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 „…Toto je mé tělo; toto je má krev“ (Mk 14,22n)  

Poslední jarní slavností, která završuje každoroční oslavu Boží nabídky nám 
lidem, je Boží Tělo. Po velikonočním vítězství Ježíše Krista; Svatodušní slavnosti a 
připomenutí existence Boží Trojice, následuje dnešní slavnost Těla a Krve Páně. 
Je to sice poslední jarní slavnost, ale na durhou stranu je také podstatným 
tématem možného každodenního připomenutí Ježíšova odkazu a nabídky pro 
nás lidi – mše svaté! Právě při mši sv. si můžeme znovu a znovu, přitom vždy 
nově, připomenout, co pro nás Ježíš vykonal, koná a co nabízí. Ano, je tam také 
připomenut Duch svatý a Bůh Otec, vždyť věříme v jednoho Boha ve třech 
osobách. Při mši sv. si tedy můžeme připomenout existenci Boží Trojice, ale 
nejen to. Kromě připomenutí si, je tu také nabídka přijmout nejen slovo Boží, ale 
také viditelnou existenci samotného Ježíše Krista – Jeho Tělo! Jeho Krev!  

Drazí přátelé, nevím, jak každý z vás, ale za sebe mohu říct, jak to nejenom 
bylo, ale mnohokrát stále je těžké, zvláštní až nepochopitelné, přijmout a 
pochopit, že v každé částečce proměněné hostie a v každé kapce proměněného 
vína je někdo tak veliký a silný, jako je sám Ježíš Kristus. Vždyť se mi zcela dává! 
Mně, hříšníkovi! Nabízí, že bude se mnou a pomůže mi zvládnout úplně 
všechno, na co nestačím, nebo si myslím, že stačím, ale je to jinak! Je to fakt nad 
naši jistotu intelektu! Je to skutečnost naděje naší víry! I když to tady na zemi 
nikdy vědět jistě nebudeme, neztrácejme naději z daru víry, že Ježíš Kristus chce 
být opravdu s každým z nás! Nabízí nám k tomu mnohé prostředky, z nichž tím 
nejdokonalejším, který naše církev uznává, je Jeho Tělo a Jeho Krev, 
zpřítomněné při každé mši sv.! Děkujme Ježíšovi za Jeho lásku! 

Požehnaný desátý týden v mezidobí. 

P. Jan Kunert 


