobrý syn svého otce Josefa. 
Svého domnělého otce Josefa.
Starého tesaře. 
Mistra tesaře. 
Stejně tak dobrý syn i svého otce. 
Otce, který jsi v nebesích.
Stejně tak dobrý kamarád pro své malé kamarády. 
Dobrý spolužák. 
Dobrý kamarád k hrám. 
Dobrý druh do hry. 
Dobrý druh do dílny. 
Dobrý druh k tesání. 
Mezi všemi druhy. 
Tesaři. 
Stejně tak dobrý chudák. 
Stejně tak dobrý spoluobčan.
Dobrý syn své matky a svého otce. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Svou řeč. 
Dobrý syn své matky Marie. 
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Až do dne, kdy započal svou misii. 
Dobrý syn svého otce Josefa. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Všechno bylo v pořádku. 
Až do dne, kdy započal svou misii.
Byl všeobecně milován. 
Všichni ho měli rádi. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Druzi, kamarádi, spolužáci, úředníci, 
spoluobčané, 
otec i matka 
Všechno jim připadalo v pořádku.
Až do dne, kdy začal svou misii. 
Druhům připadal být dobrým druhem. 
Přátelům dobrým přítelem. 
Spolužákům dobrým spolužákem. 
Šikovný. 
Spoluobčanům připadal jako dobrý spoluobčan. 
Rovný rovným. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Spoluobčanům připadal jako dobrý spoluobčan. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Až do dne, kdy se odhalil jako jiný spoluobčan. 
Jako zakladatel, obyvatel jiného města. 
Protože byl z Nebeského města. 
Z Věčného města. 
Úředníkům připadalo všechno v pořádku. 
Až do dne, kdy započal svou misii. 
Úředníkům připadal jako pořádný člověk. 
Uvážlivý mladík. 
Klidný mladík. 
Pořádný mladík. 
Pohodlný poddaný. 
Císařovi dával, co bylo císařovo.
Až do dne, kdy začal vyrušovat. 
Uvedl rozruch. 
Největší rozruch, jaký kdy byl na světě. 
Jaký nikdy nebyl na světě. 
Největší pořádek, jaký kdy byl na světě. 
Jediný pořádek. 
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Jaký nikdy nebyl ve světě. 
Až do dne, kdy se začal obtěžovat. 
A obtěžuje se, obtěžoval svět. 
Až do dne, kdy se odhalil, 
jediný Vládce světa. 
Pán světa. Jediný Pán světa. 
V němž se všem zjevil. 
V němž rovní dobře viděli, 
že mu není rovný nikdo. 
Tehdy svět začal shledávat, že je příliš velký. 
Obtěžovat ho. 
Až do dne, kdy začal dávat Bohu, co je Boží.

JAN 18,1-14

Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do 
ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často 
scházel se svými učedníky. 

Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s 
pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. 
Vystoupil tedy a zeptal se jich: “Koho hledáte?” Odpověděli mu: “Ježíše Nazaret-
ského.” Řekl jim: “Já jsem to.” Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš 
řekl “Já jsem to”, couvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal: “Koho hledáte?” Od-
pověděli mu: “Ježíše Nazaretského.” Ježíš odpověděl: “Už jsem vám přece řekl, že 
já to jsem. Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít.” To proto, aby se splnilo jeho 
slovo: “Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho.” 

Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka 
a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus.  Ježíš však Petrovi řekl: 
“Zastrč meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi podal Otec?” Tu se četa 
s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k 
Annášovi. Annáš totiž byl tchán Kaifáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to 
ten Kaifáš, který dal židům radu: “je lepší, když jeden člověk umře za lid.” 
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n CRISTO AL MORIR TENDEA

Cristo al morir tendea 
ed ai più cari suoi Maria dicea: 
“Or se per trarvi al ciel dà l’alma e il core 
lascieretelo voi per altro amore?
Ben sa che fuggirete 
di gran timor, e alfin vi nascondrete. 
Ed Ei pur come Agnel che tace e more, 
svenerassi per voi d’immenso amore.
Dunque, diletti miei, 
se a dura croce in man d’iniqui e rei, 
dà per salvarvi il sangue, l’alma e il core 
lascieretelo voi per altro amore?”

Kristus byl blízko smrti 
a tu se Maria obrátila k jeho nejdražším: 
„Jestliže dá svou duši, aby vás vzal do nebe, 
opustíte ho pro jinou lásku?
Dobře ví, že strachy utečete 
a nakonec se schováte. 
On však, čistý jako Beránek, který mlčí a umírá, 
vykrvácí pro vás z nesmírné lásky.
A tak, milovaní, 
poddá-li se tvrdému kříži, rukám bezbožníků 
a svou duši odevzdá pro vaši spásu, 
opustíte ho pro jinou lásku?“

K Ukřižovaný Ježíši
L Smiluj se nad námi

2. ZASTAVENÍ 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

n KŘÍŽI VĚRNÝ (str. 11)

TAJEMSTVÍ LÁSKY JOHANKY Z ARKU 
(Ch. Peguy)

Jeho matka Maria viděla, že se mu vše daří. 
Byla šťastná, byla hrdá na to, že má takového syna. 
Syna takového. 
Chlubila se tím sama sobě a chválila Boha. 
Magnificat anima mea 
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Dominum. 
Et exultavit spiritus meus. 
Magnificat. Magnificat. 
Až do onoho dne, kdy začal svou misii. 
Ale když začal svou misii. 
Už možná nevelebila. 
Tři dny plakala. 
Plakala, plakala. 
Jako žádná jiná žena nikdy neplakala. 
Žádná žena. 
Hle jak se odvděčil své matce. 
Nikdy žádný chlapec nestál svou matku tolik slz. 
Nikdy žádný chlapec nenechal svou matku tolik plakat. 
Hle, jak se odvděčil své matce. 
Od té doby, co začal svou misii. 
Protože začal svou misii. 
Tři dny plakala. 
Tři dny bloudila, šla za ním. 
Šla za procesím. 
Sledovala události. 
Šla za ním jako na nějakém pohřbu. 
Ale byl to pohřeb jednoho živého. 
Jednoho ještě živého. 
Sledovala to, co se dělo. 
Šla za ním jako by byla z procesí. 
Z obřadu. 
Šla za ním jako nějaký doprovod. 
Jako služebnice. 
Jako římská plačka. 
Z římských pohřbů. 
Jako by to bylo její povolání. 
Plakat. 
Šla za ním jako nějaká ubohá žena. 
Jako ta co se účastní procesí. 
Jako služebnice. Již jako ta, co se účastní. 
Šla za ním, jako nějaká ubožačka. 
Jako nějaká žebračka. 
Ti, kteří nikdy nikoho o nic nepožádali. 
Nyní žádala lásku. 
Aniž by to bylo vidět, žádala lásku. 
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Protože i když to nebylo vidět, i když to ani
nevěděla, žádala lásku po slitování. 
Nějakého slitování. 
Nějakého určitého slitování. 
Pietas. 
Hle, co udělal ze své matky. 
Od té doby, co začal svou misii. 
Ona šla za ním, plakala. 
Plakala, plakala. 
Ženy neumí nic jiného než plakat. 
Bylo jí vidět všude. 
V procesí, ale také trochu mimo procesí. 
V podloubí, pod arkádami, v průvanu. 
V chrámech, v domech. 
Na cestách. 
Na dvorech a na dvorcích. 
I ona vystoupila na Kalvárii. 
I ona se vyšplhala na Kalvárii. 
Která je strmou horou. 
A už ani necítila, že kráčí. 
A už ani necítila své nohy, které jí nesly. 
Necítila pod sebou nohy. 
I ona se vyšplhala na svou kalvárii. 
I ona vystoupila, vystoupila. 
V davu, trošku vzadu. 
Vystoupila ke Golgotě. 
Na Golgotu. 
Na vrchol. Až k vrcholu. 
Kde byl on nyní ukřižován. 
Se čtyřmi přibitými údy. 
Jako noční pták na vratech stodoly. 
On, Král Světla. 
Na místě nazvaném Golgota. 
Na místě zvaném Lebka. 
Hle, co udělal ze své matky. 
Mateřské. 
Plakající ženu. 
Ubožačku. Zoufalou ubožačku. 
Ubožačku v zoufalství. 
Někoho, kdo žebrá po slitování.



19

Velký Pátek

JAN 18,15-27

Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, 
proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora; Petr však zůstal u dveří venku. Ten 
druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel tedy ven, promluvil s vrátnou 
a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: “Nepatříš také ty k učedníkům 
toho člověka?”  On odpověděl: “Nepatřím.” Stáli tam sluhové a služebníci vele-
rady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno, a ohřívali se. Také Petr u nich 
stál a ohříval se. 

Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu od-
pověděl: “Já jsem mluvil k  světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagóze a 
v chrámě, kde se shromažd’ují všichni židé, a nic jsem nemluvil tajně. Proč se 
ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k nim mluvil. Ti dobře vědí, co 
jsem říkal.” Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál při tom, dal 
Ježíšovi políček a řekl: “Tak odpovídáš veleknězi?” Ježíš mu odpověděl: “Jestliže 
jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mě 
biješ?” Annáš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kaifášovi. 

Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu: “Nepatříš také ty k jeho učed-
níkům?” On zapíral: “Nepatřím.” Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, 
kterému Petr uťal ucho, řekl: “Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?” Petr to 
však znovu zapřel. Vtom právě kohout zakokrhal. 

n CALIGAVERUNT 
(T. L. Da Victoria)

Caligaverunt oculi mei a fletu meo: 
quia elongatus est a me,  
qui consolabatur me. 
Videte, omnes populi: si est dolor,  
sicut dolor meus.

O vos omnes, qui transitis per viam, 
attendite et videte: si est dolor,  
sicut dolor meus.

Mé oči se zakalily pláčem: 
neboť vzdálen je ode mne,  
který byl mou útěchou. 
Pohleďte, všichni lidé, zda jest bolest  
jako bolest má.

Ó vy všichni, kteří kráčíte po cestě, 
poslyšte a vizte: zda jest bolest  
jako bolest má. 

K Ukřižovaný Ježíši
L Smiluj se nad námi
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3. ZASTAVENÍ

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

n KŘÍŽI VĚRNÝ (str. 11)

TAJEMSTVÍ LÁSKY JOHANKY Z ARKU 
(Ch. Peguy)

Říkali dokonce: ubohá žena.
A zatím byli jejího syna.
Protože člověk je tak stavěný.
Člověk je takový.
Lidé jsou, jací jsou, a nikdy se nemůžou změnit.
Ona nevěděla, že on naopak přišel člověka změnit.
Že přišel změnit svět.
Následovala, plakala.
Lidé jsou takoví.
Nezmění se.
Nepředělají.
Nikdy se nepředělají.
A on přišel, aby je změnil.
Předělal.
Ona následovala, plakala.
Všichni ji respektovali.
Všichni ji litovali.
Říkalo se – ubohá žena.
Protože všichni ti lidé přece nebyli špatní.
V jádru nebyli špatní.
Zachovávali zákony.
Zvláštní je, že ji všichni respektovali.
Ctili, respektovali, obdivovali její bolest.
Nevylučovali ji, neodmítali ji 
jinak než mírně.
Se zvláštními ohledy.
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Protože byla matka odsouzence.
Mysleli si: je to rodina odsouzence.
Tlumeně to i říkali.
Říkali to mezi sebou,
s tajným obdivem.
A měli pravdu, byla to celá jeho rodina.
Jeho tělesná rodina a vyvolená rodina.
Jeho pozemská rodina a jeho nebeská rodina.
Ona následovala a plakala.
Její oči byly tak ztemnělé, že ani denní světlo by je nevyjasnilo.
Už nikdy.
Po tři dny lidé říkali: zestárla o deset let.
Viděl jsem ji.
Viděl jsem ji ještě minulý týden.
Ve třech dnech zestárla o deset let. 
Už nikdy.
Následovala, plakala, moc dobře nerozuměla.
Ale chápala, že vláda byla proti jejímu chlapci. 
A to je zlá věc.
Že vláda ho chtěla nechat zemřít.
To je vždycky zlá věc.
A nemohlo to skončit dobře.
Všechny vlády se proti němu spikly.
Vláda Židů i vláda Římanů.
Vláda soudců i vláda kněží.
Vláda vojáků i vláda kněží.
Určitě by nevyvázl.
Rozhodně ne.
Všichni byli proti němu.
Všichni byli pro jeho smrt. 
Nechat ho zemřít.
Chtěli jeho smrt. 
Někdy bývala vláda na jedné straně.
A proti ní druhá.
A tak by se mohl zachránit.
Ale on všechny vlády.
Především všechny vlády.
Vláda i lid.
Ti byli nejsilnější.
Především ti byli proti němu.
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Vláda a lid.
Kteří se obvykle nikdy neshodnou. 
Toho se využije.
Toho se dá využít.
Zřídka je vláda a lid na jedné straně. 
A tak kdo je proti vládě.
Je s lidem.
Pro lid.
A kdo je proti lidu.
S vládou.
Pro vládu.
Kdo se opírá o vládu.
Neopírá se o lid.
Kdo je podpírán lidem.
Neopírá se o vládu.
A tak opřít se o jednoho či druhého.
Jeden proti druhému.
Mohl vyváznout. 
Třeba by se mohl přizpůsobit.
Ale neměli štěstí.
Viděla dobře, že všichni byli proti němu.
Vláda i lid.
Společně.
A že ho by měli.
Všichni byli proti němu.
Všichni chtěli jeho smrt.
Zvláštní.
Světy, které obvykle nebyly spolu.
Vláda a lid.
Vláda ho nesnášela jako nejposlednější kočí.
Tak jako nejposlednější kočí.
A nejposlednější kočí jako vláda.
Tak jako vláda.
To bylo jejich neštěstí.
Je-li jeden pro a druhý proti, často se dá vyváznout.
Vyprostit.
Dá se vyprostit.
Dá se vyváznout.
Ale on by nevyvázl.
Určitě by nevyvázl.
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Když jsou všichni proti.
Co tedy všem udělal.

Řeknu vám to:
Zachránil svět.

JAN 18,28-40

Od Kaifáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní bu-
dovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. 
Pilát tedy vyšel k nim ven a zeptal se: “Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člově-
ku?” Odpověděli mu: “Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali.” Pi-
lát jim řekl: “Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona!” Židé mu 
odpověděli: “My nemáme právo nikoho popravovat.” Tak se totiž mělo splnit 
Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. 

Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: “Ty jsi ži-
dovský král?”  Ježíš odpověděl: “Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně 
jiní?”  Pilát odpověděl: “Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě 
vydali. Čeho ses dopustil?” Ježíš na to řekl: “Moje království není z tohoto světa. 
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, 
abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.” Pilát se ho zeptal: “Ty 
jsi tedy přece král?” Ježíš odpověděl: “Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil 
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší můj hlas.” Pilát mu řekl: “Co je to pravda?” Po těch slovech vyšel zase ven 
k židům. Řekl jim: “Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, 
abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych 
vám propustil židovského krále?” Oni znovu začali křičet: “Toho ne, ale Barabá-
še!” Ten Barabáš byl zločinec. 
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n STAVA A’ PIE’ DELLA CROCE

Stava a’ pie’ della Croce 
onde pendea ‘l Figliolo 
la Madre in pianto e in duolo 
stupida e senza voce.

Madre santa le piaghe 
stampa del Crocefisso 
dentro lo mio cor fisso 
et di ciò sol m’appaghe.

Fa’ che ‘l mio cor tutt’arda 
in amar Christo Dio 
fa’ ch’al suo gran desio 
non fia mia voglia tarda.

Stála pod křížem, 
na němž visel Syn 
plačící a trpící Matka  
omdlelá a mlčící

Svatá Matko, ať rány 
Ukřižovaného vtiskneš 
pevně do mého srdce 
a ať pouze to mě uspokojí.

Učiň, ať celé mé srdce plane 
v milování Krista Boha, 
učiň, ať na Jeho velkou tužbu 
má touha odpovídá okamžitě. 

K Ukřižovaný Ježíši
L Smiluj se nad námi

4. ZASTAVENÍ

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

n KŘÍŽI VĚRNÝ (str. 11)

TAJEMSTVÍ LÁSKY JOHANKY Z ARKU 
(Ch. Peguy)

Jeho přátelé ho milovali možná tolik, jako ho nepřátelé nenáviděli. 
Jeho otec to věděl.
Jeho učedníci ho nebránili tolik, jako ho nepřátelé pronásledovali.
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Jeho učedníci, jeho učedníci ho milovali možná tolik, jako ho nepřáte-
lé nenáviděli.
Jeho otec to věděl.
Jeho apoštolové ho nebránili tolik, jako ho nepřátelé pronásledovali.
Jeho apoštolové, jeho apoštolové ho milovali možná tolik, jako ho 
nepřátelé nenáviděli.
Jeho otec to věděl.
Jedenáct ho milovalo možná tolik, jako ho dvanáctý nenáviděl.
Jedenáct ho milovalo možná tolik, jako ho dvanáctý zradil. Jeho otec 
to věděl.
Jeho otec to věděl.
Co byl tedy člověk. Onen člověk.
Kterého přišel zachránit.
Jehož přirozenost oblékl.
Nevěděl to. Jako člověk to nevěděl.
Protože žádný člověk nezná člověka.
Protože jeden lidský život.
Jeden lidský život, jako člověk, nestačí k poznání člověka.
Tolik je velký. A tolik je malý.
Tolik je vysoký. A tolik je nízký.
Co tedy byl člověk. Onen člověk.
Jehož přirozenost oblékl.
Jeho otec to věděl.
A ti vojáci, kteří ho uvěznili.
Kteří ho vlekli od stráže ke stráži.
A od stráže na veřejné náměstí.
A ti kati, kteří ho ukřižovali.
Lidé, kteří vykonávali svou práci.
Ti vojáci, co hráli v kostky.
Co si rozdělili jeho šaty.
Co hráli o jeho šaty v kostky.
Co losovali o jeho tuniku.
Byli to stále titíž, kteří proti němu nic neměli.
Třicet let námahy a tři roky námahy.
Třicet let samoty a tři roky na veřejnosti.
Třicet let s rodinou a tři roky s lidem.
Třicet let v dílně a tři roky na veřejnosti.
Tři roky veřejného života a třicet let soukromého nekorunovali,
Třicet let soukromého života a tři roky veřejného.
Ještě to chtělo korunovaci smrti.
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Ještě to chtělo naplnění mučednictví.
Ještě to chtělo osvědčení svědectví.
Ještě to chtělo dokonání mučednictví a smrti.
Protože to chtělo, protože tomu chtělo naplnění tří dnů agonie.
Protože tomu chtělo vyčerpání vrcholné agonie a děsivé úzkosti.
Sejmutí z kříže, pohřbení: tři dny pohřbení, tři dny v hrobě, tři dny 
v předpeklí, až do vzkříšení;  
jedinečný život post mortem,
poutníci do Emauz,
nanebevstoupení čtyřicátého dne.
Protože to chtělo.
Boží syn věděl, že utrpení Syna člověka 
je marné pro spásu zatracených,
Otřesený víc než oni beznadějí,
umírající Ježíš plakal nad opuštěnými.
Ze společné beznaděje.

JAN 19,1-22

Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili 
mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali: 
“Bud’ zdráv, židovský králi!” a bili ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl židům: “Hle, 
dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu.” Ježíš 
vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl: “Hle, člověk!” Když ho 
však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet: “Ukřižuj, ukřižuj ho!” Pilát na 
to řekl: “Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou 
vinu.” Židé mu odpověděli: “My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, 
protože dělal ze sebe Syna Božího.” Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. 
Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše: “Odkud jsi?” Ježíš mu však 
nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: “Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám 
moc tě propustit, a že mám moc dát tě ukřižovat?” Ježíš odpověděl: “Neměl bys 
nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shora. Proto má větší vinu 
ten, kdo mě vydal tobě.” 

Pilát se proto snažil ho propustit. Ale židé křičeli:’ “Když ho propustíš, nejsi 
přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři! “ Jak Pilát uslyšel 
ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná 
dlažba, hebrejsky Gabbatha. Byl den příprav na velikonoce, kolem poledne. Pilát 
řekl židům: “Hle, váš král!” Ale oni se pustili do křiku: “Pryč s ním! Pryč s ním! 
Ukřižuj ho! “ Pilát jim namítl: “Vašeho krále mám ukřižovat?” Velekněží odpo-
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věděli: “Nemáme krále, ale jen císaře!” Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. 
Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Gol-

gota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše 
uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš 
Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho židů, protože místo, kde byl 
Ježíš ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto 
židovští velekněží říkali Pilátovi: “Nepiš: ‘Židovský král’, ale: ‘On tvrdil: Jsem ži-
dovský král’.” Pilát odpověděl: “Co jsem napsal, napsal jsem!” 

n ANIMAM MEAM DILECTAM 
(T. L. Da Victoria)

Animam meam dilectam tradidi  
in manus iniquorum, 
et facta est mihi haereditas mea  
sicut leo in silva 
Dedit contra me voces adversaries dicens; 
congregamini et properate ad 
devorandum illum; 
Posuerunt me in deserto solitudinis  
et luxit super me omnis terrae, 
quia non est inventus qui me 
agnosceret, et faceret bene. 
Insurexerunt in me viri absque 
misericordia,  
et non pepercerunt animae meae.

Svou drahou duši jsem vydal  
do rukou nespravedlivých 
a mé dědictví se ke mně zachovalo  
jako lev v lese. 
Moji nepřátelé proti mně pozdvihli 
hlasy, řkouce: 
Spojme se a pospěšme k jeho zkáze. 
Umístili mne do samoty pouště  
a celá země nade mnou truchlila, 
neboť se nenašel, kdo by mi
porozuměl a  
prokázal dobrodiní. 
Povstali proti mně muži bez soucitu  
a nešetřili mou duši.

K Ukřižovaný Ježíši
L Smiluj se nad námi 
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5. ZASTAVENÍ

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

n KŘÍŽI VĚRNÝ (str. 11)

TAJEMSTVÍ LÁSKY JOHANKY Z ARKU 
(Ch. Peguy)

Křik, který ještě stále rezonuje v každém lidstvu;
Křik, který rozkolísal církev bojující;
v němž i trpící poznala svůj vlastní strach;
pro nějž vítězná zakusila své vítězství; 
křik, který rezonuje v srdci každého lidstva;
křik, který rezonuje v srdci každého křesťanství;
ó, vrcholný, věčný a drahocenný křik.
Křik, jako by sám Bůh zhřešil jako my;
jako by dokonce Bůh byl bez naděje;
ó, vrcholný, věčný a drahocenný křik.
Jako by i Bůh zhřešil jako my.
Větším hříchem.
Než je beznaděj.
Víc než dva zloději přibití po jeho boku;
co řvali na smrt jako vyhublí psi.
Zloději neřvali jiným křikem než lidským;
Zloději neřvali jinak než křikem lidské smrti;
Neslintali jinou než lidskou slinou.
Jenom Spravedlivý vypustil věčný křik. 
Ale proč? Co mu bylo?
Zloději řvali jen lidským křikem;
protože neznali nic než lidské zoufalství;
nezakusili nic než lidské zoufalství.
Jenom On mohl křičet nadlidským křikem;
jenom On tehdy poznal nadlidské zoufalství.
Tak zloději vypustili jen křik, který zanikl v noci.
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On vypustil křik, který bude rezonovat stále, věčně na pořád, křik, 
který
nezanikne nikdy, věčně.
V žádné noci. V žádné noci času a věčnosti.
Protože zloděj vlevo i zloděj vpravo
necítili nic než hřeby v jamce ruky.
Které jim působila síla římského kopí;
které jim působila síla hřebů a kladiva;
probodnutí hřeby, probodnutí kopím;
které jim působily hřeby v jamce ruky;
probodený hřeby v jamce jeho dvou rukou.

Krk, který ho bolel.
Vařil.
Hořel.
Drásal.
Vyschlý krk, který žíznil.
Vyschlé hrdlo.
Hrdlo, které žíznilo.
Levá ruka, která hořela.
A pravá ruka.
Levá noha, která hořela.
A pravá noha.
Protože levá ruka byla probodená.
A pravá ruka.
Levá noha byla probodená.
A pravá noha.
Všechny čtyři údy.
Čtyři jeho ubohé údy.
A bok, který hořel.
Probodený bok.
Probodené srdce.
Srdce, které hořelo.
Srdce strávené láskou.
Srdce pohlcené láskou.
Petrovo zapření a římské kopí;
plivance, urážky, trnová koruna;
mrskající bič, vláda biče;
křik davu a římští kati.
Pohlavek. Protože to bylo poprvé, kdy byl bit.
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Nekřičel pod římským kopím.
Nekřičel pod zrádným polibkem.
Nekřičel pod vichrem nespravedlnosti;
Nekřičel pod římskými katy.
Nekřičel pod tváří zrádce;
nekřičel pod tvářemi nespravedlnosti.
nekřičel pod tvářemi římských katů.

Tak proč křičel; před čím křičel.
Tristis, tristis usque ad mortem;
Smutný až k smrti; ale jaké smrti;
až k umření.

JAN 19,23-42

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, 
každému vojákovi jednu; vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse 
setkaná odshora až dolů. Řekli si tedy: “Netrhejme ji, ale losujme o ni, komu při-
padne.” Tak se měl splnit výrok Písma: ‘Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali.’ 
Právě tak to vojáci udělali. 

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a 
Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, 
kterého měl rád, řekl matce: “Ženo, to je tvůj syn.” Potom řekl učedníkovi: “To je 
tvá matka.” A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. 

Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: “Žízním.” Tak 
se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu 
naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: “Dokonáno 
je.” Pak sklonil hlavu a skonal. (Chvíle tiché modlitby vkleče)

Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu 
- tu sobotu totiž byl velký svátek, požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným pře-
raženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhé-
mu, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. 
Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned 
vyšla krev a voda. 

Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, 
že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok Písma. ‘Ani kost 
mu nebude zlomena’. A na jiném místě v Písmě se říká: ‘Budou hledět na toho, 
kterého probodli’. 
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Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen 
tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to 
dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu 
přišel jednou v noci, a měl s sebou směs myrhy a aloe, asi sto liber: Vzali tedy 
Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhů plátna, jak mají židé 
ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě 
nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u 
židů byl den příprav a hrobka byla blízko. 

n TENEBRAE FACTAE SUNT  
(T. L. Da Victoria)

Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent 
Jesum Judaei: et circa horam nonam  
exclamavit Jesus voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti?  
Et inclinato capite, emisit spiritum. 
Exclamans Jesus voce magna, ait: Pater, 
in manus tuas commendo spiritum meum.

Nastaly temnoty, když Židé křižovali Ježíše, 
a o hodině deváté  
zvolal Ježíš mocným hlasem: 
Bože můj, proč jsi mne opustil?  
A nakloniv hlavu, vypustil duši.  
Ježíš zvolal mocným hlasem, řka: 
Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.

K Ukřižovaný Ježíši
L Smiluj se nad námi

K  Modleme se: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé 
milosrdenství, které jsi nám na  
křížové cestě prokázal. Prosíme, nedopouštěj, aby 
tvá krev byla pro nás vylita nadarmo a tvé umučení 
pro naši duši zmařeno. Neboť ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. Amen.
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Velký Pátek

n TU MI GUARDI DALLA CROCE 
(W. A. Mozart)

Tu mi guardi dalla croce 
questa sera, mio Signor, 
ed intanto la tua voce 
mi sussurra :”Dammi il cuor!”
Questo cuore sempre ingrato 
oh, comprenda il Tuo dolor 
e dal sonno del peccato 
lo risvegli, alfin, l’amor!
Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell’error. 
Madre buona, fa’ ch’io torni 
lacrimando al Salvator!

Díváš se na mě z kříže 
tento večer, můj Pane, 
a mezitím tvůj hlas 
mi šeptá: „Dej mi své srdce!“
Ó, kéž by rozumělo Tvé bolesti 
toto stále nevděčné srdce 
a ze snu hříchu 
ho nakonec vzbudila láska!
Trpící Matko, zlé dny 
strávil jsem v hříchu. 
Dobrá Matko, dej, ať se vrátím 
plačící ke Spasiteli.





Evangelium podle Matouše (1964), režie P.P. Pasolini
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Stále něco chybí, v každé mé myšlence 
je jakási prázdnota. A je mrzká, 
tato neúplnost, je mrzká, 
nikdy jsem nebyl tak mrzký jako v této úzkosti, 
v tomto «nemít Krista» - tvář, 
jež je nástrojem práce nikoli zcela zmařené 
v čirém přemýšlení v samotě.
Pier Paolo Pasolini

„Co je člověk, že na něho pamatuješ, 
syn člověka, že se ho ujímáš?“ 
V životě mne žádná otázka nezasáhla tak jako tato. 
Pouze Kristus si bere zcela k srdci moje lidství. 
Díky tomu, že ten Člověk, Žid Ježíš 
Nazaretský zemřel za nás a byl vzkříšen. 
Tento vzkříšený Člověk je Realita, na níž závisí 
veškerá pozitivita existence každého člověka. 
Každá pozemská zkušenost prožívaná v Duchu 
Ježíše, Vzkříšeného z mrtvých, rozkvete na 
Věčnosti. 
Tyto květy nevyraší až na konci věků, 
vše začalo již při soumraku Velké noci. 
Proto nejvyšším ideálem vyjádření života je žebrání. 
Opravdovým protagonistou dějin 
je žebrák: Kristus žebrající o srdce člověka 
a srdce člověka žebrající o Krista.
Luigi Giussani
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