
Záblesky naděje
Setkání dvou. Starý a mladý. Ve dveřích 
si podávají ruce. Starší předává zkušenosti 
mladšímu. Nebyl čas na dlouhé vybavová
ní. V mžiku se jejich pohledy střetly, ale 
jinoch již cválá. Pádí jako raketa, neza
držitelně. Kampak se řítíš? Zadrž, zpomal, 
podívej se kolem sebe…
Zní vám tajemně úvodní odstavec? O kom 
je řeč? Kdo je tu popisován? Á, už vím… 
to je přece starý a nový rok. Starý přinesl 
zkušenosti, nový „proklouzává mezi prs
ty“. Jak neuchopitelný je běh dějin, jak 
nezadržitelný…
Minulý a letošní rok sotva srovnáme se 
starým a novým kabátem. Obnošené šat
stvo totiž známe a nové před koupí řád
ně vyzkoušíme. Můžeme se samozřejmě 
splést, pak se dá oděv vyměnit či koupit 
nový. Nový rok ale nelze „vyzkoušet“, 
naplánovat. Tím nechci vybízet, aby se 
z nás stali peciválové, jimž budou grilo
vaná holoubata padat přímo do chřtánu. 
Rozumný člověk má plány, přemítá, ale 
…při vší úctě nedomyslí všechno. Navíc 
život je střet různých lidí s různými úmys
ly. Máme je všichni čisté? Chceme skuteč
ně to nejlepší pro druhé i pro sebe? Anebo 
i na nás doléhají předsudky, zášť, závist či 
neodpuštění?!

Na jevišti světa dopadají vrtochy, nedoko
nalosti a hříšnost na nás na všechny. Jak 
ale z toho kolotoče ven? Jak se nenapálit 
a nepodlehnout zoufalství? Kde je ces
ta? Existuje pomoc? Žalmista odpovídá: 
„Naše pomoc je u Hospodina.“ On je naše 
opora a štít, naše útočiště a síla. Ježíš je 
světlem v našem tápání; terčem v boji pro
ti Nepříteli. Kristus zvítězil na kříži, a to 
jednou provždy.
Nedávno jsem zhlédl filmově zpracova
né svědectví jednoho mladíka. Musel se 
poprat s životem. Nejednou chtěl ukončit 
trýzeň sebevraždou. Drama řešil s Bohem. 
Tázal se donekonečna. A dostal odpověď. 
Pochopil, že Bůh ho miluje. Tento muž 
našel smysl života v Bohu. A to se narodil 
bez nohou i rukou…
Podobně jako statečný mladík bez konče
tin či Jozue při sedminásobném obcházení 
Jericha i my jsme povoláni vítězit. Sami od 
sebe jsme bezmocní. Byli jsme ovšem povo
láni, abychom s Kristem vítězili. Odložme 
tedy poraženeckou mentalitu. Odevzdá
vejme boje, hříchy a nejistoty Bohu. Stále 
a znovu. I prostoupí nás naděje…
Pokojný, radostný, požehnaný a nadějí 
prozářený rok 2009 Vám všem, milí farní
ci a čtenáři, přeje P. Jan.
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Paže je část ruky, která se více či méně 
podílí na každé její činnosti, zejména pak 
té vyžadující určitou sílu. V symbolice se 
proto výrazy ruka a paže často vzájemně 
zaměňují či překrývají. Vztažená paže je 
charakteristickým znamením síly bohů. 
Babylónský bůh Marduk usmrcuje svou 
vztaženou paží draka chaosu, egyptský 
bůh vzduchu Šóv svými pažemi odděluje 
nebe a zemi. A starosyrský bůh počasí tří
má v pravici kyj, v levé ruce svírá svazek 
blesků.
Symbolika paže není cizí ani Starému 
zákonu. Kniha Exodus vypráví, že Hospo
din vyvedl svůj lid z otroctví a vykoupil jej 
vztaženou paží a velkými soudy (Ex 6,6). 
Mojžíš připomíná svému lidu tutéž udá
lost v okamžiku, kdy mu opětovně opa
koval Desatero přikázání (Dt 5,15). Žalm 
89,10n hovoří o tom, jak Hospodin ovlá
dá zpupné moře, zdeptal netvora Rahab 

a „mocnou paží“ 
rozprášil svoje ne
přátele. A vzpo
meňme, jak Hos
podin použil paže 
Mojžíšovy v bitvě 
s Amaléčany. Drželli je Mojžíš vzhůru, 
vítězil Izrael, pokud začaly klesat, úspěch 
se přiklonil k nepříteli.
V Novém zákoně je významné především 
místo, kde Maria ve svém chvalozpěvu 
vyznává: „Prokázal sílu svým ramenem; 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil.“ 
(L 1,51n)
V raném i pozdějším křesťanském umění, 
které se vyhýbalo zobrazování Boha Otce, 
sloužila právě ruka či paže jako symbol 
božství. Pohlédnemeli na Michelangelovo 
slavné „Stvoření Adama“, vidíme zde paži 
jako „stvořitelský“ orgán, který předá

MALÁ KATECHEZE – Paže 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  1. ledna – čtvrtek Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –  

– zasvěcený svátek
  2. ledna – pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře  

Naziánského, biskupů a učitelů církve 
  4. ledna – neděle 2. neděle po Narození Páně
  6. ledna – úterý Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 
11. ledna – neděle Svátek Křtu Páně
17. ledna – sobota Památka sv. Antonína, opata
18. ledna – neděle 2. neděle v mezidobí
21. ledna – středa Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
24. ledna – sobota Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna – neděle 3. neděle v mezidobí
26. ledna – pondělí Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. ledna – středa Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna – sobota Památka sv. Jana Boska, kněze
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SVATÝ MĚSÍCE

Na den 14. ledna připadá svátek poustev
níka a mučedníka Englmara, patrona rol
níků, který bývá rovněž vzýván při pros
bách za dobrou úrodu.
Englmar byl nejen 
poustevníkem zbož
ným, ale rovněž velmi 
oblíbeným v širokém 
okolí Pasova, poblíž 
kterého se v 11. století 
zdržoval. Ovšem kaž
dý úspěch s sebou při
náší také trpké plody 
v podobě lidské závisti a nenávisti. A tak 
jeden z Englmarových druhů neunesl jeho 
úspěch a v zuřivosti ho zabil. Stalo se to 
v období zimy a sněhu, proto mučedníko
vo tělo nalezli až na jaře, když sníh roztál. 
Podle legendy vycházelo z Englmarova 
mrtvého těla zářivé světlo.

Ve vesnici St. Englmaru se dodnes udržela 
tradice svatodušního pondělí, která 
se nazývá „hledání Englmara“. Obraz 

mučedníka se ukryje 
v lese a poté ho lidé 
hledají. Když je obje
ven, přináší ho místní 
duchovní ve slavnost
ním průvodu zpátky. 
Poustevníkovy ostat
ky se dnes uchovávají 
především ve farním 
kostele v St. Engl

maru a také ve Windbergu u Straubingu 
v tamějším premonstrátském opatství.
V umění se Englmarova postava objevu
je nejčastěji jako klečící mnich se sekerou 
zaťatou v hlavě připomínající jeho mučed
nickou smrt.

Blahoslavený Englmar

(Lukáš Volný)

(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI

vá božskou sílu stvoření prostřednictvím 
ruky a ukazováku. Za velice zajímavý je 
považován motiv tzv. živého kříže z pozd
ního středověku. U tohoto kříže vyrůstá ze 
všech čtyř jeho konců po jedné lidské paži. 
Horní otvírá klíčem nebe, spodní buší 
kladivem proti peklu, pravá paže korunuje 
církev a levá usmrcuje mečem synagogu. 
Poslední motiv samozřejmě nelze přijmout 

pozitivně, neboť je poplatný své době 
a navíc neodpovídá Kristovu učení o lás
ce ke všem lidem bez rozdílu. Ale i tyto 
politování a odsouzeníhodné věci bohužel 
patří k dějinám církve.

Zpracováno podle knihy Manfreda Lurke
ra Slovník biblických obrazů a symbolů.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne 
ve dnech 9.–11. ledna 2009.
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Rozhovor s…
Vraťme se v čase o měsíc nazpět a zavzpomínejme na divadelní předsta
vení Chrám Matky Boží v Paříži. Herci, divákovi i člověku za oponou se 
vybaví něco jiného…

Ivan Dzido, role Phoebus z Chauterpeasu, kapitán královských lučištníků
Co pro tebe bylo (během hraní, zkoušení, učení se role…) nejtěžší?
Jelikož jsem lidi, se kterými jsem pracoval, znal poměrně krátce, bylo pro mě nejtěžší 
proniknout do již zabudovaného systému, který v tomto souboru fungoval a který kro
mě mě znali v podstatě všichni. Myslím tím, že každý měl nějakou tu zkušenost s účin
kováním v divadelním představení – ať jako herec nebo kulisák. Pro mě to byl pouze 
skrytý sen.
Zážitek, který si z tohoto divadla odneseš?
Úžasná spolupráce se skvělými lidmi, velká zkuše
nost a nespočet zážitků. Jsem opravdu rád, že jsem 
mohl být součástí toho všeho.
Role, nebo funkci v divadle, kterou by sis chtěl  
zkusit?
Velmi obdivuji režiséra, scénáristu a herce v jedné 
osobě Kubu Volného. Odvedl opravdu obrovskou 
práci, která měla zasloužený výsledek, a já, jakožto 
snivý nadšenec do umění, bych jednou rád napsal a 
zrežíroval nějakou vlastní divadelní hru.

V listopadu jsme uskutečnili společnou 
návštěvu divadla, bylo nás víc než dvacet 
včetně o. Jana i o. Petra. Zhlédli jsme ope
ru G. Verdiho Nabucco v Divadle Antoní
na Dvořáka.
Byl to pro nás sváteční zážitek, a tak chce
me tento nápad dále rozvíjet. Mohli by
chom třeba pro změnu objednat vstupen
ky na českou lidovou zpěvohru K. Hašlera 
Podskalák, milý a hezký je balet Stvoření 
světa – vhodný i pro děti (1. února), čino
hra Saturnin (15. února), opera G. Verdi
ho La Traviata (20. února), v dubnu bude 

na programu opět Nabucco, tato opera se 
hraje jen ojediněle.
Pokud by měl někdo zájem, může se 
informovat v knihovně u J. Lasoňové. Je 
možno si také domluvit individuální zajiš
tění vstupenek na kterýkoliv titul, ovšem 
s dostatečným předstihem. Měsíční pro
gramy na leden a únor jsou vyvěšeny na 
farní nástěnce.
Zájemci o operu Nabucco 24. dubna – je 
třeba se přihlásit již teď, jelikož vstupenky 
rychle mizí. 

(Jarmila Lasoňová)

STŘÍPKY
Něco z kultury – oznámení



5

Lada Zemanová, role Esmeralda
Bylo by mi líto vymezit Esmeraldu odpověďmi na pár otázek. Ta role i ta holka je složitá. 
Jen o ní by se dala napsat celá MANA.

Jeden z diváků, který si nepřeje být jmenován, protože by jeho odpověď vyzněla 
zaujatě.
Výkony všech zúčastněných, myslím tím herce, ale i všechny ty lidi kolem (režie, hudba, 
kostýmy, scéna) se velice přiblížily profesionálnímu provedení.

Zuzana Mazurová jako nápověda
Co pro tebe bylo (během hraní, zkoušení…) nejtěžší?
Nejtěžší bylo zorientovat se ve scénáři tak, abych byla schopna 
komukoliv co nejrychleji napovědět v případě, že má „okno“. A to 
zejména u těch herců, kteří si rádi své texty mění a upravují. 
Zážitek, který si z tohoto divadla odneseš?
No, krom obvyklých zážitků ze všech zkoušek to bude asi záchvat 
smíchu při 1.repríze způsobený Djůčkem (Lukáš Mocek jako Petr 
Zabiják – žebrák)! :) Ale nejzajímavější bylo sledovat růst někte
rých herců, kteří jistě překvapili také mnohé diváky. A zážitkem 
je jistě síla poslední scény, kdy je pódium plné mrtvých těl a Qua

simodo hledá svou Esmeraldu.
Role, nebo funkce v divadle, kterou by sis chtěla zkusit?
Trošku se bojím odpovědět, takže raději odpovídám: kulisa či rekvizita!! :)

(rozhovor připravila Lenka Volná)
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Měřítka lásky
Když všechno selže, je zde Bůh. Ale milu
jeme ho skutečně? Těžko milovat někoho, 
o jehož existenci teprve sháníme důka
zy. To podstatné není hledání a dokazo
vání, nýbrž láska. Pán Ježíš se třikrát za 
sebou zeptal Petra, jestli ho miluje. Bůh 
si někde najde i nás a zeptá se úplně stej
ně. Jak mu svou lásku dokážeme? Je na 
to nějaká norma? Chtít lásku nacpat do 
norem a instrukcí, to by byla troufalost. 
Ale měřítka lásky existují. Jedním z nich 
je skoncování s věčným dokazováním 
Boží existence, nenechat se ve víře zviklat. 
Jiným spolehlivým měřítkem lásky k Bohu 
je ochota něco obětovat. Dát mu přednost 
před svými koníčky. Bůh je svatě žárlivý 
– nesnese žádnou konkurenci. Apoštolové 
se po Letnicích nechali pro Krista i zavřít 
a popravit, protože ho měli opravdu rádi. 
Plnit jen Desatero přikázání, to ještě není 
důkaz lásky. Ale plnit Boží vůli bez náro
ku na odměnu, to už lásku dokazuje.

P. Ladislav Kubí
ček (1926–2004) byl vyhledávaným exer
citátorem. Záznamy z jeho duchovních 
cvičení z let 1976–2004 vybrala Marie 
Svatošová. Byly vydány v KNA Kostelní 
Vydří v roce 2008 a volně navazují na 
předchozí dva díly trilogie po názvem 

Zapaluji? a Při-
tahuji?. V krát
kých kapitolách 
se P. L. Kubíček 
do týká témat, 
kte rá i nám mo
hou pomoci v ži
votě. Marie Sva
tošová píše:

„Pou žívám je jako výborné zpovědní zrca
dlo. Je nevyčerpatelné, nic nezkresluje, nic 
nenamlouvá a člověk se v něm dobře 
poznává. Někdy až moc dobře.“

(z knihy Oslovuji? vybrala Margareta Špoková)

Ladislav Kubíček: Oslovuji?

OKÉNKO PRO DĚTI

Lednové pranostiky
Leden jasný, rok je krásný. »
Jsouli v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí. »
Na Nový rok o slepičí krok. »

Šťastný  
a usměvavý rok 2009.
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Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
V jednom rožku trošku,
v druhém rožku trošku,
v třetím rožku trošku,
v prostředku nejvíc.

Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekery bez dláta,
a přece je pevný dost.

Jan Skácel psal básně nejen pro děti. Jeho texty použil  
pro své písně například i Jiří Pavlica z Hradišťanu.

Kulatý svět
Co kulaté je, to se koulí
brambory, mráčky, taky míč,
za kopec skutálí se slunce
a už tu není, už je pryč,
a celý den se odkutálel,
stmívá se rychle, chodí tma,

a děti vracejí se domů,
tam na ně čeká maminka,
má pro každého hrnek mléka,
noc si už šlape na paty,
a jak to čerstvé mléko chutná
z hrníčku, jenž je kulatý.

Kuchařský slovníček
Vyznáš se trošku v kuchyni a dokážeš spojit pojem s vysvětlením?

1. vyválet
2. třít
3. uvést do varu
4. péct
5. dusit
6. smažit
7. krájet

1. míchat vařečkou nebo elektrickým šlehačem
2. tepelně upravit v troubě
3. rozdělit ostrým nožem na menší kousky
4. udělat pomocí válečku z těsta placku
5. tepelně upravit v rozpáleném tuku na pánvi bez pokličky
6. zahřívat tekutinu, až začne bublat
7.  tepelně upravit v nádobě s malým množstvím vody a tuku pod 

pokličkou

Chceš-li se dozvědět tajenku, doplň do mřížky všechna podtrhaná slova. 
Bylo napsáno u proroka, že z Betléma vyjde vévoda, který bude… (tajenka) Božího lidu.

Když se Ježíš v Betlémě narodil, vládl 
král Herodes. K němu přišli mudrci 
z východu a ptali se, kde je narozený král. 
„Viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se 
mu poklonit.“ Říkali. Hvězda, kterou 
viděli na východě, šla dále před nimi až 
se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 
(srov. Mt. 2. Kapitola)
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Znáš je…?
Dnešní zvířátka jsem našel ve vodě.

1.  Ryba dožívající se nejvyššího věku,  
až 150 let, je

a) jeseter
b) kapr
c) žralok

2.  Medúza arktická má v průměru až 2 m, 
na délku se dokáže natáhnout na

a) 4 m
b) 24 m
c) 40 m

3. Žralok může mít 
a) 3 řady zubů
b) 5 řad zubů
c) 7 řad zubů

4. Mořská hvězdice se živí
a) planktonem
b) houskou se šunkou
c) mušlemi a ráčky

5. Mořského koníka nosí před narozením
a) samička maminka
b) sameček tatínek

6.  Úhoři putují ze slaných do sladkých vod 
(až tady začínají přijímat potravu)

a) 3 dny
b) 3 měsíce
c) 3 roky

7. Vajíčka kladou ve
a) slaných vodách před odplutím
b) sladkých vodách
c) slaných vodách po připlutí

8. Jejich krev
a)  obsahuje prudký jed, po zpracování se 

může jíst
b)  obsahuje prudký jed a nikdy se nesmí 

jíst
c) neobsahuje jed

Pomůžeš najít cestu třem králům?

Zkoušeli jste v mušli poslouchat šumění 
moře? Já ano, s babičkou o prázdninách. 
Když si přiložíte mušli k uchu a jste poti
chu, uslyšíte šumění. Ve skutečnosti je to 
ale šumění vaší vlastní krve.
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…z deníku želváka Oskara

Když pár dní vkuse sněží, je to jako 
v pohádce. Tak tomu bylo i minulý týden, 
pak ale vykouklo sluníčko a sníh se začal 
ztrácet. Trošku jsme se na ně zlobili. 
Naštěstí se brzy unavilo a šlo zase spát 
za sněhové mraky. Sníh dostal křupavou 
vrstvu. Když tatínek ráno vykoukl z okna 
a viděl, jak se na sluníčku ta křupavá 
nedotknutá plocha leskne, začal se pře
hrabovat ve sklepě, ve skříních, na půdě 
a chystal všechny lopaty a lopatky, které 
doma našel. Když jsme na sebe nabalili 
čepice a rukavice, vyrazili jsme s lopatko
vou výbavou ven. Pořád jsme ale netušili, 
k čemu nám budou. Tatínek nám cestou 
vypravoval o Eskymácích. Žijí v zemi, kde 
je celý rok taková zima, jako dneska u nás, 
a své domečky si staví ze sněhu. Jsou ale 
asi kouzelné, protože v takovém domečku, 
v iglú, jak se baráčky jmenují, není nikdy 
zima. „Co kdybychom si takový dome

ček postavili?“ Zeptal se tatínek. „Anooo, 
jooo.“ „Hurááá.“ Volali jsme. A tak si tatí
nek klekl na zem a lopatou začal z té zmrz
lé vrstvy sněhu vykrajovat čtverce. Opa
kovali jsme to po tatínkovi. Kvído si vzal 
největší a nejtěžší lopatu, takže ji nemohl 
ani udržet, natož s ní něco vyrábět. Nám 
s Emou se ale dařilo a postupně jsme vršili 
čtverce do kruhu na sebe a iglú se začalo 
rýsovat. Tatínek jen dodělal střechu a už 
jsme mohli dovnitř. Byla to paráda. Volali 
jsme maminku, abychom jí mohli dome
ček ukázat a pozvat ji na návštěvu. Doběhli 
jsme domů a táhli maminku k oknu. Když 
jsme vykoukli z okna, vhrkly nám do očí 
slzičky. Tři kluci nezbedníci bourali naše 
iglú, kopali do něho a než stačil tatínek 
zasáhnout, iglú bylo na kousky. Postavíme 
nové, určitě. A taky víme, že nikdy niko
mu nic nerozbouráme. Pac a pusu, Oskar.

Jak jsme málem byli Eskymáky

(Lenka Volná)

Poznáš domácí zvířátka? Jestli ano, tak si je vybarvi
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TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Otázky
Snad každého z nás již život někdy posta
vil do situace, kdy jsme byli nuceni ptát 
se „proč“ !? Proč se to stalo!? Proč zrovna 
on, proč zrovna já!? Proč zrovna teď!? 
Proč zrovna takto!?

Takové otázky ne
jsou vždy příjem
né. Možná proto občas zvolíme útěk nebo 
nejjednodušší odpověď, která je právě 
k mání. V souvislosti s tím mne napadá 

Malý kapesní průvodce ke každému otevření úst

Takto ne:   Raději takto:
Podej…    Prosím tě…
To ti to trvalo…   Děkuji…
Vidíš, já jsem to říkal…  To se může stát každému…
Dej to sem…   Můžeš mi, prosím, půjčit…
Trhni si nohou…   S radostí…
Mně je to jedno…   Záleží mi na tobě…
Mě to nezajímá…   Zkusím o tom přemýšlet…
No, jo, zase…   Nepotřebuješ něco?…
Dobře ti tak…   Je mi to líto, promiň…
Uhni!    S dovolením…
Starej se o sebe…   Teď chci být chvíli sám…
Dej mi pokoj…   Teď na to nemám náladu, ale později…
Nemám čas…   Domluvíme se, kdy to v klidu probereme…
(všechny nadávky)  (jakékoli milé slovo)

OKÉNKO PRO RODIČE
Bez komentáře…
Učitelství jest těžký, robotný úřad vysilu
jící duši, ochromující fantazii, pijící sílu 
z organismu. Děti, přicházející do školy, 
jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované bytos
ti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zblou
dilé, instinktivně nepřátelské a ve velikém 
procentu úžasně neschopné. Vracím se po 
pěti hodinách vyučování fysicky i duševně 
vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, 

tupý, mdlý a sešlý. Pouze noc jest vyhra
zena mé duševní práci, a i tu nedostavuje 
se vždy disposice, vstřebaná celodenním 
rozechvíváním nervového systému a stá
lým krvácením intelektuálním.

8. 10. 1892
Otokar Březina Anně Parmové
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jeden bonmot, který jsem kdysi slyšel 
a zněl asi takto: „Na každou, i tu sebetěžší 
otázku, existuje jednoduchá, jednoznačná, 
nesprávná odpověď.“ To nám situaci roz
hodně neulehčuje. Vždyť zvolímeli odpo
věď lacinou, budeme možná v relativním 
klidu, ale zároveň hrozí, že tím vkročíme 
do světa fikce a falešných představ. Ani 
útěk a tváření se, že otázky vlastně nejsou 
a pokud jsou, jsou už zodpovězeny, není 

to nejšťastnější ře šení. Otázky totiž vždy 
existovaly a existovat budou. A dokonce 
takové, na něž jednoznačnou odpověď 
nikdy nenalezneme. A tak úprk do světa 
neotřesitelných existenciálních jistot může 
znamenat pouze oddálení okamžiku, kdy 
nás některá otázka takříkajíc „dostane“, 
a ustoupit již nebude kam.
Vyplýváli z dosavadních řádků, že ideál
ním postojem je odpovídat si na životní 
otázky poctivě a náročně, ihned narazí
me na jiná úskalí. Vždyť na tutéž otázku 
můžeme odpovědět v každé etapě svého 
života různě a dokonce i situace, ve které 
se právě nalézáme, bude naše odpovědi 
determinovat. A nebezpečí, že ani poctivé 
a úmorné hledání nám úspěch v podobě 

odpovědi nepřinese, je obrovské a prav
děpodobnost maximálně vysoká.
Stále se tak potácíme na začátku. Klást si 
vůbec nějaké otázky a odpovídat si na 
ně? Nebo je vytěsňovat ze svého vědomí 
a kochat se „jistotou“ prošlapaných cest 
myslitelů žijících před námi? Ano, to je 
možné např. v matematice. Dostanuli 
otázku, co je to integrál, vyhledám pří
slušnou knihu a odpověď naleznu. 

Zeptáli se učitel, kdo je autorem 
Starých pověstí českých, odpověď 
variantní skutečně příliš není. Ale 
ptáli se matka, proč zrovna její 
syn zahynul při autonehodě, kte
rou nezavinil, ptáli se smrtelně 
nemocný mladý člověk, proč zrov
na on, ptajíli se děti, kde zrovna 
byl Bůh, když jejich rodiče umírali 
v koncentráku, dostáváme se „tro
chu jinam“. Nechcemeli totiž 
sklouznout k laciným a mnohdy 
spíše zraňujícím pseudoodpovědím 
typu „byla to boží vůle“ či „koho 

Pán Bůh miluje, toho křížem navštěvu
je“, musíme přiznat, že zde jde o otázky 
více než „na tělo“. A co tázání se po 
smyslu života, po tom, kde se na světě 
bere zlo, když všechno je dílem nekoneč
ně dobrého Boha? Mají vůbec takovéto 
otázky smysl? Nejsou jen zbytečným 
přívažkem života? Jsem z hloubi duše 
přesvědčen, že je tomu zcela naopak. Že 
jen tázáním se je možné doufat v odpo
vědi, že jen hledáním je možné nalézat. 
Definitivně uzavřené a rigorózní názory 
mohou činit život člověka klidnějším, ale 
čím ho obohatí, kam ho posunou v jeho 
vnitřním rozvoji? Tomáš Halík ve své 
nové knize Dotkni se ran doslova píše: 
„Být věřící neznamená navždy odhodit 

?
? ??

??
???
?
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Hovězí roštěnky naklepeme, osolíme a opepříme. 
Vymažeme pekáč máslem a vložíme do něj připrave
né plátky masa těsně vedle sebe, až pokryjeme dno 
pekáče. Na maso dáme plátky másla, nakrájenou 
cibuli, strouhaný sýr a nakonec vše potřeme tatar
skou omáčkou.
Vše dáme zapéct asi na 45–60 minut bez podlití. 
Když povrch zrůžoví, zakryjeme pekáč alobalem a 
zmírníme teplotu.

Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.

břemeno palčivých otázek. Někdy to 
znamená vzít na sebe kříž pochybností 
a i s ním Jej věrně následovat.“ Naprosto 
s tímto tvrzením souhlasím.
Jsem dokonce pře
svědčen, že právě 
prostřednictvím kla
dení otázek se otevírá 
prostor Nekonečnos
ti. Kladouli nám tzv. 
„nevěřící“ otázky, 
znamená to, že touží 
slyšet odpovědi. A to 
je dobré znamení. Že 
jsou ty otázky provo

kativní? Možná o to více touží... A tak se 
přiznám, že je mi bližší postoj řvoucího 
metalového zpěváka, který bohu pro
střednictvím těžkých otázek a obvinění 

vyčítá všechno možné, 
než strnulá víra nikdy 
nezapochybujícího kře
sťana, který již žádné 
otázky nemá. Vždyť 
sám Bůh může spíše 
vstoupit do nejistoty 
prvního, než se vlomit 
do uzamčených dveří 
jistoty toho druhého.

(Lukáš Volný)

?
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