
Duchovní obnova postní- šestý týden 

Antifona: PALMARUM Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve 

jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! (Mt 21,9) 

1. čtení : Izajáš 50,4-7 
Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 
slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako 
učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám 
nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, 
neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.  
Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou 

nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben..  

Postava Pánova učedníka z Izaiáše je chápána od ranných dob církve jako 

předobraz Ježíšův. I on mluví to, co mu uložil Otec, modlí se, jde mu o Otcovu 

vůli. Poučuje znaveného utěšujícím slovem a současně dává svůj život v sázku. 

Tento služebník je ovšem také prototypem každého Ježíšova následovníka. Jak 

Ježíš tak jeho následovník pak ví, že od lidí bude potupen, ale od Boha nebude 

opuštěn, že tedy doslova "nebude zahanben" před Bohem a proto ani vlastně 

před lidmi. 

2. čtení Filipským 2,6-11 

 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven 
Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti 
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu 
jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – 
na nebi, na zemi i pod zemí –a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš 
Kristus jest Pán. 
 
Hymnus ukazuje v protikladech Ježíšovu cestu sestoupení a povýšení. V první 

části se hlouběji rozvádí Ježíšova kenoze.  Ježíš se "vyprázdnil": stal se 

služebníkem, obyčejným člověkem, který dokonce zemřel potupnou smrtí kříže. 

Zřekl se svého jména (avšak nepřestal být Bohem a Pánem slávy, jen to nebylo 

vidět očima lidí), a proto jako člověk dostal Jméno nad jiná jména. Ponížený a 

potupený služebník byl povýšen a stal se Pánem! Služebník opovrhovaný od lidí 

je nyní prostoupen tak velkou Boží slávou, že všichni musí uznat: Ježíš Kristus je 

Pán! 



Evangelium: Lukáš 19,28-40 

Ježíš  pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u 

hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte 

naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž 

dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je 

odvazujete, odpovězte mu: ‚Pán je potřebuje.‘“  

Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl.  
Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“  
Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“  
Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili.  
A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu.  
Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a 
hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli.  
Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a 
sláva na výsostech!“  
Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“  
Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ 

Teprve při vstupu do Jeruzaléma k utrpení Ježíš připouští, aby byl oslavován jako 

král: velmi brzy se ukáže, jak jeho kralování vypadá, jak je nepodobné tomu, co si 

představovali jeho současníci. Tento král se ale nepodobá římským vladařům, je 

potomkem Davidovým, je to král mesiánský. Je možné mu rozumět jen ve světle 

starozákonních textů. 

 


