
Což nám srdce nehořelo?                                                 L 24, 32a 
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky                              Sk 2, 3a 
Vy jste světlo světa …                                                       Mt 5, 14a 
     … jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.           
                                                                                            Mk 16, 15 
     Milý příteli, sestro a bratře, vzpomínám na své mládí, kdy jsme si dělali na 
podzim ohníčky, které jsme přeskakovali a v jejich popelu si opékali brambory. 
Také vzpomínám na různé hasičské ohně, při kterých jsme konzumovali pečené 
párky a jiné dobroty. Myslím i na ohně na kopcích při pálení čarodějnic. Rád se 
dívám do ohně v krbu, který uklidňuje. Nerad se dívám na ohýnky podél trati, neboť 
jejich uhašení je mnohdy beznadějné. Jsou ovšem i ohně, které znamenají utrpení 
hořících. Kontrastem jsou Betlémská světla, která skauti roznášejí po mnohých 
krajinách.  Zažil jsem i mnoho slibových ohňů ve skautu. Rozumím tak rčení: oheň 
je dobrý sluha, ale zlý pán. 
     Milý příteli, sestro a bratře, divíš se jistě, proč o tom mluvím. Jde o to, že oheň 
mám mít pod kontrolou, zajistit co nejlépe, aby se oheň nerozšířil. O to těžší je 
tlumit oheň nadšení v sobě, neboť může být známkou jen náhlého vzplanutí. 
Trvalost našeho zápalu má být podložena Kristovou přítomností při nás. Ve 
Skutcích máme přímo popsáno lidskými slovy tu neuvěřitelnou událost: seslání 
Ducha božího. Tak rozumíme i výtrysku radosti učedníků: „Což?“ i popisem 
události Letnic: „jakoby“. Rozumím ovšem Ježíšově výzvě: „vy jste“ i „jděte“ a 
„kažte“, což jsou pobídky k určitému jednání. 
     Milý příteli, sestro a bratře, co to pro mne, pro Tebe, pro nás znamená? A mám 
na to, máš na to, máme na to, abychom to, co Ježíš od nás očekává, dokázali 
splnit? Co to vůbec znamená, že jsme světlo světa?  Má nás naplnit evangelium 
Kristovo, radost z vědomí, že je Kristus s námi s láskou Boží, že bez našeho 
přičinění jsme osvobozeni od strachu kolem nás, ale i od strachu v nás. Je to, jako 
když dítě podá svou ruku svému tatínkovi či mamince v důvěře, že jej ochrání od 
nebezpečí cesty. A o jaké cestě to mluvím? Je to cesta mezi lidi, mezi naše bližní. 
Je to cesta do společenství. 
     Milý příteli, sestro a bratře, lidskými slovy je těžko vyjádřitelný ten průnik Božího 
do našeho lidského. Cítím to ve zvěsti Vánoc, Ježíšova života i tajemství 
Velikonoc. Je to tak i v našem životě. Jak dovedeme odpovědět na Boží pozvání? 
Zda-li ne tak: „Zde jsem, pošli mne!“? Našim přitakáním jsme zajisté začátkem 
Božího společenství a po lidsku jeho Církví. Tak si hlídejme a pečujme o ten 
plamínek Ducha božího, který nás naplňuje Jeho láskou. Děkujeme, Pane, za tiché 
(i neodbytné) vanutí tvého Ducha pokoje a lásky do našich srdcí a životů.  
Svatodušní svátky 2021                                                                Jarek Černý Ursus 


