
Nejsvětější Trojice 
Kdyby nebylo Otce, který mu odpovídá, 
co by mu vlastně zbylo - a co by zbylo nám?
Jak hrozná by musela být osamělost Boha
uzavřeného do své děsivé jednoty!
Avšak Ježíš vykřikl a Otec mu odpověděl
A jejich věčná jednota, to je Láska.
Jakou radostí je Duch!
Ze tří činí jedno a v této znovunalezené jednotě
spočívá veškerá Boží blaženost!
Všechno je jeden, všechno jsou tři.
V jednotě se dáváme do pohybu, 
avšak v Trojici objímáme Boží plnost.
Dokonalost je v Trojici. 
Já, Ty, Láska.
Otec, Syn, Duch.
Duch je objetí, které činí ze tří jedno
a obdarovává tě radostí z této jednoty.

Říká  se,  že  tajemství  Nejsvětější  trojice  je  nepochopitelné,  a  snad  tomu  tak  
doopravdy je! A přece je tak prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo  
jasnější a pravdivější. Čím by byl Otec bez Ježíše? A čím by byl Ježíš bez Otce? A kde by  
byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje? Který ze tří činí jedno?
Zamysleli jste se někdy nad Ježíšovým výkřikem v noci? Nad jeho modlitbou v poušti či v  
Getsemanech?
Carlo Carretto

Víra  v  jednoho  Boha  ve  třech  Osobách  je  jedním  z  nejzvláštnějších  prvků  
křesťanství.  Žádné  jiné  náboženství  toto  tajemství  nepředkládá  k  věření.  Existence  
Nejsvětější Trojice je dogmatem naší víry. Pouhým lidským rozumem bychom nedošli k  
této pravdě, zjevil nám ji Kristus.

Při křtu Pána Ježíše se zjevila celá Nejsvětější Trojice:  
Syn Boží stojí na břehu, Bůh Otec o něm vydává svědectví  
svým hlasem a Duch svatý se ukazuje nad Ježíšem v podobě 
holubice.

 Dříve,  než  Pán  Ježíš  vstoupil  na  nebesa,  řekl  
apoštolům tato příznačná slova: „Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i  
Ducha svatého."

 Když  Kristus  oznamuje  seslání  Ducha  svatého  na  
apoštoly, říká: „A já požádám Otce a on vám dá jiného  
Utěšitele."  Utěšitel,  Duch  svatý,  kterého  pošle  Otec  ve  
jménu  mém,  ten  vás  naučí  všemu."  Až  přijde  Utěšitel,  
kterého vám pošlu od Otce,  Duch pravdy,  jenž od Otce  
vychází, ten o mně vydá svědectví." 



 

Již apoštolové předkládali tajemství Nejsvětější Trojice: „Milost našeho Pána 
Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého se všemi vámi."

 

Ve vyznání víry ze 3. století nacházíme tato slova:  
„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, i v Ježíše Krista,  
Syna jeho jediného,  Pána našeho,  který  se  narodil  
z Marie skrze Ducha svatého."

Pravda o tajemství Nejsvětější Trojice je pro nás  
natolik podstatná proto, že ukazuje Boha, jaký je sám 
v sobě. Pán Bůh je jeden ve své přirozenosti, avšak ve  
třech  Osobách.  Osoby  Boží  se  mezi  sebou  odlišují  
reálně tak, že jedna Osoba není druhou. Neodlišují se  
ale přirozeností, ani vlastnostmi a ani činností, která  
je  společná.  Mají  společnou  božskou  přirozenost,  
všechny vlastnosti  i  Boží  činnost.  Osoby se  od sebe  
odlišují  pouze  původem:  Bůh  Otec  nemá  původ 
v nikom, Boží Syn má původ skrze odvěké a duchové  
zrození z Otce, Duch svatý má původ ze společného  
dýchání  lásky  Otce  a  Syna.  První  Osobu  odlišuje  
otcovství, druhou Osobu synovství a třetí Osobu původ  
od Otce a Syna. 

Samostatná  slavnost  ke  cti  Nejsvětější  Trojice  vznikla  v  liturgii  pozdě,  až  v 11.  
století. Roku 1334 ji papež Jan XXI. rozšířil na celou Církev. K prohloubení zbožnosti  
věřících  vůči  Nejsvětější  Trojici  Církev  ve  svých  liturgických  modlitbách  připojuje:  
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému." Církev ve všech svých modlitbách vzývá Boha ve  
třech Osobách: každou liturgickou modlitbu zakončuje vzýváním Nejsvětější Trojice. 

Tato slavnost  stanovená na neděli  po Seslání  Ducha Svatého je  jakoby korunou  
uplynulého období velikonočních tajemství spásy, neboť k nám hovoří o našem povolání  
do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí. 

 
Zamyslím  se  nad  svým  vnímáním  Boha  a  potřebou  obnovení  nebo  prohloubení  

vztahu s ním skrze modlitbu a podřízení se jeho vůli. 

Celým  srdcem  i ústy  vyznáváme  tebe,  nezrozeného  Otce  i jednorozeného  Syna 
i Přímluvce, Ducha svatého. Chválíme a velebíme tě, nejsvětější Trojice: Tobě buď sláva  
navěky! 



PROSBY:

Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává 
svou milost,  abychom i my pro  spojení  s Kristem povstali  ze  smrti  k životu.  Chvalme 
našeho  nebeského  Otce  i jeho  jednorozeného  Syna  v jednotě  Ducha  svatého:  
     Sláva Otci i Synu i svatému Duchu. 

Otče,  pošli  ve  jménu  svého  Syna  na  pomoc  své  církvi  svatého  Ducha,  
— aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy. 

Pošli  dělníky na svou žeň,  aby učili  všechny národy a křtili  je  ve  jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého 
— a posilovali je ve víře. 

Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
— neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil. 

Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh,  
— aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
 
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království, 
— kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš. 

 

Bože  Otče,  Tys  poslal  světu  svého  Syna  a  svatého  Ducha,  a  zjevils  tak  lidem  
tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,  
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného  
božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,  
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
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