VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Velikonoční Třídenní začíná NA ZELENÝ ČTVRTEK večerní mší svatou na památku
Poslední večeře Páně a končí O VELIKONOČNÍ NĚDELI večer. Latinské slovo
Triduum znamená tři dny. V tomto posvátném čase tří dnů modlitby a křesťanské
zbožnosti jsou důležitými dny Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, kdy si
připomínáme a znovu prožíváme přechod Pána Ježíše ze života do smrti a do slávy
vzkříšení.
ZELENÝ ČTVRTEK
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Páně, ustanovení Eucharistie. Pán
Ježíš vzal do svých svatých rukou chléb, proměnil ho, lámal a dával svým učedníkům,
aby v sobě měli život: Jeho život, život věčný. Ježíš s námi zůstává “do konce času”.
Je s námi v Eucharistii (v Nejsvětější svátosti); už ne ve své lidské podobě, ale v podobě
Chleba a Slova. Pamatujte, že byl Slovem a to Slovo se stalo Tělem. Na Zelený čtvrtek
ustanovil Pán Ježíš také kněžství. Nadále působí ve svých učednících a uzdravuje,
odpouští, učí, káže, pomáhá a osvobozuje. Než Pán Ježíš lámal Chléb, přepásal se
lněným plátnem a poklekl před každým učedníkem, aby mu umyl nohy. Pro ně to byl
šok. Slavte mši svatou jen tehdy, jste-li ochotni omývat, sytit, šatit, navštěvovat ty
nejubožější a být s nimi v jejich zoufalství. Copak měl takové vlastnosti Jidáš? Ačkoli
chodíme do kostela a přijímáme Eucharistii, nelze přehlížet fakt, že se může v našem
postoji a prioritách objevit Jidáš Iškariotský! Eucharistie svědčí o kvalitě věřícího. Není
divu, že je pro mnohé Eucharistie kamenem úrazu a nenávidí ji! Je dobré pročítat si
následující slova a rozjímat o nich: Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni.
Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.
(Dan 12,10) “Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.” (Zj 2,29) Důvodem je to,
že Pán Ježíš zaplatil tak vysokou cenu, aby se pro nás stal Eucharistií.
VELKÝ PÁTEK
Biblická čtení na Velký pátek hovoří o utrpení, kterým prošel Pán Ježíš před svou smrtí
– protože: miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.
(J 13,1) Jenom proto, že: “Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své
přátele.” (J 15,13) Pak jdeme uctít kříž. Každý u kříže posečká, políbí Pánu Ježíši nohy
nebo kříž obejme (když nemáte příležitost uctít kříž v kostele, učiňte to, prosím, doma).
Uvědomujeme si, že spása přišla skrze kříž, skrze lásku prokázanou přijetím kříže.
V přímluvách předkládáme Bohu své potřeby, potřeby druhých, potřeby církve.
A v závěru přijmeme Eucharistii.

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu čeká Boží lid s nadějí na Pánovo vzkříšení. Celý den tráví věřící
v rozjímání o lásce Pána Ježíše projevené na kříži. Je to čas čekání v tiché modlitbě
a rozjímání. Čekáme s Pánem Ježíšem s vědomím, že vstane! Naše víra nám říká,
že i my vstaneme z toho, čím jsme a odkud jsme a prožijeme Ježíšovu plnost nabízenou
Jeho smrtí a vzkříšením.
Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi
mrtvými? Není zde, byl vzkříšen…” (Lk 24,5 - 6) V hrobě Pána Ježíše nenajdete. On je
přítomen v různých životních situacích, bojích, zkouškách a lidských selháních.
Například je s těmi dvěma učedníky, kteří jdou do Emaus plni smutku a beznaděje (Lk
24,13 – 32); je s těmi dvěma, kteří se ze strachu zamknuli v místnosti (J 20,19); je
s učedníky, kteří ztratili naději a šli lovit ryby – je s nimi v marnosti jejich namáhání
(J 21,1 – 13); je s Tomášem, který o Něm pochyboval (J 20,26 – 27); je skrze Ducha
svatého s modlitebními společenstvími (Sk 2,1 – 3); umožil lidem vidět své
Nanebevstoupení – zdroj naděje a návrat naděje všech (Sk 1,6 – 11)! To znamená, že
je dnes Vzkříšený Kristus živý a působí v každé situaci! Chvála Bohu! Už Ho
nehledejme mezi mrtvými.
Evangelium podle Jana 20,7 nám říká, že šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, nebyl
pohozen stranou, nýbrž byl svinut na jiném místě. Proč? Četl jsem o tom v jedné knize:
podle tradice prostřel služebník k večeři a ve skrytu čekal, až se rodina nají. Když lidé
skončili s jídlem, zmačkali ubrousek a hodili ho na talíř – to byl signál, že může být
stůl uklizen. Když však vstali od stolu a ubrousek složili a položili ho vedle talíře,
znamenalo to, že budou v jídle pokračovat. Svinutý šátek tedy říká těm, kteří slyší:
“Vrátím se!”
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