
Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

Liturgické texty 
1. čtení: Dt 4,32-34.39-40 
Žalm 33,4-5.6+9.18-19.20+22 
2. čtení: Řím 8,14-17 
Evangelium: Mt 28,16-20 
 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 

 
Hned po Velikonocích, po slavnosti seslání Ducha svatého, slavíme slavnost Nejsvětější 
Trojice. Jako by tato slavnost čekala na okamžik, kdy bude zjeven a seslán Duch svatý - třetí 
osoba Nejsvětější trojice. Jako by celé Kristovo velikonoční dílo mělo vyvrcholit v odevzdání 
jeho Ducha nám, Božím dětem. "Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží 
synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali 
jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s 
naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i 
dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli 
spolu s ním dojít slávy." (dnešní druhé čtení). 
Snad to nebude příliš velká troufalost říci, že i dnešní starozákonní čtení k nám svým 
způsobem také promlouvá o Nejsvětější Trojici. Vždyť bylo konec konců pro tuto slavnost 
vybráno. Mojžíš v něm zmiňuje Boží majestát, projevující se v různých viditelných úkazech - v 
ohni a podobných věcech. Říká tajemnou větu "Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, 
Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha." Bůh nahoře na nebi - to je Bůh 
Otec. Jako dole na zemi - to je Bůh Syn, který se stal člověkem a chodil po této naší zemi. 
"...zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa..?" Opět narážka na 
Syna, Slovo, které se stalo Tělem. "Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes 
přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě." Jak ale máme naplnit tento příkaz? 
Jedině tak, že v nás Bůh Duch svatý způsobí, že toho budeme schopni. On v nás potvrzuje 
fakt, že Bůh nás skrze Ducha svatého proměnil ve své děti, jak čteme v dnešním druhém 
čtení. 
V evangeliu Pán Ježíš jasně konstatuje: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte 
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a 
učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal." Je zde výslovně uveden křest, který je 
bránou pro Ducha svatého, kterou on přichází do naší duše. V Janově evangeliu slyšíme Pána 
říkat: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k 
němu a učiníme si u něho příbytek. ... Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, 
Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 
všecko, co jsem vám řekl. (Jan 14, 23-26). 
Naše samotná existence a především naše spása je výsledkem působení Nejsvětější Trojice. 
Otec nás stvořil, Syn nás vykoupil a Duch svatý, který nás posvěcuje, uschopňuje nás k životu 
v poslušnosti Bohu, ve kterém je naše budoucnost, náš život a naše záchrana. Celé 
velikonoce jsou explozí sebezjevení Boha, jeho lásky k nám a jeho plánů s námi, poslání, 
které pro nás má. Bůh po nás touží, dává nám sebe a chce, abychom ho nikdy neztratili. 
Křest - biřmování - svaté přijímání jsou prostředky ke spáse. Svatá zpověď a pomazání 
nemocných prostředky k jejímu znovuzískání, pokud jsme se od Boha odvrátili. Svátost 

http://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/NST.htm


kněžství a manželství jsou univerzální životní okolnosti, které to vše obklopují a uprostřed 
kterých se s námi Bůh setkává. 
 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, tak ať je i nyní a vždycky, až na věky 
věků. Amen. 

P. Karel 


