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Téma: maličcí 
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Poznámky: Tošovice, Mankovice, Veselí 2022 (P. Petr Kuník) 

Jen jednou do roka nám při mši sv. nestačí jen jedno 
evangelium. Na Květnou neděli slyšíme ve slavnostním vstupu 

vyprávění o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma a pak také pašije – 

zpráva o jeho umučení. Letos obojí z pera evangelisty Lukáše, 
který je mistrem v nádherném vyprávění.  

Když se vrátíme k Ježíšovu triumfálnímu vjezdu do 
hlavního města, pouze v tomto evangeliu se hovoří o tom, že 

zástup učedníků radostně a také hlasitě chválili Boha. Ježíš 

podle Lukáše doslova rozradostnil (roztancoval) Jeruzalém. A 
hned také říká proč. Ne kvůli tomu, že by Ježíš něco vezl, nebo 

něco sliboval, ale proto, že si lidé vzpomněli na všechny 

zázraky, které Ježíš konal a oni je viděli „na vlastní oči“. 
Zvláštní bylo, že je neviděli všichni a proto neměli všichni ke 

chválení důvod. Byli to farizeové, kterým dokonce tato chvála 
zněla nepříjemně, jako kvákání žab. Ti, kteří denně seděli nad 

Písmem, neuměli Boha chválit na správné tónině.. Z úst 

maličkých sis připravil slávu, takto se modlili v žalmech. Když 
tato sláva procházela kolem, neslyšeli ji, protože se malými 

odmítali stát. To už na tom byly lépe ty kameny, které by volaly, 
kdyby maličcí byli umlčeni. 

A sv. Lukáš pak nad tím vším udělá ještě v pašijích 

výraznou tečku. Pod kříže stojí setník, římský voják, pohan a 
okupant. A dokonce i on, když viděl, co se stalo, začal Boha 

velebit: „Tento člověk byl spravedlivý.“ Titul náležící Mesiáši. 

Vstupme do tohoto týdne velmi pokorně, nikoliv 
sebevědomě, jako ti, kteří vědí a znají, jak to bude. Vstupme do 

něj jako ti, kdo se umí dívat, kdo očekávají vše od Boha, a proto 
dokážou i žasnout. Nezapomeňme, že jen maličcí umí chválit 

Boha, jen maličcí se umí radovat z toho, co pro ně Bůh koná. 

 

   


