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Pouť Pražského Jezulátka napříč staletími
Je to již dávno, co žil v klášteře nedaleko bohatého španělského města Sevilly zbožný mnich
Josef. Ukryt před světem za silnými kamennými zdmi trávil život v rozjímání a modlitbách. Jedné noci
se však velebným tichem kláštera rozlehl dusot kopyt a řinčení zbroje. Brána odolávala útoku divokých
Maurů jen krátkou chvíli. Bezbranné mnichy, kteří nekladli vůbec žádný odpor, pohané pobili, budovy i
s kostelem lehly popelem. Jen Josefovi a několika dalším se podařilo zachránit holý život útěkem…
Když se hrstka mnichů, kteří přežili, na druhý den vrátila do vypáleného kláštera, všichni se
k nejstaršímu Josefovi obrátili s němou otázkou. Co počít? Mají se vydat do jiného sesterského kláštera, nebo snad hledat pomoc v Seville? Josef rozhodl zůstat.
Holýma rukama začali z popela budovat nový klášter. Pracovali do úmoru, odklízeli trosky, stavěli
nové zdi, obnovovali spálenou zahradu…
Síly začaly brzy docházet. Bylo jich
méně než prstů na jedné ruce a práce
neubývalo. Všichni pracovali za tři. Josef
měl na starosti zahradu. Od rána do noci
ryl, sázel a zaléval, aby bylo co jíst. Jednou v poledne klesl pod žhavým sluncem
vyčerpáním k zemi. Ležel v prohřáté trávě
a unaveně si pomyslil: „Pane, bez tvé pomoci klášter nikdy znovu nevystavíme!“
Tu mu na obličej padl stín. Když otevřel
oči, skláněla se nad ním zvědavá dětská
tvář. „Kdo jsi?“ usmál se na dítě. „Jsem
Ježíš,“ řekl chlapec a položil mu dlaň na
horké čelo. „Chci, abys věděl, že stojím
při tobě.“ Mnich neschopen slova,
pohlížel do spanilé dětské tváře. Stočil
zrak směrem, kam se díval Ježíš, a před
jeho užaslýma očima se objevil klášter
rozkvetlý jak zahrada na jaře, nově vybudovaný, stokrát krásnější, než býval. „Ach, to přece…,“ otočil
se. Dítě bylo pryč. Zmizelo, zmizel i obraz obnoveného kláštera. Josef poklekl a radostně se modlil, ze
srdce děkoval Pánu.
Uplynula řada let a klášter se s pomocí Boží podařilo znovu vystavět do krásy. Byl téměř takový,
jak ho Josef spatřil při svém podivuhodném setkání s Božím dítětem. Klášter vzkvétal, avšak stařičký
bratr Josef se stále nemohl pokojně odebrat na věčnost. Jako by tu ještě měl jakýsi úkol. Nebylo dne,
aby nemyslel na své setkání s malým Ježíšem. Stále si připomínal líbeznou dětskou tvář a pokoušel se ji
zachytit na papíře, vyřezat ze dřeva, vymodelovat z vosku. Dílo se mu však nedařilo, staré prsty ho už
nechtěly poslouchat. A čas stíral z jeho paměti přesnou podobu spanilé tváře.
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Jednou, když pracoval v zahradě a v přestávkách odpočinku se znovu a znovu marně pokoušel
zachytit do vosku rysy malého Krista, zaslechl za sebou tiché kroky. Ohlédl se a díval se do tváře
malému chlapci. Poznal by jej mezi tisíci. Za ta léta se vůbec nezměnil. Prohlížel si neumělou sošku a
mile se usmíval. „Tys přišel, Pane?“ padl před ním stařičký mnich na kolena. „Jsem tu, abys mohl
dokončit své dílo.“ Josef se vzpamatoval a začal vosk tvarovat svými náhle hbitými a dovednými prsty.
Vosk mu poslušně tál pod rukama. Ještě před západem slunce měl před sebou přesnou kopii Ježíška,
stojícího modelem. Bylo to dokonalé dílo. Věrně
zachycená podoba nebesky krásné tváře. Tváře,
jež bude lidi dobré vůle provázet staletími. Dítě
se na sochaře spokojeně usmálo, vsunulo svou
malou dlaň do jeho vrásčité ruky a spolu odcházeli kvetoucí zahradou, stařičký mnich a nebeské
dítě, ruku v ruce…

Když bratři našli v zahradě Josefovo
vychladlé tělo a u jeho ruky sošku Ježíška,
z radostného úsměvu na jeho tváři pochopili, jak
bylo to mistrovské dílo stvořeno.
Jezulátko vzali a vystavili v chrámu. Měli je
ve velké úctě a klášteru se dobře dařilo. Španělsko bylo osvobozeno od nadvlády Maurů a vláda
se vrátila do rukou katolických králů.
Země vzkvétala a všude vyrůstaly nové kláštery. Jejich horlivou zakladatelkou byla také zbožná
sestra karmelitka svatá Tereza z Avily. Měla ve veliké úctě Vtělení Ježíšovo, jenž se kvůli lidem stal pouhým dítětem. Věrnou kopii sošky Božího dítěte s sebou přinesla do každého nově založeného kláštera.
Jezulátko oblečené do skvostných šatečků vystavovali na oltářích a nosili v slavných procesích.

A jak se Jezulátko dostalo do Čech?
Podle legendy je svatá Tereza darovala
zbožné španělské vévodkyni Isabelle Manrique de Lara. Nejvzácnější rodinnou
památku pak Isabella dala svatebním
darem své dceři Marii, jež si je vzala do
Prahy, do svého nového domova. Od té
doby Jezulátko patří světu, všem lidem,
kteří v něj věří.
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