Pozdrav .ze starého kostelíka
Měl ;sme v pátek 11. srpna v naJem starém kostelíku Jana Kř. na Malé Straně krásnou pobožnost. Třeba
to byl všední den a už večer - bylo
nám fako o neděli svatodušní. Ti,
kdo tu byli a nezáleží na tom, jal~
byli staří a odkud byli - jistě sly- .
šeli vano•u t Ducha svatého a vide/i
před sebou ozářenou cestu, o které
brat.r patriarcha četl z Janova evan gelia ve čtrnácté kapitole, ue verších
t .t•vrtém až šestém. Slyšet o ces tě ,
to ;e vždycky doušek velké rado>U,
neboť to slovo neni ledafaké. Kd o
někdy bloudil v lese nebo v horách
nebo docela sám v sobě, poznal, co
to ;e za radost nafít <ces.q l. Kolikrát
asi n1š starý kostelíček slyšel už
mluvit o r:estě, a kolikrát vidě l, talc
ltdé toto Slovo s radosti slyšeli.

Te to vlastně slovo nefvětši chvály,
t~eba fe takové obyčejné a prostě.
Ji2n listě věděl, proč právě toto slovo o Ježlši Kristu dal do evangelia,
které nese feho jméno. Stoupali jsme
všichni v tento večer po této cestě a
drželi se Ježíše. Vira je velký dar
a Ježíš Kristus je velký přítel.
Také se tu tento večer krásn é zpll!a./o. Ríkám krásně, protože to byl
zpěv od srdce q šel k srdci. Zpívaly
Sfl samé nové písně, které mají jiný
rytmus, než na jaký ;sme wyklí. Je

\

v těch písních cosi silného, fako vlna za vlnou se to žene a fde srdcem.
Víte, co nejvíce ubližufe to mu, že
není náš život stále krásněfší? Lhostejnost. Pohled na nábo~en st ví, ve
kterém srdce okoralo, je velmi smutný. V tgnto večer všechno vonělo lé-

a když se muzame opi'it o tu největší
lásku, která je v Ježíši Kristu. Večeře
Páně je veliká chvíle Je žíš přichá
zí k člověku. čim nám bylo i tento
večer těch několik slov, která fetiš
řekl D jeruzalémském večeřadle! Je
to vel ká moudrost , která platí i u naší době. [di a láme; svůf živoil Buď
se všemi lidmi u jednotě' Přestaň
myslit jen na sebe a žij pro lidi, kteří jsou kolem tebe! Staň se chlebem!
Tento večer ve starém kostelíku,
který mi vnukl tato slova vyznéiní
a zpouědi, začal krtem mladé díuklj.
Ježíš Kristus dostal novou vyznavač
ku - mohli bychom říci, kdybychom
měli víru prvních křesťanů. A čím
končil? Svatebním požehnáním. Pa t riarcha církve mnoho snoubenctlm o
lásce nevypravoval. Kd o umí mlče t,
odevzdává svou věc Bohu. Manžel·
siví? To ;e požehnané opření se dvou
lidí o sebe.

tem, létem Božim, podobným létn
venku, kde se právě pilně sklízí noué
zmo. Jaká je to radost denně slyšet, kde všude ~Cž sklidili a jak si
všichni svorně - věi' ící nebo nevěří
cí - říkáme, že bychom měli těžký
hřích na svědomí, kdybychom nešil
až do posledních sil za touto svou
letní povinností. V tuto chvíli, ve které jistě každý. ztratil pocit osamocení - vysluhovala se také večeře Páně. My křestané musíme být stále
velmi šťastnými lidmi, když nepretržitě odněkud slyšíme slovo o lásce

Téměř dvě hodiny trvalo toto setkání pod starobylou střechou Božího
domu. Venku už potemněl srpnový
večer a blížil se no čním stínům. Lidé
si podáuali ruce. Pak tma zalila proslon; kostelíka, jehož obrázek s rokem 1142, kdy se prvně objevilo feho jméno v českých dějinách, dostali
účastnici na památku fako dar patriarchy. Blažený ten, kdo v tentiJ
večer vi děl duchové ruce, které se
vztahují v míru a pokofi nad hlavami
všech lidí.
BOHUSLAV WHNISKr

