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Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva 
ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, 
jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí 
neseděl. Odvažte je a přiveďte! A řekne-li vám někdo: ‚Co to děláte?‘, 
odpovězte: ‚Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí.‘“ Vyšli a na rozcestí 
nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, 
kteří tam stáli, jim řekli: „Co to děláte, že odvazujete to oslátko?“ 
Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k 
Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí 
rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před 
ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu 
Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. 
Hosanna na výsostech!“ Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem 
se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betanie. 
 
 
Vždycky mě pobaví tato historka, která se váže ke Květné neděli: Jeden farář si 
někdy v šedesátých letech minulého století podal u příslušného státního úřadu  
žádost o povolení k pořízení služebního auta. Žádost byla odmítnuta 
s odůvodněním – doslovně: „… že Ježíš Kristus konal své povinnosti pěšky a 
v sandálech“ a „že na delší cesty používal osla“. Načež ten farář podal další žádost 
s prosbou o přidělení „služebního osla“. Tenhle kolega čeká na onoho služebního 
osla dodnes.  Ještě bych k tomu dodal, že občas Ježíš plul na lodi.  
     Vstupujeme dnes do pašijového týdne. Připojujeme se k zástupu, který s 
palmovými ratolestmi u bran Jeruzaléma vítá svého Krále na oslu. Je to jiný král, 
se vší důstojností trpí za své poddané. Tedy taky za nás a s námi. 
     Badatelé se přou, kolik lidí tehdy vlastně Ježíše na oslíku tak pěkně a radostně 
přivítalo při slavném vjezdu do Jeruzaléma. Bylo jich mnoho, nebo jen nějaká 
menší skupinka? Jiní si zase všímají toho, že jen světský král by přijel na koni, ale 
tento panovník jede na oslátku, pokorně a neokázale. Další poukazují na to, jak 
hodně se věnuje tato perikopa handlování s oslem, až ten je nakonec dle pokynu 
jednoduše zrekvírován. Nebylo zde pro orientální svět typické smlouvání. 
Učedníci si ho prostě vzali. Pán je potřebuje. Je to pro Pána. Tu bychom si 
možná mohli položit otázku, co bychom my mohli dát Pánu? Co od nás 
potřebuje? Co jsme ochotni obětovat a snad i riskovat? Mohli bychom 
mluvit všeobecně o lásce, službě, mírnosti, tichosti, věrnosti. Ale každý sám 
jistě ví dobře, co. 
    Pán Ježíš by se byl asi obešel bez oslátka toho majitele. Nalezl by jinou možnost, 
jiného ochotného a obětavého služebníka. Ale nemusel hledat. Nemusel vymýšlet, 
kalkulovat, zdržovat se. Nevíme nic o majiteli oslíka, ale víme o mnoha těch, kteří 
dobře slouží v tichosti, nenápadnosti a okázalosti. 
     Přijíždí král. Radost a sláva jsou nezávislé na tom, jestli je to velkolepě 
honosné, ve zlatě a se vším bohatstvím a důstojenstvím tohoto světa. Radost a 
sláva většinou nebývají dlouhého trvání. Spíše naopak. Ten vjezd do Jeruzaléma 
by měl být symbolicky vjezdem Krále do našich srdcí. Umíme ho uvítat s čistou 



duší, mírnou myslí a přece radostně a uvědomit si tu oslavu? Ve světě bídy, 
zkaženosti a korupce pochopit, že by bylo mylné spoléhat na mocipány tohoto 
světa. A uvědomit si přesah tohoto Panovníka na oslátku.  
     Zprávy nám říkají každodenně, že vlastně nemůžeme nikomu a ničemu věřit. 
Vyvolávají v nás zděšení, nedůvěru, strach z toho, co je a co bude. Radí: spoléhejte 
hlavně sami na sebe. Buďte za všech okolností obezřetní. Nenechte se obelhat, 
okrást. Chybí tu pozitivní vidění světa. Bulvár řádí, vymýšlí si a my to kupujeme, 
čteme a baví nás to. Hříchy a excesy ostatních. Dokud se něco nestane nám. Pak 
poznáme tvář takto vytvořeného světa. Nelze řešit problém jen tak, že jsme hříšní. 
To by bylo přece strašně málo. Ano, je třeba upřímně si přiznat jací jsme a kde 
v čem chybujeme. V dnešním světě ale chybí pokorný pohled, na který je 
odpovězeno: Odpouštějí se ti hříchy, synu, dcero, běž v pokoji. Buď dobré 
mysli. 
      Jsou před námi Velikonoce, svátky, které chceme prožít s Ježíšem. Chceme 
pozvat tohoto Pána pánů a Krále králů do našich životů. Pána, který se stal 
služebníkem všech. I nás zve do služby. Možná právě tato aktivita ve službě Kristu 
je nejprůkaznějším měřítkem naší víry, lásky a naděje. Kdoví, co si tehdy říkali 
všichni ti, kteří radostně vítali Ježíše na oslátku, když ho pak spatřili na kříži. 
Kdoví, co si říkal majitel oslátka. Určitě měl nějaké povědomí o náladě 
v Jeruzalémě. Čekal, že to dopadne jinak, že za svou malou službu bude odměněn 
později královsky, totiž penězi a povýšením? Nebo si dál žil svým životem 
s věděním: Tehdy jsem poskytl oslíka Mesiáši, který na něm jel do chrámu? Tak 
se každý z nás může zamyslet nad tím, na jakých darech, obětech, službách 
se nese Kristova sláva, jeho spasení, požehnání do srdcí bližních.  
     Tomuto Kristu lze věřit, důvěřovat. To je podstatné. A on nás potřebuje. Možná 
jsou to maličkosti, které mu můžeme věnovat a obětovat, ale právě před Ním se 
stávají nesmírnými veličinami, rozhodujícími mnohdy o té radosti a slávě, která 
nepomíjí, ale je navěky věků.  
 
Děkujeme Ti Pane za Tvé poselství dosvědčené životem i slovem. Kéž nás 
provází  v příštích dnech a pomáhá nám pochopit tajemství Svatého týdne, 
který je před námi. Pokorně prosíme o tvé požehnání a to nejenom pro 
sebe, ale pro celou církev, pro všechen lid, který vyznává tvé jméno. Amen. 
 

      

    

 


