Na Sicílii tam si žijó…

(…letmé postřehy ze zápisníku zahraničního zpravodaje)
V tomto vánočním a silvestrovském čísle bych se opět podělil o pár vzpomínek
ze studií… Tentokráte se ze severu Itálie
přeneseme na slunný a energický jih –
na Sicílii.
O tomto kousku Itálie už jsem slyšel
mnohé, a tudíž mě už dávno lákalo zakusit Sicílii na vlastní kůži. O svatém
týdnu roku 2011 jsem měl tu výsadu se
sem dostat.
Na začátku se musím přiznat, že jsem
měl mnohé předsudky. Když se řekne
„Sicílie“, okamžitě se mi vybaví mafie
(tuto představu ještě více ve mně
upevnila hra „Městečko Palermo“. Palermo je mimochodem hlavní město Sicílie), ležérní život, kde čas nehraje
žádnou roli, hromada jídla a pohostinnost místních obyvatel. Některé

z těchto „předvědění“ se mi potvrdily,
některé ne. Ale popořádku.
První pozitivní zážitek se sicilskou otevřeností jsem měl hned na letišti čekaje
na autobus, který by mě dopravil do
Agrigenta. Když jsem (nejspíš) hodně
zmateně pobíhal po autobusovém nádraží od autobusu k autobusu a ptal se,
kdo by mě svezl do Agrigenta, všiml si
mě nějaký pán a zeptal se mě, kam se
chystám. Vyklubal se z něj kapucín,
který pochází ze Sicílie, ale žije v Římě.
Když jsem se mu představil jako „Don
Luca“, hned mě opravil, že se to řekne
přece „Lukáš“. „Mafie už o mě ví,“ pomyslel jsem si. Pro výraz překvapení na
mé tváři dodal, že zná bývalého provinciála kapucínů v Praze bratra Lukáše. Vyměnili jsme si telefonní čís-

la s tím, že se ještě určitě setkáme v Římě.
Když jsem dojel do Agrigenta asi ve
14.30, volal jsem, jak bylo domluveno,
„Tonina“ (česky můžeme přeložit jako
„Toník“, což je pastorační asistent ve
farnosti, kam jsem byl pozván). Tonino
mě přivítal a řekl mi, že nejpozději za 10
minut pro mě dojede. Opovážil jsem se
zavolat v 15.00 znova, jestli na mě náhodou nezapomněl. V telefonu se ozvalo, že ne, že „ještě pět minut“. V 15.30 byl
Tonino na nádraží jak na koni. Tam
jsem pochopil, že pro některé je čas
opravdu relativní.
Ale ne u všech. Když jsem potkal místního faráře farnosti Blahoslavené Panny Marie Karmelské nacházející se ve
městě Favara (čítá asi 40 000 obyvatel
a je rozdělena do devíti farností, všechny jsou hojně navštěvovány), překvapila mě jeho přesnost. Místní farář je malý podsaditý pán, kterému odhaduji tak
něco málo přes padesát let. Je velice
energický a farnost vede pevnou rukou.
Nemá problém zvýšit hlas. A to nevím,
jestli slovíčko „zvýšit“ opravdu odpovídá tomu řevu, co jsem ve skutečnosti
slyšel. A vzápětí řekne „ti voglio bene“
(mám tě rád). Je ve farnosti velice oblíben, než začne mše sv. všechny poobjímá, řekne jim, že je má rád, a tu a tam,
jen tak mezi řečí, na někoho, jak už jsem
řekl, „zvýší hlas“. Uvědomil jsem si, že
pro Siciliány je to způsob projevování
lásky. Je pro ně otcem, který dává afekt,
ale dává i limity. Překvapilo mě, že mše
svatá začínala opravdu v danou hodinu,
ba dokonce někdy i nějakou tu minutu
před oficiálním začátkem. Padre sám
zvonil na zvonek u sakristie, a to někdy
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tak dlouho, dokud nebyl v kostele klid
a někdo nezačal zpívat. Když jsem se
ptal některých, jak je možné, že mše
svatá nezačíná se zpožděním, řekli mi,
že jejich padre má rád Pána Boha, proto
začíná přesně.
Samotná mše sv. mě taktéž oslovila,
protože Sicilané zpívají hodně, nahlas,
a někdy i čistě. Vůbec nepotřebují varhany. Zato pějí (kromě obvyklých částí
mše sv. jak je známe u nás) i před
prvním čtením nebo při pozdravení
pokoje. Ono pozdravení pokoje je taktéž
výrazná chvíle mše svaté, kdy se líbá na
líčko opravdu každý s každým. Když se
na mě začali vrhat někteří vousatí
muži, bál jsem se, že vytvoříme „suchy
zips“. Srdečnosti se prostě meze nekladou. Ovšem na druhou stanu jsou
i chvíle, kdy se Sicilané dokážou při mši
ztišit a prožívat hluboce vztah k Hospodinu.
Je to k nevíře, ale padre Salvatore
prožívá svůj život „v kostele“. První mše
je ve všední den v postní době v 6.30
(překvapivě hojně navštěvovaná), další
v 9.00 a pak v 18.00. Padre si bral většinou tu ranní a byl pak v kostele někdy
až do té večerní. Většinou organizoval
a připravoval mnohé věci, ale věřím, že
se u toho i modlil. A byl k dispozici pro
ty, kteří přišli s nějakým trápením.
Nejdříve je vyslechl a pak jim v klidu
řekl, že by to chtělo ještě prohloubit víru a dovedl je ke mně do zpovědnice.
Někteří se takto dostali ke zpovědi třeba i po letech.
Jedna z nevýhod tohoto stylu života je,
že padre nemyslí moc na věci všední
a vezdejší, na které ještě pořád myslím
já... Když jsem mu jednou v osm hodin

večer jemně naznačoval, jestli by
nemohla už být někdy večeře (nejeda
od jedné hodiny), řekl mi, ať si jdu nahoru vzít jablko. Hm, idea prohnutých
sicilských stolů se najednou rozplynula.
Naštěstí ne na dlouho…
Fascinuje mě taky sicilská horká krev.
Byl jsem svědkem pár rozhovorů, které
opravdu vrcholily řevem, kdy jsem si
říkal: „Tak v našich podmínkách v tomto bodě už následuje jen bodnutí
nožem“. Ale k mému překvapení ti dva
silně diskutující se najednou začali
smát. A tu jsem pochopil, že „silná“ komunikace na ožehavé téma nemusí být
vždy „negativní komunikace“ .
Místní jsou velice neradi, když se Sicílie
spojuje s mafií. Je to citlivé téma. Párkrát jsem měl na toto téma nějaké dotazy. Řekli mi spěšně, že to jsou předsudky, že mafie není záležitost jen
Sicílie, ale celého světa, stejně jako korupce. A záležitost tím byla vyřešena.
Možná negují skutečný problém, možná
mají pravdu. Bůh suď.
Ještě jiná věc mě u Sicilanů překvapila.
Zatímco u nás sklízím posměch za to, že
jsem celý rok bílý jak „ředitel vápenky“,
tady na Sicílii jsou z toho nadšení. A zase jsem se přesvědčil, jak jsou lidské
ideály relativní. Člověk mnohdy touží
po tom, co nemá. U nás všichni usilují
o to, aby přes léto alespoň trošku zbronzovatěli, tady obdivují bělost. Letos se
v létě rozhodně nemíním opalovat…
Konečně jsem zažil prohnuté sicilské
stoly. Padre Salvatore nás dnes přivezl
na oběd k jedněm farníkům. Po předkrmu, což byly olivy se sýrem, nás čekala
vynikající „pasta“, která přepadávala
z okraje talířů, následována řízkem,

který se taktéž stěží vešel na talíř. Po
dobrém italském kafi na závěr se padre
nenápadně vytratil. V půlce poobědního rozhovoru už to rodina nevydržela
a řekla mi, že i já musím jít spát. Postele
máme už připraveny. Připadal jsem si
jak v mateřské školce. Začal jsem protestovat, že po silném italském kafi
opravdu nejsem schopen usnout. Marně. Uložili mě do postele a málem se
ještě dívali, jestli jsem opravdu usnul.
V poslední chvíli jsem si vyžádal nějakou knihu pro ukrácení chvíle. Donesli
mi zeměpis pro šestou třídu. Naštěstí
mám breviář v mobilu. Ač jsem neusnul, rozhodně to nebyl ztracený čas.
V hotelech dávají nabídku „nocleh
a snídaně“, tady „nabízejí“ (schválně
jsem zvolil tento eufemismus) „oběd
a nocleh“.
Ještě bych se rád zmínil o místní řeči.
Pokud místní obyvatelstvo nechce,
abych jim rozuměl, přepne do nářečí
tzv. „sičiliáno“. Starší generace má přepnuto neustále. Ale toto nářečí se jim
„plete“ i do oficiální italštiny. Nezvyklému uchu to zní jako krásné šišlání.
Vždycky mě pobaví, když mi chce padre
něco ukázat a řekne: „Come štai? Hai
višto quešto?“ („Jak še ti daží? Vidělš toto?).
Na Zelený čtvrtek mě čekalo další překvapení. Je svátek všech kněží, kteří se
scházejí kolem svého biskupa, aby obnovili kněžské sliby. I my jsme jeli na
tzv. „Missu Chrismatis“. Poprvé jsem byl
udiven, že jsme nedojeli do Agrigenta,
jak jsem předpokládal. Na otázku proč,
padre odpověděl, že katedrála je zavřená, protože se tam dělají práce, neboť ujíždí ze svahu. Bez mrknutí oka
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dodal: „Na Sicílii si žijeme takto.“ Když
jsme vystoupili z auta u konkatedrály,
zůstal jsem opět udiven. V kostele i kolem něho se potulovalo plno mladých
lidí. Opět jsem se zeptal: „Padre, kdo
jsou a odkud přišli tito?“ (Srov. Zj 7,13).
Padre byl udiven mým údivem a vysvětlil mi, že to jsou ti, kteří budou letos
biřmováni. „Však se dnes žehná jejich
olej (křižmo), ne?“ Tudíž na Misse
Chrismatis nás, kromě pár sester a staršího obyvatelstva, byla hromada kněží
(odhaduji, že více než 200) a asi dvě až
tři hromady mladých lidí. Bez žádných
speciálních animací během mše svaté.
Zjistil jsem, že je to možné !
Samotné Triduum bylo taktéž naplněné. Pro mě osobně bylo silným momentem, když při obřadech na Zelený čtvrtek padre nejdříve umyl nohy mně,
a pak já jemu, a pak teprve jsme šli
umývat nohy dvanácti chlapům. Padre
každou umytou nohu políbil. Po tomto
symbolu jsme se modlili za to, aby
církev byla skutečně sloužící a prosili
jsme i za všechny chyby a hříchy kněží.
Na Velký pátek byla křížová cesta ulicemi města. Když jsem se ptal, kdy začíná,
padre mi řekl, že něco mezi půl dvanáctou a dvanáctou. Ve 12.10 jsme začali. Po
jedné straně náměstí chlapi v oblečení
(snad to byli hasiči) vezli sochu Pána
Ježíše držícího kříž. Po druhé straně náměstí vezli jinak oblečení chlapi (snad
to byli skauti) sochu Panny Marie Bolestné celé v černém a s kapesníčkem
v rukou. Na konci náměstí při čtvrtém
zastavení se obě sochy setkaly. A pak
putovaly spolu za doprovodu několika
stovek lidí až ke Kalvárii, kde bylo
dlouhé půlhodinové kázání jednoho
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místního kněze. Celá křížová cesta byla
zaměřena na rodinu a na to, aby rodiče
neměli strach ze svých dětí! Říkal jsem
si, jak jsou ta témata všude aktuální…
Prakticky celé Třídenní jsem strávil
zpovídáním. Až do obřadů Vzkříšení,
které v sobotu začínaly ve 23.00 a trvaly
až do téměř dvou hodin v noci. Když
jsem padremu naznačoval, že my začínáme v osm večer a někde i dřív, důrazně mi nařídil, že až se vrátím do
vlasti, musím to změnit. Protože vzkříšení nebylo za soumraku, ale v noci. Uf,
těžký úkol jsem dostal…
Neděle vzkříšení se odehrávala v prostředí veliké radosti i únavy z předcházejících dnů. Na Velikonoční pondělí, kterému se říká „Lunedì dell‘Angelo“
(„pondělí anděla“ — toho, který zvěstoval ženám, že byl Ježíš vzkříšen), se
slaví v celé Itálii takzvaná „Pasquetta“,
což by se dalo přeložit jako „Malé Velikonoce“. Všichni, kteří mohou, odjíždějí s celými rodinami ven do přírody,
kde mají rodinný piknik. Já jsem právě
v tento den odjížděl na piknik zpátky
do Říma. Ovšem s velkou vděčností za
dny, které jsem tu mohl strávit.
Tak si tam žijí. Alespoň ve farnosti, kde
jsem byl. Je to jen pár postřehů, které se
snaží postihnout atmosféru několika
dnů. Není to ani růžové, ani černé, tak
jako všude. Ale přiznám se, že jsem si
odvezl trochu toho jižanského entuziasmu, který mi už při studiu někdy docházel. Opravdová radost z víry se totiž
musí vidět. Může se projevit velkou srdečností, ale i touhou nasadit svůj život
pro Hospodina. Pojďme do toho!
„Bašta“, „Vi voglio bene!“
▲ o. Lukáš

VÁNOČNÍ STŘÍPKY
Byl Štědrý večer

Jako každá hospodyňka a mamka tří
malých dětí jsem se snažila o co nejlepší
pohodu v tento sváteční den. Ve čtyři
hodiny odpoledne jsme si sesedli okolo
klavíru a za doprovodu manžela zpívali
koledy, po půl hodině pak zasedli k prostřenému stolu, pomodlili se a po večeři
se rozezněl zvoneček a nastal čas rozbalování dárků, ale taky čas, kdy jsem
musela odejít do práce a nechat své milované samotné. Ještě na schodech jsem
slyšela pláč dětí; ale povinnost volala.
Na oddělení, kde jsem pracovala, bylo
ticho, chodba zela prázdnotou, jen v rohu stál malý vánoční stromek. Dokonce
i nálada pacientů byla nulová. Tento
večer jsem vyslechla mnoho hovorů.
Byly to stížnosti, strach, stesk a výkřiky
zraněných srdcí. „Sestřičko, já vím, že
to jsou moje poslední Vánoce, že
umřu.“ „Sestřičko, víte, dřel jsem celý
život, dětem postavil baráky vlastníma
rukama a oni mě nevzali ani na svátky
domů.“ „Sestři, já jsem sama, nemám
ke komu jít, a tak mě pan primář nechal v nemocnici. Tady mám aspoň jídlo a je tu teplo.“ „Sestřičko, víte že...“,
„Sestřičko…,!“
Bylo mi ze všeho smutno. Před půlnocí
jsem se dívala do rozsvícených oken domů. Za každým z nich se odehrával je-

den příběh. Uvědomila jsem si, jak jsem
vděčná Bohu za víru, za to, že se mohu
utéci ve svých těžkostech a samotě
k Němu. Ale kolik je duší, které bloudí,
nenalézají odpověď a vrací se zpět do
své duševní pouště. Abych zahnala tuto
chmuru, začala jsem si prozpěvovat koledy. A jaké bylo moje překvapení, když
se začaly otevírat dveře pokojů a postupně ke mně přicházeli pacienti
a přidávali se k mému zpěvu. Ve chvíli,
kdy zvony kostelů odbíjely půlnoc, rozezněla se celým poschodím píseň Tichá noc…
Občas měl někdo velkou potřebu vysmrkat se, sem tam některý hlas pro
pláč na chvíli umlkl, snad aby dal
prostor narozenému Ježíškovi vstoupit
do jeho srdce. Potom jsme si sedli do
návštěvního salonku a já s bázní a tlukoucím srdcem začala modlitbu Otče
náš. A opět jsem byla mile překvapena,
kolik z mých pacientů si tuto modlitbu
pamatovalo. Kdo ji neznal nebo byl nevěřící, jen tiše poslouchal. Nakonec
jsme si udělali radost navzájem malými
dárečky — svatý obrázek, bloček,
sponka do vlasů. Ale také pohlazení,
slova útěchy a upřímné stisknutí ruky s přáním požehnaných Vánoc.
▲ Růžena Grossmannová

Zrníčko z Bible

Srdce mění tvář člověka buď k dobrému nebo ke zlému.
Veselá tvář je znamením srdce, které se obírá dobrými věcmi…
(Sír 13, 25—26)
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Přijetím Dítěte můžeš změnit svůj osud!
24. prosince léta Páně 1697, 150 km od
Papigochiku v Mexiku

Vrásčitá tvář starého kněze je až neskutečně blízko. Jeho bezbarvé rty šeptají:
„Přijetím dítěte můžeš změnit svůj
osud!“ Pohrdání, zmar, vzdor, rány,
krev, útěk. Náhle se tvář kněze rozplývá
a střídá ho jiný děsuplný obraz. Šklebící
se potemnělá tvář se stopami zaschlé
krve. Ne, ta krev je přece tak čerstvá. Je
to tvář starého šamana, ale, Bože, kde je
jeho tělo?! I jeho zdánlivě nehybná ústa
se otevírají a syčí stejně jako staroch
před ním: „Přijetím dítěte můžeš změnit svůj osud!“
Nedaleko zapraskala větev. Muž sebou
trhl a náhle otevřel oči. Halucinace jako
na povel zmizely. Musí dál, tentokrát to
bylo jen zvíře, ale jeho náskok je tak
malý, že ta skutečná zvířata, bojovníci
kmene Tarahumarů, mohou být již na
doslech. Levou dlaň si pevně přitiskl na
pravý bok, kde zela hluboká rána. To
ona byla příčinou velké ztráty krve a ta
zase způsobila horečku. S každou kapkou té tmavé tekutiny cítí, jak mu doslova odplouvají zbývající síly. A s jejich
ztrátou se množí ty prokleté halucinace. Vlastně ne prokleté halucinace, ale
prokleté vzpomínky, které se mu vysmívají a zatemňují mu mysl.

9. prosince léta Páně 1696, A Coruňa ve
Španělsku
„Roberto, Bůh ti dá sílu. Přijmi své dítě
i jeho matku! Nežiješ dobrý život, ale
přijetím dítěte můžeš navždy změnit
svůj osud.“ Rána dopadla nečekaně
a prudce. Starý kněz ztratil rovnováhu
a nekontrolovatelně padal na zem. Jako

6

ve zpomaleném filmu sledoval Roberto,
jak se tělo kněze v polovině své pouti
k zemi na okamžik zastavilo, když
prudce narazilo hlavou na kamenný
oltář. Nečekal a vyběhl z kostela. Nikdo
nablízku, díky Bohu, získal trochu času.
Jako šílený vběhl do pokoje ženy, která
byla matkou jeho dítěte, ženy, která
byla vším vinna. Nechala se jím svést,
porodila dítě a teď tady umírá. A on je
tak mladý a plný života. Vždyť ji ani nemiluje. A teď by měl všechen svůj čas
strávit výchovou toho nechtěného
děcka? Ne, dítě nebude měnit jeho
život. On sám je pánem svého života.
Rychle pohlédl na lůžko, kde ležela žena
bezvládně a už bez známek života. Nemá čas, za chvíli po něm půjdou. Jednou
rukou popadl připravený vak a druhou
rukou raneček s plačícím dítětem. Ženě
už nevěnoval ani pohled. Vyrazil ven
a dal se do prudkého běhu. Po chvíli se
zastavil, položil uzlíček se svým synem
před dubová vrata a prudce na ně zabušil. „Sbohem, tady v útulku se o tebe
postarají, sám se poper se svým osudem.“ Zanedlouho již stál na zádi lodi
a sledoval mizející břeh rodného Španělska.

10. září léta Páně 1697, Papigochik v Mexiku
Pokrytý prachem, krví a ďábelsky fascinován spouští, kterou kolem sebe
žoldnéři způsobili, zíral na starého šamana, který k němu z posledních sil
pozvedal stařeckými skvrnami pokryté
ruce. Co to ten rudoch blábolí? Ne ze
soucitu, ale ze zvědavosti se sklonil
k umírajícímu. Slyší, jak stařec trhaným

hlasem šeptá: „Vaši misionáři nám říkali, že Bůh přišel na tento svět v podobě
malého dítěte, aby ho od základů změnil. Věřil jsem tomu. Věříš i ty, že když
přijmeš Boha jako dítě, můžeš svůj osud
také změnit?“ Roberto na okamžik
strnul. Ta slova jím projela jako blesk.
Stejně rychle se pak mihla jeho ruka s kordem. Mlč! Vykřikl. Já, jedině já
měním svůj osud. A změnil jsem i ten
tvůj.

24. prosince léta Páně 1697, 150 km od
Papigochiku v Mexiku
Klopýtaje pralesem přemítal, kde se
všechno zvrtlo. Od toho masakru, kdy
se ostatní tak pobavili. Pár slov mizerného šamana v něm vyvolalo bouři
hněvu a krutosti. Sám netušil, čeho je
schopen a jaké zlo v něm dřímá. Ale ani
proudy indiánské krve nedokázaly
smýt obrazy, jež se nadobro usídlily
v jeho mysli.
Podcenili je, porušili všechny zásady
a doplatili na to. Tarahumarové sesbírali čerstvé síly a vydali se po jejich
stopách jako hladoví psi. V noci před
Štědrým dnem, těsně nad ránem bandu
žoldáků zmožených alkoholem dokonale zaskočili. Většina z nich se nezmohla na žádný odpor, jen pár jednotlivců se rozprchlo do probouzejícího se
pralesa. Že se dostal až tak daleko, je
vlastně zázrak. Ale on přece na zázraky
nevěří. Dokázal to jen svými silami. Jen
ubožáci spoléhají na Boha. Ale síly, na
které je tak hrdý, ho opouštějí příliš
rychle. Stejně jako krev stékající mu po
boku. Jen s námahou při ranním útoku
odrazil ránu, která by byla zcela jistě
smrtelná. Ale i tak bude zřejmě hlavní
příčinou jeho konce.

Už je slyší, jsou tady. Konec hry, již nemá cenu hrát si na schovávanou. Prudce
vyrazil vpřed. Hluk lámajících se větví
a krvavá stopa, kterou zanechával,
usnadňuje pronásledovatelům práci.
Po několika desítkách metrů hustým
porostem již nemůže popadnout dech.
Jímá ho závrať a podlamují se mu nohy.
Náhle se před ním prales rozevírá
a ocitá se na břehu řeky. Vyděšeně hledí
na břeh, kde se pohybuje množství indiánských žen, které zde viditelně perou prádlo. Jedna z nich ho spatří a křikem upozorní ostatní. Za okamžik už
při pohledu na krví zbroceného bílého
muže křičí všechny. Několika těžkopádnými kroky postoupí Roberto doprostřed řeky, kde se zastaví a otočí se
směrem k lesu, z něhož za okamžik vystoupí jeho pronásledovatelé, jeho kati.
A jsou tady. Potichu jako stíny kráčejí
ke břehu. Nepospíchají, štvanec nemá
kam utéct a jeho smrt je tak blízko, tak
jednoduchá. Roberto klesá na kolena
a snaží se hledět vstříc posledním vteřinám svého života odhodlaně. Náhle
ho přepadá jediná myšlenka, myšlenka,
kterou nečekal, a která ho svou intenzitou téměř srazila do proudu. Ta
myšlenka patří jeho synovi, který se
nikdy nedozví, kde zahynul jeho otec,
který se nikdy nedozví, ani kdo byl jeho
otec.
Tarahumarové na břehu pozvedli své
zbraně, ženy s napětím ztichly a muž
cítil jen to, jak mu studené vlny omývají chladnoucí ruce. Ztráta krve a vyčerpání mu náhle zastřou vědomí. Jako
ve snách vidí, že překvapení bojovníci
sklánějí své zbraně. Pak již nevidí nic
a propadá se do temnoty.
Náhle cítí, jak se ho dotýkají čísi ruce
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a táhnou ho ke břehu. Jsou to ruce indiánských žen. „Proč? Proč? Proč jsem
naživu, ptá se Roberto třesoucím se
hlasem.“ Ženy na něho udiveně pohlédnou. „Myslely jsme, že jsi křesťan?
Vy přece věříte, že přijmete-li dítě, můžete změnit svůj osud. Vaši misionáři
nám to vyprávěli. Neslavíte dokonce jeho narození dnešní noci? Sice tomu nerozumíme, ale když tě to dítě uchopilo
za ruku, naši muži pochopili, že chce
změnit tvůj osud.“ Roberto zaúpěl: „Jaké dítě, proboha, jaké dítě?“ Ženy na sebe udiveně pohlédly. „Ty neznáš to dítě,
které ti zachránilo život? Jak ho pak
máme znát my?“

27. února léta Páně 1697, A Coruňa ve
Španělsku
Před dubovými vraty útulku stojí mladý muž. Neví, co má od následujících
okamžiků čekat. Ví jen to, že byl přijat
dítětem. A nyní je na něm, aby začal
platit dluhy. A začne tím, že přijme dítě.
Na památku 43 indiánských bojovníků
z kmene Tarahumarů, kteří zde na zemi
nedostali příležitost zakusit Boží lásku,
kterou nám přineslo Dítě.

▲ Lukáš Volný

Noblesní burcování lidí k přemýšlení (aforismy Pavla Kosorina)
O Bohu
Přirovnávat Boha k hodnému dědečkovi se mi nezdá úplně špatné — děda
byl jediný, kdo si na mne dovedl udělat
čas.
O Bohu se nejlépe pobavím s těmi, kteří
jsou bez vyznání.
Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu
nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném
nemluví.
Bůh drží i ty, kteří se ho pustili.
Na Bohu se mi líbí, že svoji štědrost neprojevuje jen na Vánoce.
Bůh není klaun, aby pro naše potěšení
udělal cokoli.
Bůh nedělá zázraky, když se člověku
nechce pracovat.
Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo
má Bibli.
Možná by se Bible začala víc číst, kdyby
Bůh přišel se soutěží: „Vyhrej týden
v nebi “.
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Kdo svou víru vystavuje jako transparent, měl by se modlit, aby nezačalo
foukat.
Zajímavé je, že ti, kteří v Boha nevěří,
na něm pořád něco vidí.
O nás
Slovo „ministr“ je z latinského „sloužit“
— jenže latina je mrtvý jazyk.
Pokud rozdáváte rozumy, myslete na to,
aby vám něco zůstalo.
Voďte se za ruce, ne za nos.
Schází nám ti, kteří nás opustili, ale
ještě víc ti, které jsme opustili my.
Čím méně peněz, tím více času na věci,
které se nedají koupit.
Všichni umíme mluvit nejméně dvěma
jazyky — dobrým a zlým.
Jak chcete být svatí, když rozumíte
pouze hříchu?
Zlo je trpělivé — dlouho to s námi
zkouší po dobrém.

Ježíšek pro mě (vyprávění paní knihkupkyně)
Onehdy ke mně přišel do obchodu zasněžený pán. Sněžilo, sněžilo, sněžilo.
Aby ten pán nebyl zasněžený… Přišel,
usmál se… většina lidí, co ke mně vejdou
do knihkupectví v mrazu, se usměje,
v mém malém krámku je krásně teplíčko. Zasněžený pán vytáhl z kapsy kabátu papírek a četl: „Ježíšek pro mě.“
Zpozorněla jsem. „Ježíšek pro mě,“ zopakoval mi. „Takovou knihu nemáme,“
řekla jsem. „Ježíšek pro mě,“ opakoval
pán důrazně, „tady mi to napsala
manželka, že mám tu knížku koupit…“
Naťukala jsem si titul do počítače…,
i když jsem věděla, že jsem o takové
knížce nikdy neslyšela. Samozřejmě —
TAKOVÁ KNIHA NENÍ. Říkám mu to
a ještě mu ukazuji na obrazovku počítače, aby se mohl sám přesvědčit. Pokývne hlavou. „Ježíšek pro mě,“ říká.
Neústupně. „Podívejte se, když mi manželka napíše, co je třeba koupit, tak to
platí, ona se ještě za všechna ta léta nespletla… Ježíšek pro mě…“ Bezradně se
na něj podívám. A pak si všimnu: „Vy
máte na tom papírku ještě něco napsaného…“ „Ježíšek pro mě. Tady to vidíte,“ říká sebevědomě a ukazuje mi
zblízka na ten papírek. A já čtu: JEŽÍŠEK
PRO MĚ: SCHODY DO RÁJE.
„Asi máte koupit,“ říkám mu, „knížku,
co se jmenuje Schody do ráje.“ Dívá se
na papírek a najednou se dá do smíchu.
„No jasně, vidíte manželku, …ona
takhle napíše, že je to dárek, který chce

Neobyčejné obyčejné přání
Před Vánocemi jsem potkala urostlého
hezkého mladíka, který se ke mně už

mít ‚k Ježíšku‘ letos nadělený… a já si
pak myslím, že se ta knížka jmenuje
Ježíšek pro mě…“ Zasmějeme se. Vezmu
správnou knížku, jakou si jeho paní
přála, zabalím ji. A usměvavý pán zase
vchází do vánice, kterou vidím z podloubí, kde je můj krámek, …dívám se na
vířící vločky na náměstí… Ježíšek pro
mě… Ona to vlastně není „jenom“ náhoda, že ke mně ten pán přišel, že přečetl jiný název knížky. Ona je to i výzva.
Jako by mi chtěl Někdo takhle říct, že
Ježíšek je tady pro nás a že si to často
neuvědomujeme, i když to víme…, zdá
se nám to tak samozřejmé, jako by ani
nebylo třeba o tom přemýšlet — jako by
nebylo třeba vdechovat naději, jaká se
z toho poznání vdechovat dá…
Ježíšek pro mě… Ano, je tu pro nás. Je tu
pro mě. Ať by se stalo cokoliv, vždycky
je možné vdechnout naději; v jakékoliv
tmě se lze nadechnout světla z těchto
tří slov — Ježíšek pro mě. Dívala jsem se
do vánice za výlohou knihkupectví, dívala jsem se a cítila jistotu, radostnou,
vítěznou jistotu, jako bych byla v zasněženém betlémě, který jsem každý
rok stavěla v dětství doma na skříň…
Jako bych stála před neviditelnými jesličkami… Před jesličkami, ze kterých se
na mě dívá Ten, který mě miluje… Ten,
který mě nikdy nepřestane milovat.
Ten, který jediný má moc a sílu dovést
mě k vítězství. Ježíšek pro mě…
▲ z knihy E. Martina Ježíšek pro mě

zdálky hlásil. Ano, byl to skutečně on.
Outsider třídy. Příčina byla svým způ-
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sobem na jeho straně. Chodil neupravený, ve vyšmajdaných přezůvkách, bez
pomůcek a domácích úkolů. A zapáchal
špínou a potem. Sedět s ním proto v lavici nikdo nechtěl. Byl sice inteligentní,
ale propadal, protože se neučil. Často
spolužáky hrubě napadal. Když byl asi
v sedmé třídě, objevila jsem ho náhodou na školní chodbě u okna. Plakal.
Bylo to v době vyučování, takže na
chodbách nikdo nebyl. Přistoupila jsem
k němu s otázkou, co tady dělá, co se
stalo. Chci z toho okna skočit, nikdo mě
nemá rád. Byl to pro mě šok. Podařilo se
mi kluka uklidnit a dlouho jsme si povídali.
Žil jen s matkou, která dávala přednost
všemu možnému, jen ne vlastnímu synovi. Holdovala alkoholu, neplatila ná-

jem, elektřinu měli odpojenou, v bytě
plíseň, na zemi hadry místo koberce.
Jak kluk rostl, postupně si svou situaci
začal uvědomovat. Podvědomě nenáviděl celý svět. O matce nikdy nemluvil
špatně, ale styděl se za ni.
Stali jsme se docela dobrými přáteli,
svěřoval se mi, myslím, že mi důvěřoval. Když vycházel základku, loučili
jsme se oba se slzami v očích.
Když mě tehdy před Vánocemi potkal,
bylo mu čerstvě osmnáct. Zářilo z něho
štěstí. Vytáhl z kapsy mobil a přečetl mi
ofocené přání, které mu napsali jeho
nynější spolužáci z učiliště k narozeninám. Pochopila jsem, že to pro něj byl
zřejmě ten největší dárek jaký kdy
dostal.
▲ B. V.

SILVESTROVSKÉ STŘÍPKY
Biblická hádanka

Jaké postavení v katolické církvi zastával sv. Silvestr I.?

Odpověď najdeš v následující modlitbě. Je to závěrečná modlitba z breviáře ze dne
31. prosince:
„Bože, v tvých rukou je všechen čas; vyslyš naše prosby a na přímluvu svatého
papeže Silvestra pomáhej svému lidu, aby pod tvým vedením plnil zde na zemi své
poslání a šťastně dosáhl svého věčného cíle.“

I to se může stát…

Jednou v roce si kupuji jediný
alkohol — domácí slivovici,
kterou občas nabízím návštěvám. A že je opravdu dobrá,
potvrzuje jejich pomlaskávání
a zaslzené oči.
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Byl pátek ráno a zavolal mi režisér z ostravské televize a nabídl mi roli staré
babky, která se nechá „ukecat“ neznámým mužem na zastávce autobusu,
který se představí jako doktor a nabízí
novou metodu masáží, koupele a různé

prostředky pro odstranění bolestí páteře. První zkušební kúru prý dostanu
dokonce zadarmo! Babička (=já) nabídku přijme a pozve ho k sobě domů.
Jde mu uvařit do kuchyně kávu, čehož
falešný „pan doktor“ využije, okrade ji
o peníze a uteče.
Natáčelo se nejprve venku. Byla zima
a studený vítr. Potom se mělo pokračovat v bytě. Proto jsem hned po příchodu do bytu všem vymrzlým nabídla
malé pohoštění a hlavně slivovičku —
na zahřátí. Rychle si navzájem přiťukli

a já už čekala na známé pomlaskávání
a pochvalování ovocného moku. Ale
nic, ticho. Přistoupila jsem tedy k nim
a přímo se zeptala: „Ta píše, co?“ Rozpačitě se na mě podívali a režisér
utrousil: „Nevím, nevím, nějaká slabá,
jako voda!“ Když i ostatní přitakali, podívala jsem se podezřele na láhev;
a vtom mě polilo horko. Na štítku stálo
SVĚCENÁ VODA! Pro následující smích
jsme museli natáčení o dobrou půlhodinu odložit …
I to se může stát.
▲ Růžena Grossmannová

K + M +B

Na Tři krále si určitě necháte napsat křídou nade dveře K + M +B .
Pro starší věkovou skupinu je to praktická připomínka před odchodem z domu:
Klíče + Mobil + Brýle

Svatojánský večer a jeho důsledky
Začalo to tím, že se koncem června na
naší zahrádce objevily svatojánské
mušky. Pozvali jsme naše vnoučata,
aby s námi prožila Svatojánskou noc na
chatce. V té době byla ve věku, kdy věřila všemu. Přijeli jsme na chatku
a čekali, až nastane večer a mušky
začnou svítit. Dlouho je to nebavilo,
a tak jsme se vydali za tmy s rozsvícenými loučemi přes vesnici na
místní hřbitov s tím, že zasvítíme
jejich prababičce Toničce na hrobečku svíčkou.
Netušili jsme, co nás cestou čeká. Když
jsme procházeli vesnicí, všichni místní
psi začali zuřivě hafat. V tu chvíli nám
moc do smíchu nebylo a odvaha byla
pryč. Přesto jsme došli na hřbitov bez
újmy na zdraví. Bylo tam velmi tajemně

a strašidelně, jen místy na hrobech svítily svíčky.
Zapálili jsme svíčku prababičce i my
a vydali jsme se na cestu domů.
Po cestě jsme znovu zapálili louče a čekalo nás nemilé překvapení.
Přidali se k nám dva velcí hafani
a zuřivě doráželi za zvukového
doprovodu místních hlídačů
nemovitostí.
Byla v nás malá dušička. Raději
jsme louče rychle zhasli a se
strachem, který se málem projevil
i v kalhotech, jsme dorazili na chatku.
Nedoporučujeme absolvovat podobný
svatojánský večer.
Vnoučata, i když je jim kolem dvaceti
let, vzpomínají dodnes.
▲ Metod Wirth
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Telefonní záznamník babičky a dědečka

„Dobré jitro… momentálně nejsme doma. Po zaznění zvukového signálu zanechte
prosím vzkaz:
● jestliže jste jedno z našich dětí,
● jestli chcete, abychom vyzvedli
zmáčkněte jedničku a dále číslo od
vnoučata ze školy, pak zmáčkněte
jedné do pěti podle pořadí, jak jste se
šestku
nám narodili, abychom věděli, koho ● jestliže chcete, abychom uvařili na
z vás máme očekávat
neděli, nebo vám nedělní oběd do● jestliže potřebujete, abychom vám
ručili k vám domů, zmáčkněte sedhlídali vaše děti, zmáčkněte dvojku
mičku
● potřebujete-li
půjčit naše auto, ● chcete-li se přijít najíst k nám,
zmáčkněte trojku
zmáčkněte osmičku
● jestliže potřebujete, abychom vám
● potřebujete-li od nás peníze, zmáčkvyprali a vyžehlili prádlo, zmáčkněte devítku
něte čtyřku
● máte-li v úmyslu pozvat nás na ve● jestli chcete, aby dnes u nás spala
čeři nebo nás vzít na výlet, začněte
vnoučata, zmáčkněte pětku
hovořit, posloucháme!“

Vánoční příběh

Cestou z pochůzek se ještě zastavila nakoupit chléb a brambory. Pravda, peněz
měla tak akorát, večeře bude opět velmi
jednoduchá. Po cestě uvažovala. Teď
před Vánocemi doléhá vnější i vnitřní
nedostatek na celou velkou rodinu.
Sejdeme se určitě všichni, o tom nepochybovala. Náhle setřásla otazníky. Maličký dárek pro každého máš, chceš
udělat radost všem, tak se netrap!
Na Štědrý den se krajina zahalila do bílého sněhu. Po dnech blátivých opravdu
nadělení z nebe. Skromná večeře tentokrát trvala velmi dlouho. Nikomu se
nechtělo vstávat od stolu. Povídání
o všech těžkostech, s nimiž se v poslední době setkávali, plynulo tak
lehce… Zpívání tradičních koled také
nebralo konce, klavírní doprovod všem
připadal jako cinkání zvonečků. Dárky
si rozdali vzápětí, pod stromkem však
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zbylo několik, které vypadaly jako malá, zapečetěná psaníčka. Co jen to asi
může být? Po rozbalení nemohli uvěřit
vlastním očím. Zarámovaná fotografie
rodiny pro každého z doby, kdy ještě
neměli tušení o tom, co je v budoucnu
čeká. Na obrázku však nebyly postavy
bez výrazu, ale byly zachyceny v těch
nejnemožnějších komických situacích
a postojích. Kdo jen tohle spískal?
Nejmladší benjamínek rodiny se v koutku culil s šibalským výrazem. Ještě
jednou nevěřící pohled na fotografii
v rámečku a pak všichni vypukli v nezadržitelné veselí. Dlouho si ukazovali
malé detaily, až je bránice bolela od
smíchu.
A když rozsvítili betlémskou hvězdu a
pohlédli na Svatou rodinu, zaznělo tichounké Aleluja.
▲ M. Š.

Poprvé na florbale

Tak jsem poprvé šel na florbal. Samozřejmě do brány, neb na
běhání už nejsem. Dostal jsem
za úkol dostat co nejmíň gólů,
což v některých momentech
byl doslova „nadlidský“ úkol,
nicméně ten základní úkol,
který brankáři mají, jsem splnil. Jedi-

Ministranti v akci…

Ministrantská extraligová tabulka ke dni 8. 12. 2013

Jak jste si možná již všimli, na faře se
každou neděli schází několik kluků
k ministrantské schůzce. Podle věku
jsou kluci rozděleni do dvou skupinek
— mladší ministranti (6—12 let) a starší
ministranti (od 13ti let).
Součástí schůzek starších ministrantů
je příprava na liturgii — služba misalisty, znalosti liturgického roku, liturgických barev a vůbec celé mše svaté.
Každý měsíc nás čeká splnění jednoho

nou pořádnou šlupku jsem
schytal hokejkou do ksichtíku,
ale naštěstí jsem to přečkal bez
jakékoli újmy. Myslel jsem si, že se
mi po této šlupce v hlavě rozsvítí, ale
asi nebyla tak velká, neb se mi v hlavě
nerozsvítilo. Snad příště.
▲ jerkam

cíle. V minulých měsících jsme např.
vystoupili na Lysou horu, slaňovali ze
skály na Štramberku a poprvé vyzkoušeli službu misalisty.
Ve zbylém čase nás čeká také zábava.
Probíhá turnaj ve stolní hře nazvané
šprtec. Každý ministrant si vytvořil
vlastní tým, se kterým soutěží. Již
proběhlo několik zápasů. Aktuální výsledky si můžete prohlédnout v níže
uvedené tabulce.

▲ Vašek
a Pól
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Modlitba ženy

Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže, dej mi lásku, abych mu odpustila,
dej mi trpělivost, abych snášela jeho nálady. Jen mi nedávej sílu, abych ho nezabila.
A taky mi dej dobré kámošky, které mi ho pomohou zahrabat, kdybych ho náhodou
zabila.

A na závěr… 

Bůh se rozhodl: „Nejdříve stvořím Adama. Eva by mně do toho kecala.“
Kdy se Bůh nejvíce směje? Když vidí
prognostika, jak dělá plány na příštích
pět let.
Co říkali trpícímu Jobovi jeho přátelé,
když ho navštívili? Ať je klidnej, že se to
stává.
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Chlapec přijde ke zpovědi, vytáhne lístek a čte: šest rohlíků, plnotučné mléko,
deset deka vysočiny.
„Tady čtu, pane Herbst, že ženicha trefila mrtvice ve chvíli, když kráčel
k oltáři.“ „To víte, zázraky se stávají
a někdo může být zachráněn v posledním okamžiku.“

