
      III. neděle velikonoční 

Sk 2,14.22-28 
1Petr 1,17-21 
Lk 24,13-35 

… a připojil se k nim. 

Lk 24,15 

Možná to také znáte. Tu chvíli, kdy na tom nejste zrovna nejlépe, všechno se hroutí… a vy potkáte člověka, možná třeba i kamaráda, a 
on, místo toho, aby vás podržel, povzbudil, si začne naopak přisazovat, i on začne vypočítávat seznam svých bolestí a neštěstí. A začíná 
závod o cenu pro největšího nešťastníka měsíce nebo roku. Vaše společná cesta se pak stane cestou stížností, hořekování a bědování. 
Oba se vzájemně utvrzujete ve svém smutku a neštěstí. Tak přesně o tom je dnešní úryvek: o učednících jdoucích do Emauz…, o schop-
nosti, kterou má zaručeně každý z nás, o schopnosti komplikovat si život! Ale „jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim Ježíš a při-
pojil se k nim“ (Lk 24,15), a všechno se mění. Cesta nářků a bolesti se stává opravdovou liturgií, liturgií o třech částech: bohoslužba ces-
ty, bohoslužba Slova a bohoslužba Chleba. 
 

Bohoslužba cesty. Jeruzalém je od Emauz vzdálen asi tak dvě hodinky cesty, tedy dvě hodiny lamentování nad snem, ve který oba  učed-
níci doufali, ale který skončil v krvi na kříži. Jenže pak potkávají Ježíše, nebo lépe: Ježíš potkává je. Bůh čeká na cestách, náš Bůh je 
Bohem pouličním, Bůh, který se oblékl v člověka, je Bohem cest a ulic, protože je Bohem neustále hledajícím každého z nás. Není jen na 
cestách, ale On sám je cestou, je vrcholem, kterého nemůžeme nikdy dosáhnout, ale zároveň na nás, On - nekonečno, On - absolutno 
čeká na rohu každé ulice. Vynalézá nové a nové cesty, které by nás přiváděly k sobě navzájem a společně k Němu. 
 

Bohoslužba Slova. Vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje a co všechno musel Mesiáš vytrpět (srv.: Lk 24,26). Ukázal 
jim tedy, že kříž není jen jednou z událostí na cestě spásy, ale je výrazem plnosti lásky Boha k člověku. A to proměňuje všechno: naše 
vnímání Boha, ale i svého života. A tak učedníci objevují, že Bůh je přítomný tam, kde se to zdá být nemožné, tam, kde je to absurdní: 
na kříži a v kříži, tedy i v jejich křížích. 
 

Bohoslužba Chleba. „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá (…), a on vešel dovnitř, aby zůstal s nimi“ (Lk 24,29). A od té chvíle vchází a 
zůstává, kdykoli to jen chci. Zůstává a proměňuje ve mně tři věci: srdce, které zapaluje svým Slovem (srv.: Lk 24,32), oči, které mi ote-
vírá při lámání chleba, protože jeho rozlámané Tělo je znamením, podle kterého Ježíše zaručeně rozpoznám (srv.: Lk 24,31), a mění mi 
také cestu, směr, smysl života: „Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma“ (Lk 24,33). 

 

„Jsem jedním z Církve, navždy obsazeným do této lidsko - božské epopeje,  

ve které nemám být dezertérem... takže musím bojovat!“ o. Mario Borzaga, omi 


