Ježíš jako občerstvení; pochopitelně nesmírně více.
Prožíváme parné léto a letní vedra. Většinou se ani nechce
nic dělat, vycházet ven atd. Abychom fungovali,
potřebujeme dobré občerstvení. Kdybych skončil, že tím
dobrým občerstvením je Ježíš, asi by to nyní bylo velmi
přímočaré. Nicméně je to tak.
Lidské srdce se však potřebuje nechat chvíli přemlouvat, tak
se o to pokusme, proto jedna vzpomínka z cest. Nedávno jsem byl v Čihošti. Je to obec, kde
působil v padesátých letech 20. století otec Toufar. Během kázání zrovna při slovech: Zde ve
svatostánku je náš Spasitel, a otec Toufar ukázal rukou z kazatelny na svatostánek, se najednou
nad svatostánkem pohnul několikrát kříž. Toto znamení vidělo něco kolem dvaceti lidí
a přineslo jim to nesmírné těžkosti. Otec Toufar byl ubit a umučen komunisty ve vězení
a ostatní si od komunistů užili své. Ještě dnes však žijí pamětníci. S jednou devadesátiletou
stařenkou, pamětnicí a svědkyní pohybujícího se kříže, jsem se právě v Čihošti potkal. Radost
a pokoj, spolu s životní moudrostí a pokorou jí sálali z tváře.
Ptát se na zázračný lék, či životabudič této pamětnice v Čihošti? Zde ve svatostánku, v
eucharistii, byť vesnického a malého kostelíka, je ten, který se narodil v Betlémě, chodil po
Nazaretu, byl ukřižován za Jeruzalémem, kde také vstal z mrtvých. On je zdrojem sily těch, kdo
přežili, aby o něm mohli svědčit. Čihošť je tak znamením. Ježíšovým znamením pro nás: „Já
jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy
žíznit.“
Lidské srdce potřebuje být nasyceno, stejně tak, jako naše tělo v letních vedrech. Bez
občerstvení nemůže fungovat. Východní náboženství vidí v této žízni lidského srdce
původ všech lidských malérů. Radí: nechte žízeň po životě vyhasnout. Je to, jako kdybychom
řekli: v tomto horku nepij a nejez. Ježíš učí opaku: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A já ho
občerstvím. „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve
mne, nebude nikdy žíznit."
Snad ještě jedna zajímavost z Čihoště. Zeměpisně je
to totiž střed naší republiky. V Čihošti to na to mají
mramorový sloup s patřičnými nápisy. Právě ze
středu naší země přichází upomínka: Zde ve
svatostánku je náš Spasitel. Nezapomínejme ne to a
občerstvujme se u Něho.

