
Matouš  21, 1 – 9   Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na oslu 

 

Sestry a bratři, 
dnes je 6. postní neděle zvaná latinsky Palmarum, tedy česky Palmová, tradičně 
Květná. Dnešním dnem vstupujeme do svatého velikonočního týdne. Postní 
doba končí Bílou sobotou, radostný velikonoční čas začíná nedělí – Hodem 
Božím velikonočním. Dnes na Květnou neděli si my křesťané všech církví 
připomínáme a čteme z Bible Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Tento příběh je 
zaznamenán ve všech čtyřech evangeliích ( viz též Mk 11, L 19, J 12 ). 
Podobně jako mnozí Židé z nejrůznějších koutů země, přichází také Ježíš 
do hlavního města Jeruzaléma, aby tam slavil se svými přáteli – učedníky 
židovské velikonoční svátky Pascha. Ty byly a dodnes jsou radostnou oslavou 
dávného odchodu Izraelců z egyptského otroctví pod vedením Mojžíše. 
Ježíšovi je 33 let, už mnohokrát slavil Velikonoce v Jeruzalémě, kde byl jediný 
židovský chrám. Ale tento rok je to naposledy – a mladý Ježíš to ví. Kráčí zcela 
vědomě vstříc nepochopení, zradě, posměchu, mučení a smrti. Své přátele na 
to připravoval, opakovaně jim to říkal – ale oni nechápou, nevěří tomu. Ježíš 
nevstupuje do Jeruzaléma jako minulé roky pěšky, tentokrát od Olivové hory, 
kde se ve stínu stromů často modlil, vjíždí na oslu – obyčejném domácím 
služebném zvířeti. Ne proto, že by byl po třicetikilometrové pěší cestě z Jericha 
do Jeruzaléma tak unavený. Je to symbolický vjezd Krále – Služebníka. Většina 
lidí to pochopí, vždyť Izraelci dobře znají Starý zákon, kde je o Mesiáši 
předpověď proroka Zacharjáše: „Rozjásej se, sijónská dcero, dcero 
jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý 
a spásu nesoucí, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“ /Za 9,9/ 
Ano, mnozí pochopili a vítali Mesiáše, Krále, jako projev úcty prostírali před 
něho své pláště a kladli ratolesti, větve palem – znamení vítězství a záchrany. 
A také volali: Hosanna! To je pořečtěné hebrejské zvolání „zachovej“ nebo 
„vysvoboď!“  Lidé, vítající Ježíše, volali: Vysvoboď nás!  Ale měli svou představu 
toho vysvobození – od okupantů, od Římanů! Nepochopili a nepřijali Mesiáše 
Služebníka. Ježíš je Král sloužící, pokorný, tichý a ponížený, trpící, umírající, aby 
tím daroval nám lidem život. 
V dnešní těžké době pandemie pochopili Ježíše Krista Služebníka všichni 
sloužící druhým, aniž by o tom pronášeli vzletné řeči – všichni zdravotníci, 



sociální pracovníci a pracovnice, vědci, epidemiologové, hasiči, policisté, 
prodávající, šijící roušky atd. Jim všem patří náš veliký dík a Kristovo „Blaze 
vám! Neboť cokoli jste učinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste učinili“ 
/Mt 25,40/. 

Sestry a bratři, milé rodiny s dětmi, 
vyhlížejme a uvítejme doma, ve svých rodinách Ježíše Krista, který přichází 
v pokoře a tichosti jako služebník. On, který sám byl opuštěný, nemocný, 
zubožený, trpící, dokonce umírající, i dnes nese s námi všechnu naši bídu, 
strach, osamocenost, slabost, a dává nám sílu, odvahu, pokoj a naději. I v té 
naší neradostné době vám všem přeji požehnaný velikonoční týden. 
Vaše sestra Jindřiška 

/ Jindřiška Buttová, Květná neděle 5. 4. 2020 / 


