SLAVNOST NEJSV. TROJICE – B Mt 28,16-20
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„Získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého“(Mt 28,19), nařizuje
Pán Ježíš 11ti apoštolům v dnešním evangeliu. Ve jménu
Nejsvětější Trojice jsme také my byli pokřtěni.1
Nejsvětější Trojice – jeden Bůh ve třech osobách. Na
1ní pohled je to možná těžko pochopitelné. Ale
k přiblížení této pravdy víry lze použít poměrně jednoduchých příkladů: Např. voda může existovat ve třech
skupenstvích: jako kapalina, led či pára. Anebo trojlístek:
Má sice 3 listy, ale je to pořád jedna rostlina. K vysvětlení
Nejsvětější Trojice bychom mohli použít i daleko
složitějších teologických definic, ale to nechme na jindy.
Každou bohoslužbu i každou modlitbu začínáme
slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Vyslovením této krátké modlitby se stavíme do ochrany Boží. Je to vzývání Boha ve třech osobách a má nám
vždy připomenout, že Bůh je nad námi, s námi a v nás.
Bůh nad námi neznamená někde vysoko na obloze či
nad oblohou, ale to, že nás Bůh převyšuje svou mocí a že
nás zahrnuje svou otcovskou láskou a péčí. Proto, když
říkáme „Ve jménu Otce“ a zvedáme přitom ruku, mějme
na paměti, že Bůh o nás ví a že nám, pokud budeme stát o
Jeho pomoc, pomůže a že nás zahrne dary potřebnými
k věčné spáse.
Když říkáme „i Syna“, jde ruka shora dolů.
Připomínáme si tak, že Bůh Syn sestoupil na zem, aby nás
vykoupil a navěky spasil. Dal nám příklad lásky a je
s námi po všechny časy až do skonání světa.
Když říkáme „i Ducha svatého“, pohybujeme rukou
vodorovně. Vzýváme tak Ducha svatého, aby byl Bůh
v nás a my se dobře rozhodovali a správně jednali.
Na konci mše svaté se opět budeme žehnat křížem a
kněz řekne: „Jděte ve jménu Páně“. Posílá nás. Latinsky
se poslání řekne missio, misie. Kněz nás však neposílá na
misie někam do pralesa, ale k našim bližním, abychom jim
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svým životem svědčili o Kristu.2
Proto každé ráno po probuzení a pokaždé, když se ve
jménu Nejsvětější Trojice žehnáme znamením kříže,
snažme si uvědomit, že Bůh je nad námi, s námi a v nás a
že nás chce všechny spasit.
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2 – tamtéž, str. 163-4 (Znamení kříže)

Přímluvy:
Bratři a sestry! Oslavujeme dnes jednoho Boha v Trojici:
- Prosme Otce Stvořitele, aby nás učinil nástroji své tvůrčí
síly.
- Prosme Syna Vykupitele, aby nás učinil nástroji své
lásky.
- Prosme Ducha Posvětitele, aby nás učinil nástroji své
milosti.
Neboť Bohu Otci i Synu i Duchu svatému patří čest a
sláva na věky věků. Amen.

