Sv. Josefa, dělníka (1.5.2018)
Pane, dej zdar práci našich rukou! (Žalm 90,17)
Žalmová odpověď tak trochu evokuje pozdrav, kterým
se v nedávné době zdravilo. „Čest práci, soudruhu.“
K tomuto pozdravu mě naučil jeden pán odpověď. Na
pozdrav: „Čest práci“ se odpovídalo, pochopitelně
mimo sféru postihu za znevážení, odpovědí: „A rukám
klid.“ Odpověď, však kterou mě naučil, je mnohem
trefnější: „Buď čest i tvé případné práci.“
Aniž by člověk chtěl znevažovat práci, pamatuji se, že
u nás byl jeden „hrdina socialistické brigády“, který
byl na všech vývěskách jako vzorný pracovník plnící
plán na 150%. Rodiče se však vždy nad tím potutelně
usmívali a říkali, že více jak v práci u stroje, ten člověk
mlel pusou na schůzích.
Když už jsme u dob nedávno minulých, rád bych vám představil jeden apokryf. Apokryfy
jsou knihy, které se nedostaly do bible. Tak máme evangelium podle Tomáše nebo Jakuba,
evangelium podle Jidáše, Petrovu apokalypsu atd. Já vám nyní budu parafrázovat
z apokalypsy podle Gustáva Husáka.
Je známo, že v nebi je mnoho svatých kněží a ještě více svatých řeholnic, i když Gustáv je
nazýval jeptiškami. Je tam také několik rodičů a sem tam nějaký dělník. Svatí kněží, řeholníci
a řeholnice, tedy podle soudruha, jeptišky, tam mají svá sdružení, řády, kongregace, diecézní
kněží své nebeské děkanské schůze. Svaté rodiny tam pořádají nebeské párty, ale co dělníci?
Toho si všiml svatý Josef a hned to chtěl napravit, jakmile se do nebe dostali první svatí
proletáři. A jelikož jeho nápad byl převratný, ba revoluční, založil v nebi revoluční nebeské
dělnické odbory. Když se to doneslo ke svatému Petrovi, zavolal si svatého Josefa na
kobereček a vyčinil mu, že toto opravdu v nebi nelze. Josef si Petra vyslechl a odešel s novým
nápadem. Aby se poznalo, kdo je kdo, vytvořil svým nebeským odborářům průkazky. Opět
se dostal na kobereček, odbory a průkazky? Toto přece v nebi nelze. A zatímco Petr mluvil a
mluvil, jak může rybářský živnostník a zároveň hlavní a první klerikál rozumět svatému
proletariátu, dostal nápad, že bude k průkazkám prodávat i roční známky, což hned po setkání
na koberečku vykonal. To už bylo na svatého klíčníka dost. Zavolal si svatého Josefa
a rozkázal, že okamžitě musí nebeské revoluční dělnické odbory rozpustit, jinak, že musí
z nebe odejít. Svatý Josef se na svatého Petra podíval klidně a s láskou a pravil: „Dobře Petře,
ale se mnou půjde i můj synek a manželka.“
Drazí věřící. Exegeze tohoto místa je taková, že nebe, není žádný kousek kdesi ve vesmíru,
ale nebe je tam, kde je Ježíš a jeho matka Maria. Ona nás k němu vede. Nechť tedy máj je pro
nás časem, kdy budeme skrze Marii objevovat nebe. Svatý Josef nám zase připomene, že
nikdy není tolik práce, abychom se nemohli zastavit k modlitbě a být svatými lze i běžných
životních podmínkách.

