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Bůh s námi na věky…
Dnešní neděli, v níž církev slaví tajemství Boha Otce, Syna a
Ducha Svatého – tajemství, jež teologická reflexe čte jako Boží
trojjedinost –, nám lekcionář nabízí k rozjímání poslední stránku
Matoušova evangelia. V tomto úryvku se podivuhodně propojují
zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše a poslání církve, až se zdá, že se
událost spásy dokonaná Ježíšem Kristem prodlužuje ve víře a v životě
křesťanské komunity.
Na jedné hoře v Galileji – pohraničním kraji, v němž se mísily
různé kultury a národy, kraji, kde Ježíš započal s hlásáním radostné
zvěsti (srov. Mt 4,12–17) a povolal první učedníky (srov. Mt 4,18–22)
– se Zmrtvýchvstalý zjeví jako Žijící a ihned je poznán a uctíván Jedenácti. Nově tak sjednotí
učedníky, kteří se rozutekli během jeho utrpení a smrti, a shromáždí svou komunitu zkoušenou
pohoršením kříže (srov. 1 Kor 1,23). Nyní už to ovšem není oněch Dvanáct, které Ježíš povolal
a ustanovil je jako své první poslané ke ztraceným ovcím domu Izraelského (srov. Mt 10,6;
15,24); je jich jenom Jedenáct, protože Jidáš zradil…
A i mezi tímto „zbytkem“ jsou někteří, kteří pochybují. Stojíme tedy před opravdu
chudým společenstvím, církví poznamenanou nevěrou a malou vírou. Právě těmto ubohým
lidem však Ježíš svěřuje poslání zvěstovat radostnou zvěst všem národům: napřed je poslal
k lidu, jemuž byl slíben Mesiáš a svěřeno požehnání pro celé lidstvo (srov. Gn 12,3; 18,18; atd.),
a nyní je posílá přímo „ke všem národům“, ke všem lidským rodinám. To, co byla jejich
zkušenost „křtu“ – ponoření do Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání –, co byla jejich zkušenost
poučení od Ježíše, to mají nyní opakovat až na konec světa a do konce časů!
Důvod k existenci církve v čase tkví právě v tomto poslání: volat všechny lidi k obrácení,
zvěstovat jim evangelium, radostnou zvěst, a křtít, tedy ponořovat toho, kdo přilne k tomuto
poselství. Tak se mohou Kristovými učedníky stát lidé různých kultur, mohou naslouchat tomu,
co říká, a také to činit natolik, že jejich existence dospěje k uvědomění si tajemství Boží Trojice.
Každý křesťan se totiž vydává následovat Ježíše, Božího Syna, pod vedením Ducha Svatého a
na cestě k Otci. To je důvod, proč je křest – ponoření, které v sobě nese pečeť Boha Otce, Syna i
Ducha Svatého, jediného Boha a zároveň společenství života – znamením této nové smlouvy
uzavřené na základě Ježíšova slova, evangelia hlásaného těmi, které poslal.
Pouze Ježíš může požadovat toto poslání a dát k němu své zplnomocnění. On, který na
vysoké hoře odmítl souhlasit se satanovým pokušením, když mu nabízel „všechna království
světa i jejich slávu“ výměnou za klanění se jemu (srov. Mt 4,8–10). On, jehož Otec vyvýšil,
oslavil a nazval Pánem (srov. Flp 2,8–11) a jemuž svěřil veškerou moc na nebi i na zemi. Nuže,
tato moc, kterou Ježíš dostal od Boha, aniž by si ji sám přivlastnil (srov. Flp 2,6; Gn 3,1–6),
provází poslání jeho učedníků, pokud se vzdají jakékoliv světské moci. Hlasatelé evangelia totiž
budou buď služebníky Ježíšovými, nebo satanovými, žádná třetí možnost není…
Náš úryvek a s ním i celé evangelium ústí do Ježíšova velkého příslibu: „Já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa!“ Jestliže živý Bůh zjevil Mojžíšovi své jméno a řekl: „Já
budu s tebou“ (Ex 3,12), tak je to nyní Pán Ježíš, kdo nám svěřuje zjevení. Nečiní to jako nový
Mojžíš, ale spíše jako ten, kdo mluvil k Mojžíšovi, a svěřuje nám to, co bude navěky jeho
Jménem: on je Bůh-s-námi, Emanuel. Toto jméno oznámil anděl Josefovi před Ježíšovým
narozením (srov. Mt 1,23; Iz 7,14), však až nyní dochází své úplnosti. Ano, nesmíme se ničeho
Bát, protože Pán Ježíš, vstupní brána k tajemství Trojice, je s námi na věky!
Enzo Bianchi

Svátost upamatování…
„Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh, abys nezapomněl na Hospodina,
který tě sytil na poušti manou“ (srov. Dt8,2.14.16) – říkal Mojžíš
lidu. „To čiňte na mou památku“ (1 Kor 11,24) – řekne Ježíš nám.
„Pamatuj na Ježíše Krista,“ řekne Pavel svému učedníkovi. „Chléb
živý, který sestoupil z nebe,“ (Jan 6,51) je svátost upamatování,
která nám reálně a hmatatelně připomíná dějiny Boží lásky k nám.
Pamatuj, říká Boží slovo každému z nás. Paměť Pánových
skutků dávala lidu sílu na poušti. Pamatováním si toho, co pro nás
učinil Pán, se zakládají naše osobní dějiny spásy. Paměť je pro víru podstatná jako voda pro rostlinu.
Jako nemůže rostlina setrvat při životě a nést plody bez vody, tak také víra, pokud nečerpá z paměti
skutků učiněných Pánem pro nás. „Pamatuj na Ježíše Krista.“
Pamatuj. Paměť je důležitá, protože nám umožňuje přebývat v lásce, pamatovat znamená nosit v
srdci (ri-cordare), nezapomenout, kdo miluje nás a koho jsme povoláni milovat. A přece tato jedinečná
schopnost, kterou nám daroval Pán, je dnes poněkud oslabena. V uspěchanosti, do níž jsme ponořeni,
nám, jak se zdá, mnoho lidí a mnoho faktů uniká. Rychle obracíme stránky; dychtíme po novostech, ale
jsme chudí na vzpomínky. Pálením vzpomínek a chvilkovým prožíváním riskujeme, že zůstaneme na
povrchu, v proudu následujících věcí, nevydáme se na hlubinu a připravíme se o měřítko, které nám
připomíná, kdo jsme a kam jdeme. Vnější život se pak stane útržkovitým a ten niterný netečným.
Dnešní slavnost nám však připomíná, že v této životní útržkovitosti nám vychází Pán vstříc
přívětivou křehkostí, kterou je eucharistie. V Chlebu života nás přichází navštívit Pán a stává se
skromným pokrmem, který uzdravuje láskou naši paměť stonající uspěchaností. Eucharistie je
totiž památkou Boží lásky. „Připomínáme si památku Jeho umučení“ (Nešpory ze slavnosti Těla a Krve
Páně, antifona k Magnificat), Boží lásky k nám – ta je naší silou a naší oporou na cestě. Proto nám tolik
prospívá eucharistická památka: není to abstraktní, studená a povrchní vzpomínka, nýbrž živá a
útěchyplná památka Boží lásky. Paměť anamnestická a mimetická. V eucharistii je veškerá chuť
Ježíšových slov a gest, příchuť Jeho Paschy, vůně Jeho Ducha. Jejím přijímáním se nám do srdce
vtiskuje jistota, že On nás miluje. A když to říkám, myslím zejména na vás, děti, které zanedlouho
přistoupíte k prvnímu svatému přijímání a je vás tady hodně.
Eucharistie v nás tak formuje vděčnou paměť, abychom v sobě rozpoznávali, že jsme děti
milované a sycené Otcem; svobodnou paměť, aby Ježíšova láska, Jeho odpuštění zahojilo rány
minulosti a zacelilo vzpomínky na utrpěná i způsobená příkoří; trpělivou paměť, abychom v
protivenstvích věděli, že Ježíšův Duch zůstává v nás. Eucharistie nám dodává odvahu: i na té
nejneschůdnější cestě nejsme sami, Pán na nás nezapomíná a pokaždé, když za Ním přijdeme, občerství
nás láskou.
Eucharistie nás upamatovává, že nejsme jednotlivci, nýbrž tělo. Jako sbíral lid na poušti manu
spadlou z nebe a sdílel ji v rodině (srov. Ex16), tak nás svolává Ježíš, nebeský Chléb, abychom jej
přijímali společně a sdíleli mezi sebou. Eucharistie není svátost „pro mne“, je to svátost mnohých, kteří
tvoří jediné tělo; věřící, svatý Boží lid. Připomíná nám to sv. Pavel: „Protože je to jeden chléb, tvoříme
jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“ (1 Kor10,17). Eucharistie
je svátost jednoty. Kdo ji přijímá, nemůže nebýt tvůrcem jednoty, protože se v něm, v jeho „duchovní
DNA“ rodí budova jednoty. Ať nás tento Chléb jednoty uzdraví z ambic ovládat druhé, z chtivosti
hrabat pro sebe, z rozněcování nesouhlasu a ze šíření kritik; ať v nás vzbudí radost ze vzájemné lásky
bez řevnivosti, závisti a zlomyslných řečí. A nyní, žijme eucharistii, klaňme se a děkujme Pánu za tento
svrchovaný dar: živou památku Jeho lásky, která z nás činí jedno tělo a vede k jednotě.

Mše svaté v týdnu od 27. 05. 2018 do 03. 06. 2018 Český Krumlov:
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Čtvrtek
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Pátek
(01. 06.) večer: za
Sobota
(02. 06.) večer: za
Neděle
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(časy označené tučně – mše svatá; časy označené kurzívou – bohoslužba slova)
Slavnost Nejsvětější Trojice:
1. čtení:
Dt 4, 32 – 40
2. čtení:
Řím 8, 14 – 17
Evangelium: Mt 8, 22 – 31
- V neděli 27. května v Českém Krumlově po mši svaté budeme přijímat intence na měsíc červen.
Zároveň v tento den v Kájově od 16:30 hodin se bude konat společná modlitba svatého růžence a
poté v 17:00 hodin slavnostní nešpory. Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.
- Ve středu 30. května je památka sv. Zdislavy.
- Ve čtvrtek 31. května je slavnost TĚLA A KRVĚ PÁNĚ – „BOŽÍ TĚLO“. V Českém Krumlově bude
u sv. Víta mše svatá v 18:00 hodin, která bude zakončena slavnostním eucharistickým průvodem,
adorací a slavnostním požehnáním.
- V pátek 1. června je památka sv. Justina, mučedníka. Zároveň v tento den v Českém Krumlově
v kostele sv. Víta od 17:00 hodin se uskuteční první svatá zpověď pro děti, které se připravují
na 1. svaté přijímání.
- V sobotu 2. června v Hořicích na Šumavě bude od 15:00 hodin mše svatá, která bude obětována za
živé a zemřelé členy Hořických Pašijových her. Mše svatá v tento den bude s nedělní platností,
proto v neděli 3. června v této farnosti bohoslužba nebude.
- V sobotu 2. června se v Hořicích na Šumavě (amfiteátr) uskuteční od 17:00 a 21:00 hodin
představení Pašijových her. Cena vstupenky je 130,- Kč a děti do 15 let zdarma. Další přestavení
se uskuteční v sobotu 9. června od 17:00 hodin.
- V neděli 3. června při bohoslužbách se bude konat sbírka na „potřeby diecéze“. Zároveň v tento den
v Českém Krumlově v kostele sv. Víta při mši svaté v 9:30 hodin se uskuteční 1. svaté přijímání.
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