"HELE JOSEF, ONO BY SE MĚLO..."
Drazí farníci, do adventní doby se náramně hodí
zmínka o nedávno nalezeném starobylém papyru v sedmé
Kumránské jeskyni u Mrtvého moře, který nám zcela nově
doplňuje mozaiku života Svaté rodiny. Každé malé dítě ví,
jak to bylo s Marií a Josefem v Betlémě, a že se tam narodil
Ježíš, ale kdo z nás slyšel o tom, co následovalo po setkání
Marie a Josefa s anděly, kdy Maria počala z Ducha svatého,
dříve než spolu Josef a Maria začali bydlet (vyjma těch tří
měsíců, co byla Maria na návštěvě u své příbuzné Alžběty)?
A právě o tom evangelijně ztraceném čase, mezi návštěvami
nebeských poslů v Nazaretě a radostí v Betlémské stáji, nám
vypráví předními biblisty nyní horlivě zkoumaný papyrus,
označený P7Q99, který byl napsán ne jinak, než jazykem
koiné, tedy řečtinou Nového zákona. No, a co badatelům
nedá spát, je několik dialogů mezí Marií a Josefem, kdy
Panna Maria zastává vůči Josefovi zvláštní
roli, dalo by se říci, že hraje ve vztahu obou
prim, protože nejednou (odborný výčet uvádí
dvaačtyřicetkrát!)
oslovuje
Josefa
gramaticky mediopasivní formou, kterou lze
do češtiny přeložit často nejlépe zvratným
slovesem, a to: "ONO BY SE MĚLO".
Dialogy Marie a Josefa začínají problémem
jejich společného domova - "Hele Josef, ono
by se mělo udělat něco s tím naším
společným bydlením. Nemůžeme přece
bydlet napořád každý zvlášť, u rodičů, i Dítě
už je přece na cestě." Josef, podle svědectví
papyru, domek obstaral, ze strany Marie
následuje další výčitka "Ono by se mělo ještě
v té naší kuchyni zařídit ..." A "Ono by se
mělo v pokojíku, kde bude mít kolíbku Boží
Syn připravit..." A další, neposlední výtka:
"Ono by se mělo ještě v tvé tesařské dílně,
která bude našim živobytím, pamatovat na
...". Maria, jak bylo řečeno, svého snoubence
ve fragmentárním textu vzácného papyru
takto vyzvala dvaačtyřicetkrát(!) a často i s
oslovením Hele Josef. A naše fantazie nám
může vykreslit pěstouna svatého Josefa jako
dobráka, který neměl čas, po celou tu dobu, než se Ježíš
narodil, se ani na chvilku zastavit. A po ty tři měsíce
Mariina pobytu v Judských horách u Alžběty, kvůli
starostem o dům a práci na něm, pomalu ani oka
nezamhouřil. Nakonec přece jen s krůpějemi potu nejen ve
tváři sbalil to nejnutnější pro sebe i Marii, aby se společně
vydali na dlouhou cestu z galilejského Nazareta do judského
Betléma, kde byl Josef povinován podstoupit sčítání lidu, ke
kterému vyzval sám císař, mocipán tehdejšího světa,
Augustus. No, a dále to už znají i malé děti, tak jak to
slýcháme rok co rok v kostele o Vánocích. V Betlémě se
Marii naplnil čas, aby porodila. Hledali útulek, ale nenalezli.
Až za městem - u pastýřů, v chlévě. Maria porodila
Vtěleného Syna Božího, Spasitele světa. Jenom se nám
nějak v Matoušově i v Lukášově evangeliu vytratilo to
Mariino, hele Josef, ono by se mělo, nelze tedy nalézt
žádnou paralelu či návaznost na nově objevený papyrus
P7Q99. Maria beze slova přijala tento ponižující úděl
těhotné ženy, kdy pro ni nebylo místo v žádném zájezdním
hostinci. Josefovi nic nevyčítala, nic nenaznačovala tím
neosobním ono by se mělo, neztrpčovala mu ještě více i tak
velmi těžký úděl - on se musel sám cítit tak, že by se v

Betlémě kvůli nevydařené péči o Marii a následně o Svatou
rodinu chvílemi nejraději do země propadl. Ale Maria
přijala i tento úděl ponížení a je to zcela jiná Maria, než jak
nám o ni svědčí papyrus P7Q99. No a tuším, že je v tuto
chvíli všem čtenářům zřejmé, jak to s pravdivostí onoho
kumránském papyru P7Q99 skutečně je.
Ale na problém Hele Josef (a za Josefa si můžete
dosadit jakékoliv jméno, i to Vaše nebo mé), ono by se
mělo... narážíme dnes a denně. Pomyslím-li jenom na mou
profesi - pan farář pro tak rozličné lidičky a každý by chtěl
prosadit to své, avšak pouhá slova ONO BY SE MĚLO
směřovaná panu faráři, k realizaci takového přání nestačí.
Jeden člověk, se kterým se pojí všechny ty požadavky
uvedené slovy ono by se mělo, to prostě nezvládne, neunese,
neutáhne, i kdyby se identifikoval s jednou ze stínových
figur betlémské stáje (nepomýšlím na osla). A je proto moc
dobře, když se ve Vašich rodinách, i v té malé farnosti
česko-slovenské, ale naší, namísto Marie z papyru P7Q99
zviditelňují Marty podle vzoru Lazarovy
sestry ze skutečného evangelia, které
prolomí onu neosobní vazbu ono by se
mělo a dosadí tam přičinlivostí svoje
jméno s rozhodností - já to udělám. Proto,
po mém krátkém pobytě mezi Vámi v
Kanadě jsa ještě zelenáčem na
americkém kontinentu, ale přesto jsem už
i něco s Vámi, milí farníci, prožil, děkuji
Vám všem, kteří jste jakkoliv namísto
pouhých slov hele, ono by se mělo,
přiložili ruku ke společnému dílu a něco
pro tu malou, ale naši farnost udělali.
Začnu-li jmenovat, kolik to bude jmen
nápomocných lidiček? Nevím, koho
upřednostnit, aby se ostatní neurazili, že
nejsou na čestném místě oni. Díky za
hudbu při liturgii - Marianka, Dagmar,
Katka Pavel, Pavel a do třetice Pavol a
celá schola, díky za květiny, adventní
věnec - Eliška, Lenka, díky za
ministranty kolem oltáře - Lukin, Edík,
Peťa, Kuba, Viktorek, Karolínka, Patrik,
díky za praní liturgického prádla - Hanka,
díky za tématické nástěnky - Věrka, díky
za farní obědy - Marie, Jana, Hanka, Matůš a další, díky za
rady pastorační i ekonomické - Zuzka, Hanka, Josefína,
Jana, Míša, Miloš, Peter, díky za vedení seniorů - Jena, díky
za modlitby matek - Peťka, díky Vám rodičům za děti
(zvláště za účast celých rodin na mši svaté), díky za přípravu
balíčků na Mikuláše - Janka, díky za prodej vstupenek a
pomoc s mojí angličtinou - Danka, díky za nedělní kávu Jan, Drahomíra, Anička, Jana, díky za aktualizaci farních
webovek - Pavel, díky za společnou modlitba růžence přede
mší svatou - Adélka, Eliška, díky za .... díky za to, že
chodíte do kostela a díky i Vám, kteří nám i ve své nemoci
pomáháte alespoň svojí modlitbou! Od Vás neslyším ono by
se mělo, ale svým přičiněním jasně říkáte, já (Marie,
Josef....) to a to, pane faráři, udělám!
Díky Vám, že díky Vám i Vánoce v našem kostele mohou
být hezčí, plné pohody a sváteční nálady.
Díky. P. Tomáš (autor © textu)
P.S. Milí farníci, abych nezapomněl, ono by se mělo ještě do
Vánoc pořádně pouklízet + nazdobit stromečky a vystavit
betlém! : )

