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24. května 2020

7. neděle velikonoční

1. čtení: Sk 1, 12–14
Mezizpěv: Žl 27

2. čtení: 1 Petr 4, 13–16
Evangelium: Jan 17, 1–11a

fr. Hyacint Ullman OP

A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti. (Sk 1, 13a) 
Po Ježíšově nanebevstoupení se apoštolové vrací do večeřadla. 

Na to místo, kde jim Ježíš při poslední večeři dal sám sebe pod 
způsobou chleba a vína. Na místo, kde se po večeři modlil svou 
velekněžskou modlitbu. Na místo, kde se učedníkům zjevil večer 
po svém zmrtvýchvstání. Na místo, kde na ně dechl a řekl jim: 
Přijměte Ducha svatého.

Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, 
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. (Sk 1, 14)

Ve společenství církve, shromážděni kolem Ježíšovy matky 
Marie se modlí a čekají na dar síly a moci Ducha svatého. Na své 
poslání v Duchu svatém. Určitě se jim musí vracet slova Ježíšovy 
velekněžské modlitby (viz dnešní evangelium – Jan 17):

    • Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, 
a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17, 3) – Duch svatý, 
kterého čekají, je ten, který je uvede do celé pravdy. Ten, který 
jim dá poznat hlubiny Boží. Nejen teoreticky. Uvede je totiž do 
hlubiny Božího života.

    • Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji 
a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos 
mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. (Jan 17, 
6–8a) – Duch svatý, kterého čekají, je ten, který jim připomene Je-
žíšova slova. Dá jim duchovní vhled a pochopení slov, činů a gest 
Pána Ježíše. Zachovávat Boží slovo neznamená jen střežit poklad 

Ježíšových slov. Ale především to znamená uchovávat je v srdci 
a uvažovat o nich jako Maria a žít z nich.

    • Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, 
abych ho vykonal. … A všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich 
jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě. 
(Jan 17, 4.10–11) – Duch svatý, kterého čekají, je ten, který v nich 
oslaví Boha. Jakým způsobem Ježíš oslavil svého Otce? Tím, že zje-
vil Boží lásku, která jde až do krajnosti. Tím, že zachránil člověka. 
Bůh je tedy oslaven ve smrti a zmrtvýchvstání svého Syna. Jakým 
způsobem máme my oslavit Boha? Tím, že nás Duch svatý co 
nejvíce spojí se Synem. Tím, že i v našem životě bude patrná smrt 
a zmrtvýchvstání Božích dětí (srov. 1 Petr 4, 13–16).


