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Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši 
otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: 
„Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám 
dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ 
Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; 
kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy 
žíznit. 
 
Sestry a bratři, slyšeli jsme v prvním čtení prastarý příběh tradovaný v Izraeli z generace 
na generaci: Boží lid se na cestě z egyptského zajetí ocitl v kritické situaci možného 
nebytí z hladu. I nacházel každičkého rána na zemi drobné šupinky, které se daly jíst – 
chléb z nebe, manu. Každý si mohl nasbírat, kolik chtěl, ráno onen chléb – večer 
křepelky… A vodu ze skály. Děje se to na poušti. To je nejen ve Starém zákoně, ale i v 
Novém důležité místo. Nikoli však cílové, konečné. Tím je země zaslíbená, život ve 
svobodě. Poušť je ale velmi důležitá. Je místem, které můžeme vnímat zeměpisně jako 
nehostinnou pustinu, kde lidé zažívají mezní situace, horko, nedostatek, vysílení. Ale 
můžeme ji vnímat i jinak, duchovně, v mysli a srdci, jako prostor tříbení, zkoušek, 
odříkání. Celé putování, exodus, ukazuje, že Bůh uvádí do situací ohrožujících život, ale 
taky se umí postarat o své věrné. 
     Jde o tolik potřebnou zkušenost, školu, ukazující, že hlavní zdroj Života není jen ve 
fyzických potřebách, ale ve vztazích. Víme, že sám Ježíš před svým veřejným působením 
poznal hlad, žízeň a nedostatek, kdy v pokušeních obstál. Na poušti tedy dostali Izraelci 
chléb, manu, ale pouze příděl na každý den, nikoli do zásoby. To všechno dávalo 
možnost přežití a uvědomění si, že Bůh dává, čeho je potřebí. Ano, Bůh. Nikoli Mojžíš, 
byť ten je jistě jednou z největších biblických postav. 
     Mojžíš dal. Toto vmetli posluchači Ježíši do očí: A co ty dáš? Otázka, jak se zdá, typická 
pro každou dobu. Co nabízíš? Co dokážeš? Jaké s tebou, Ježíši, budeme mít jistoty? Ježíš 
dobře zná ten příběh  a nezlobí se na nedůvěřivce, přijímá hozenou rukavici, ač způsob, 
jak ji zvedne, si nadiktovat nedá. Nepromění v chléb jediný kámen. Naznačuje, že lidská 
nouze jde mnohem hlouběji, než jen k prázdným talířům: stoly se mohou prohýbat 
vybranými pochoutkami, člověk přesto může trpět, může strádat. A živ je nejen chlebem, 
ale vším, co vychází z Božích úst. 
     Dnes tady slavíme 100 let od mše konané pozdějším biskupem olomouckým 
Stejskalem, která proběhla v češtině. Je to velká událost a jistě i dojemná, když si 
uvědomíme všechny okolnosti, které vedly k rozhodnutí dát lidem možnost porozumět 
tomu, co se říká. Jak příznačné, že se tak stalo v den svatých Cyrila a Metoděje. Nevyšli 
také oni do míst, o kterých asi nemysleli, že jde o nějakou zemi zaslíbenou, spíš o 
zdivočelou pustinu, zemi pohanů, která potřebuje radostnou zvěst. Oni šli v misijním 
zápalu s oním nebeských chlebem k nám. V dějinách jsme se tak stali zemí různých vlivů, 
kdy ještě nerozdělené křesťanství, ovšem různými styly, chtělo christianizovat naše 
předky. Cyril s Metodějem na to šli kultivovaně a s respektem k obyvatelstvu, se snahou 
o dialog. Jejich velikost vnímáme právě v tom, že jeden kněz a druhý jáhen vzali svou 
oddělenost pro Boha vážně. A měli při své misii stejný problém jako později utrakvisté a 
pak  znovu naši otcové zakladatelé v církvi československé, totiž že nebylo kněží a 
hledala se cesta k jejich svěcení. A další pomyslnou červenou nití je silná touha po 
hlásání evangelia v rodném jazyce, kde hlásanému rozuměli všichni a toto slovo je 
spojovalo bezprostředně do jednoho společenství a vytvářelo církev. Jaký to přepych a 
luxus mít ve svém jazyce – staroslovanštině - přeloženou bibli! Toho se ostatní národy 
dočkaly mnohem později. 



 
     Ale nejsme tady nyní jako historikové, nýbrž jako svědkové Boží věci. Již jsme 
naznačili souvislost, že Církev československá taktéž usilovala o toto lepší pochopení, 
aby věřící nebyli jen pasivními diváky liturgického slavení, ale aby mohli sdílet Boží 
slovo. Řečeno dnešním jazykem, nově vzniklá církev četla dobře znamení času 
liturgickou reformou a užitím  národního jazyka.  
     Ježíš v evangeliu odpovídá nejen tehdejším posluchačům, ale i nám. Nejde jen o chléb 
vezdejší, život nesestává z rovnice má dáti-dal, něco za něco. I ten, kdo má plné stoly, 
zásoby a všeho dostatek, nemusí být šťasten, a chudák  zkoušený bídou si klidně může 
vesele zpívat. 
     Vrcholné okamžiky v dějinách Božího lidu i v našich osobních životech se nekryjí s 
obdobími ekonomického růstu, mimořádných odměn a nejrůznějších požitků. Před 
Bohem jsou ty největší chvíle, kdy se určití lidé postavili do služby a vydali se 
druhým. Takto můžeme mluvit o Cyrilu a Metodějovi. O Farském, Stejskalovi a těch, kdo 
vzali vážně poslání zvěstovat lidem evangelium, aby pochopili, že skutečný ráj nelze 
nastolit ani silou, ani ekonomickými mechanismy, ani odříkáváním článků, ale tím 
místem jsou mezilidské vztahy, kdy si uvědomujeme, že to Bůh dává smysl, 
přesah, že ON sesílá chléb ve Svém Synu. Jde Svatý Boží ve službě doslova k 
roztrhání těla – na kříž. Dává sebe sama, abychom z něj mohli žít. Bez této oběti by 
nebylo slávy, odpovědí na probodený bok je dar Ducha svatého. A pravdou je, že 
tady nám žádný překlad nedá plné pochopení, zůstává to tajemstvím, před kterým 
se můžeme jen v pokoře sklonit a děkovat. 
     Při každé bohoslužbě si uvědomujeme, jaký je žebříček hodnot před Bohem. Ve světě 
se pokořujeme před panujícími. Zde se ukláníme před křížem. Abychom věděli, co se 
děje, čteme ve světě noviny, sledujeme televizi, internet. V kostele posloucháme čtení 
evangelia napsaného už před dvěmi tisíci lety, ale stále aktuálního k pochopení pravého 
života. Ve světě jsou soudní budovy, aby viníci byli potrestáni a vyloučeni ze společnosti. 
Při bohoslužbě se ocitáme na poušti našich duší, ale je zde cesta ven, oáza, lze dojít 
odpuštění, aby se litující hříšníci napravili a znovu zařadili do práce pro dobro všech. Ve 
světě je stálý boj o denní chléb. Při bohoslužbě máme  prostřený stůl, ke kterému jsou 
zváni ti, kdo jsou pokřtění, čistého srdce, aby požili chléb věčného života. Tak se vytváří 
společenství – účast. Jsme spojeni s Ježíšem i se sebou navzájem. Ale není to 
automatické. Vyžaduje se osobní vztah k Ježíšovi, víra a láska. 
     Dnes vzpomínáme i zpřítomňujeme, slavíme toto všechno. Je to veliká věc, když 
můžeme svým životem oslavovat Boha. Křesťan, který si je vědom, že je stvořen k 
Božímu obrazu, také volí to, co zdokonalí jeho vlastní identitu. Sláva Boží je i sláva jeho. 
Stává se účastníkem slávy Otce, Syna a Ducha svatého. To je odkaz všech svatých, 
mučedníků, těch, kteří se stali svědky. Bez nich bychom teprve byli chudí a bezmocní. 
Ale to nejsme. Znovu čteme evangelium na životě a díle Ježíšově i těchto služebníků. Tak 
můžeme jít, nevzdávat to a překonávat překážky. Díky Pane za Tvé společenství a věčně 
platnou smlouvu! Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


