Poslední slova evangelia ještě doznívání v
našich uších: „Nalezne Syn člověka na
zemi víru, až přijde?“ Kdyby dnes Ježíš
přišel do Troubek, do našeho kostela, co
by viděl?
122 lidí, 36 mužů a 86 žen, z nich 25
výdělečně činných. Rozhlédl by se po
kostele, postál před i ním a řekl by: Musíte
být lidé silné víry, když je za vámi v tomto
množství a složení tolik práce a
její hodnota násobně přesahuje vaše
možnosti.
Kdyby přišel ve všední den na růženec, nebo na první patek a sobotu do svého chrámu, asi by
posmutněl a řekl by:
„Proč se tito lidé nemodlí? Vždyť tolik bych jim chtěl dát. Tak, jak si opravili kostel takřka
z nemožného, tak bych jim vystavěl a obnovil rodiny, přitáhl vnoučata, narovnal vztahy,
uzdravil nemocné. Byli by mocným mým lidem.“
Kdyby Pán přišel minulou sobotu na faru, měl by radost
Viděl by mladé rodiny, jak jsou spolu, jak pracují, jak spolu sedí i za stolem, malý obraz
krásy Božího království, rád by jistě přisedl k výtečnému guláši, tak by i ruce přiložil ke
kopání svodů pro dešťovou vodu, či natírání oken i rámu.
Kdyby Pán potkal v Troubkách člověka s kasičkou, který kráčí s jistým rozechvěním
překonávajícím obavy z nepřijetí a vlastní černé myšlenky:
Viděl by přece jen ochotu a radost Božího lidu, který opravuje jeho chrám. Nejen ten
kamenný, ale i ten živý, lidský. Podobně jako promlouval ke svatému Františkovi, oprav
můj chrám a myslel tím nejen malý kamenný kostelík, ale celou Církev. Takový akt víry,
který konáte, nezůstane bez odezvy!
Vložili jsme velký vklad živé víry, stejně jako apoštolové, kteří opustili všechno a šli za
Ježíšem. A tak, jako pro ně, platí i pro nás:
„A Bůh by se nazastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci? Je však třeba se
stále modlit a neochabovat.“
Když tedy vidíme, že je možné i pro naše společenství opravit chrám, jít vybírat mezi lidi, sejít
se k společné práci i jídlu, neochabujme v těchto možnostech, kdy, byť i nevědomky, tvoříme
Církev plnou života. Toto si uchovejme a přijdou skrze toto naše svědectví i další lidé k Ježíšovi
a také oni budou moci skrze nás obdržet dar spásy. Za to se přece modlíme už od loňské postní
doby po každé mši svaté a Pán může dělat své dílo i zde v Troubkách skrze vaši modlitbu i
ochotu přiložit ruku k dílu.

