
Ladislav Kubíček 
Obřízka srdce 
Dar je třeba vidět v každém atomu. Vnímat krásu a účelnost, 
úmysl Boží, kterým chce náš život zušlechtit a obohatit. 
Hmota nás nese. I hudba potřebuje hmotu - housle, tóny 
strun. Malíř se bez hmoty - bez plátna a štětců - nemůže pro- 
jevit. I naše tělo je hmotou, je nástrojem, který je k dispozici 
Umělci, aby jím šířil kolem sebe láska a dobro. Víme, že 
prořezávání stromů je nutné k zušlechtění ovoce. 
Neprořezaný strom roste sice bujně, ale ovoce má malé, 
kyselé, nežádoucí. Bůh nechce, abychom jen bujně rostli. 
Chce, abychom přinášeli užitek. K tomu si nás vyvolil. Svatý 
Pavel mluví o „obřízce srdce“. Podívejme se na svůj 
dosavadní život. Neopomíjeli jsme zušlechťování svého 
srdce? Nenechávali jsme se nakazit módou, názory většiny? 
Byli jsme druhým vzorem? Nezpůsobovali jsme pohoršení? 
 

Dobro, pravda, krása 
Učme se dívat na hmotu nejen očima vědce, ale i očima 
umělce. Učme se i hmotu obdivovat, vnímat ji srdcem. Vnímat 
nádheru harmonie, kterou v sobě má. Učme se mít celistvý 
pohled na skutečnost. Nic nevzniklo samo od sebe. Přijmu-li 
plně, ne pouze polovičatě, koncepci daru, musím uznat i 
existenci Dárce. Zkusme si to vzít jako model. Jako teorii, že 
žijeme v systému nebo v království, v řádu lásky, darů, umění. 
Láska není legenda ani pohádka, není to nic neskutečného. Je 
to hodnota, je to realita, i když se nedá změřit a zvážit. Musí 
mít své pevné místo v řádu, stejně jako hmota. Snažme se 
uvažovat v tomto řádu, protože bez umění a lásky je život 
něčím, co nutně vede ke smrti. 
 

Nevědecká Boží ekonomika 
Je krása vzájemných vztahů ekonomická? Šířit kolem sebe 
lásku, krásu, dobro - je to ekonomické? Co z toho kdo má? 
Vyplatí se to? Kristu Pánu stálo za to nabídnout vykoupení, 
nabídnout bohatství života malému stádci - „Neboj se malé 
stádce, neboť zalíbilo se Otci nebeskému právě vám dát 
nebeské království.“ Není to neekonomické, nevědecké? Je! 
Je, tak jako každá láska. Ani v přírodě lidská ekonomika 
neplatí. Proč mají rostliny tolik semínek, proč takové 
plýtvání? Taková neekonomičnost! To se vyvinulo? Nebo to 
odpovídá Boží ekonomice, ekonomice lásky? Groš chudé 
vdovy je cennější než stovka od bohatého dárce - ekonomika 
Boží je jiná než ta naše. Chápeme souvislosti? Nemá řád 
přírody a řád mravní stejného Autora? 
(z knihy Na minutu s L. Kubíčkem – Zapaluji?) 
 

Richard Rohr: Jistota o nejistotě 
Představte si, že se procházíte v temné místnosti. Předpažíte 
raději ruce, abyste nenarazili do nějakého kusu nábytku nebo 
neuklouzli po předložce. Kráčíme velmi pomalu. Velmi se to 
podobá tomu, k čemu nás Bůh vyzývá na cestě víry. Není to 
snadné, neboť bychom si přáli, aby cesta před námi byla 
osvětlená. Chceme vědět, kam jdeme, jak a proč. Víra je ale 
jistotou o nejistotě. Naše důvěra v Boha nespočívá v naší 
chytrosti. Nejde tu o náš důvtip, naše plánování, naši 
osobnost, postavení, peníze. Poušť je místo, kde všechna naše 
falešná jména, která dáváme Bohu, jsou nám odňata: ve 
skladištích je na ně vždycky dost místa. Je to doba, kdy se 
stále, minutu co minutu, učíme své naprosté závislosti na 
Bohu. Ustavičně tam zakoušíme nějaké nové jméno Boha – 
podobně jako tomu bylo u Židů. Bůh má totiž vždy novou 
tvář. (meditace pro středu po 4. neděli postní) 

 

Láska je výzvou pro milovaného 
Lidé nechtějí Boha lásky, protože milující vždy něco 
požaduje. V tom je samotná podstata lásky, a lidstvo tohle 
nechce. Snažíme se před tím skrývat a ničit to. Tak se lidé 
snažili zničit i Ježíše, bratra všeho stvoření. K tomu, aby Ježíš 
viděl, že jeho slovo nebylo přijímáno, nemusel být velkým 
prorokem, který by viděl ruku píšící na zdi mene tekel. Lidé 
nechtěli vztah, chtěli náboženství. Zdá se nám to snad 
nereálné? Dnes je to s námi stejné. Je to stejné v případě 
církve a je to stejné uplynulé dva tisíce let. Lidé nechtějí 
láskyplné vztahy; chceme raději náboženství a všechna jeho 
cingrlátka, protože to je daleko pohodlnější. Vztah lásky je 
nám stálou výzvou a něco od nás vyžaduje. Nabízí též radost, 
kterou nedokážeme snášet: je nám příliš blízko, je příliš 
štědrá a příliš prostorná. Co bychom si jen s takovou 
svobodou počali? Snazší je chodit do kostela. 
(meditace pro pátek po 4. neděli postní) 
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Týdeník 
římskokatolické farnosti 
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4. neděle postní 

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE 

LOVOSICE SULEJOVICE 

Kostel sv. Václava Kostel Nejsvětější Trojice 

  

Ne 9:30 3. neděle v měsíci, v 8:00 

Út, St, Čt 8:00   

Pá 16:30  

  DD MILEŠOV 

Modlitební skupina V době karantény nebude. 

Pá 15:15  

   

 Ranní mše svaté se budou nyní konat opět v kostele. 
 V pátek 19. 3. 2021 je slavnost sv. Josefa. Mše svatá 

v obvyklém čase v 16:30. 
 Mše v Sulejovicích bude příští neděli 21. 3. 21 jako 

každou třetí neděli. 
 Křížovou cestu se během postní doby budeme modlit 

v kostele v pátek v 16:00 a v neděli v 9:00. 
 Aktuální číslo Katolického týdeníku (11) věnuje 

pozornost cestě papeže Františka do Iráku, současné 
problematice života v sociální izolaci a také 
vzpomínce na zemřelého P. Františka Liznu. 
Doporučuji vrátit se k důkladnému pročtení KT č. 10 
- zejm článků, které poradí, jak pracovat se současnou 
záplavou informací, jak rozpoznávat zprávy 
pravdivé od dezinformací. 
 

Svátost smíření 

Církevní přikázání nařizuje zpovídat se alespoň 

jednou ročně a přijmout eucharistii. Obzvláště vhodná 

je pro to doba postní. YOUCAT v paragrafu 226 říká: 

Křest nás vyprošťuje z moci hříchu a smrti a uvádí nás 

do nového života Božích dětí, ale neosvobozuje nás od 

lidské slabosti a od náklonnosti ke hříchu. Proto se 

potřebujeme znovu usmiřovat s Bohem. Tu možnost 

nám poskytuje svátost smíření. 



David Wilkerson: Dýka a Kříž 
 
9. Náhlé vyslyšení modliteb I 
Červenec tu byl velmi záhy. Nikdy jsem netušil, kolik 
obyčejné fyzické práce je třeba k uspořádání takové „show" 
jakou jsme chystali v Mikulášské aréně. Zřídili jsme zvláštní 
autobusové linky k dopravě mladých přes nepřátelská území: 
každý gang nastoupil doma a bez zastávky se vezl až k aréně. 
Pracovníci z 65 sborů hlídkovali na ulicích a řídili transporty 
podle připravených plánů. Sám jsem se rozjel ještě jednou 
domů, navštívit naposledy Gwen. 
„Davide", řekla mi, „nechci předstírat, že bych tě neměla ráda 
doma u sebe, když se má narodit naše dítě". 
„Vím." Byl to předmět, jehož jsme se ve svých rozmluvách 
příliš často nedotýkali. Zvláště se na mne dopálila tchyně, že 
si musím zrovna v tuto dobu odjet pryč. Řekla mi, že my muži 
jsme všichni stejní, že pravé křesťanství začíná doma a že si 
svou ženu vůbec nezasluhuji, když k ní neumím projevit dost 
úcty. Její poznámky bodaly o to víc, že v nich byl nesporně 
kousek pravdy. 
Gwen však pokračovala: „Ale Davide, dříve se děti rodily také 
bez asistence otců. Doktor by ti stejně nedovolil držet mne za 
ruku - a to je vlastně to, co bych tak ráda. Postrádala bych tě 
tedy stejně, i kdybys byl jen vedle v pokoji. A ty cítíš, že musíš 
jet, viď!" 
„Ano." 
„Pak tedy jeď šťastně. A Bůh s tebou, Davide!" 
Gwen stála na dvoře a mávala mi na rozloučenou, byla už 
hodně silná. Až se sejdeme příště, bude tady zázrak nového 
narození. Jsem zvědav, zda i já jí přinesu zprávu o nových 
zrozeních. 
Po prvých čtyřech dnech našich shromáždění jsem o tom 
pochyboval. Přípravy nás stály tolik námahy, že neúspěch byl 
o to bolestnější. Shromáždění mladých? Tato slova vnucují 
představu houfů nadšených lidí. Nic tomu ale nemohlo být 
vzdálenější. Čtvrtý den se v aréně objevilo sto lidí. Je tam 
místo pro sedm tisíc. Vzpomínám si, jak jsem stál u malého 
okna na balkóně, odkud jsem mohl vidět, jak ti mladí 
přicházejí. Každý večer jsem doufal v prolomení hrází. Každý 
večer však z autobusů vystoupila jen malá hrstka lidí. 
Odešel jsem do zákulisí. Poradci a pracovníci mládeže z 
různých sborů tam stáli, přešlapovali a hledali pro mne slova 
povzbuzení. 
„Však víš, Davide, že to, co se hodnotí, nejsou čísla. Je to 
kvalita, ne kvantita." 
Všichni jsme ale dobře věděli, že nemáme ani kvantitu, ani 
kvalitu. Mladí, kteří tu byli, přišli jen tak „na podívanou“. Bylo 

těžké hovořit k prázdnému sálu, k mladíkům, kteří mi 
vyfukovali prstýnky kouře do tváře a dělali necudné posunky. 
Nejhorší ze všeho však bylo to, čemu moji posluchači říkali 
„break-up“. Kdykoliv něčemu nerozuměli nebo o něčem 
pochybovali, začali se hromadně smát. Nakonec jsem se ze 
strachu před smíchem vůbec bál vyjít na pódium. 
Čtvrtý večer byl ze všech nejhorší. Udělal jsem všechno, co 
bylo v mých silách, aby shromáždění mělo určitou vážnost; 
pak se ale náhle jeden z vůdců hlasitě zachechtal. Další se 
toho chytli a než jsem se na něco zmohl, smáli se všichni. 
Krátce jsem shromáždění ukončil a šel domů se zlomeným 
srdcem, ochoten se vzdát. „Pane", řekl jsem s opravdovým 
hněvem, „vůbec se nám nedaří nějak se k nim přiblížit. Co 
mám dělat"? A jako vždycky, když jsem se doopravdy tázal, 
dostal jsem i teď odpověď. 
S Malým Jo-Jo jsem se setkal v Brooklynu druhý den. Vylíčili 
mi ho jako vůdce Draků v Coney Islandu, jednoho z největších 
gangů města. Chlapec, který mi ho z dálky ukázal, mě ani 
nechtěl osobně představit. „Malý Jo-Jo by to neviděl rád, 
Davide." Tak jsem k němu šel sám tedy. 
Malý Jo-Jo mne nejprve pořádně udeřil přes ruku, kterou 
jsem mu podával. Pak se naklonil a plivl mi na boty. V gangu 
je tohle znamením největšího pohrdání. Nato trochu 
poodešel stranou a sedl si na lavičku, zády ke mně. Šel jsem 
tedy za ním a přisedl si. 
„Kde bydlíš, Jo-Jo?" 
„Kazateli, vezmi na vědomí, že s tebou nechci vůbec mluvit. 
Nechci mít s tebou nic společného!" 
„Ale já chci mluvit s tebou", řekl jsem mu. „Zůstanu tady, 
dokud mi neřekneš, kde bydlíš." 
„Sedíš právě v mém salóně." 
„Dobrá, kam tedy jdeš, když prší?" 
„Odstěhuji se do své rezidence v podzemní dráze." 
Jo-Jo měl na sobě staré plátěné boty; na pravé noze mu lezly 
prsty ven. Na sobě měl špinavou černou košili a kalhoty 
nadměrné velikosti. Podíval se mi teď na nohy. Moje boty 
byly zbrusu nové. V tu chvíli jsem si vzpomněl na dědečkovy 
holínky a nadával si bláznů. 
Jo-Jo se ozval: „Koukej, bohatý muži, je to od tebe pěkné, že 
jsi přišel sem do New Yorku a vykládáš veliké věci o tom, jak 
Bůh mění životy. Máš nové boty a máš šaty, které ti padnou. 
Podívej se na mne! Já jsem vandrák. V rodině je nás deset dětí, 
žijeme z podpory. Vykopli mne na ulici, protože se pro 
všechny nedostávalo dost jídla. 
Měl pravdu. Okamžitě jsem se tam na veřejné cestě v parku 
zul a řekl mu, aby si ty moje nové boty zkusil. 
„Co je to za nesmysl? Co to na mně chceš zkoušet - že máš 
srdce, či co? Nemíním si tvé křápy obouvat." 

„Naříkal sis na boty. Přezuj se tedy!" 
Jo-Jo odpověděl: „Nikdy jsem na sobě nové boty neměl." 
„Obuj si je!" 
Nabručeně a mrzutě si Jo-Jo nové boty obul. Pak jsem vstal a 
odešel. Kráčel jsem ulicí k autu v punčochách - bylo to asi tak 
dva bloky. Vyvolalo to velikou pozornost: lidé se zastavovali 
a smáli. Právě když jsem došel k autu, dorazil Malý Jo-Jo za 
mnou. 
„Jsou tvé", odpověděl jsem mu a nasedl do vozu. 
„Kazateli", řekl Jo-Jo a naklonil se okénkem dovnitř, „chci ti 
potřást rukou!" 
Tak jsme si tedy potřásli. Nakonec jsem mu řekl: „Podívej se, 
ty nemáš kde bydlet. Já tady mám jenom vypůjčenou postel, 
ale je tam v obýváku gauč. Snad ti lidé, kteří přijali mne, 
vezmou k sobě i tebe. Pojď, zeptáme se." - „O. K.", řekl Jo-Jo. 
Nastoupil a jeli jsme do bytu. 
„Paní Ortezová", řekl jsem s trochou nejistoty, „tohle je vůdce 
Draků z Coney-Island. Jo-Jo, seznam se s paní, která mne u 
sebe na čas uložila, protože si nemohu dovolit někde bydlet, 
zrovna jako ty". 
Zeptal jsem se paní Ortezové, zda by Jo-Jo nemohl zůstat 
několik dní se mnou v jejím domově. Podívala se na své dvě 
malé dětí, podívala se na dýku, která vykukovala Jo-Jovi z 
kapsy a pak k němu velmi laskavě přistoupila, objala ho a 
řekla mu: „Můžeš spát na pohovce, Jo-Jo." 
Každý, kdo pracoval s těmito mladými potenciálními zločinci, 
ví, že toto byl opravdu chrabrý čin. Vzal jsem pak hocha 
stranou: „Šaty ti hrozně páchnou. Jsme teď v normálním 
domově, a proto s tím budeme muset něco udělat. Mám osm 
dolarů. Půjdeme do vojenského skladu a pořídím ti nějakou 
košili a kalhoty." 
Obul jsem si své staré boty a vzal ho do nejbližší armádní 
prodejny. Šel se dozadu převléknout a své šaty nechal ležet 
prostě tam, kde z něj spadly. Na zpáteční cestě se pozoroval v 
každé výkladní skříni: „Není to špatné, není to špatné…“ 
opakoval pořád dokola. 
Neudělal jsem však pro něj zatím víc, než co by udělala 
jakákoliv sociální práce. Bylo jistě dobré, že chlapec měl 
alespoň pár bot, košili a že tu noc nemusel spát v podzemní 
dráze. V srdci byl ale Jo-Jo pořád týž. Muselo se změnit něco 
ve mně, aby se mohl změnit Jo-Jo. A tato změna ovlivnila pak 
životy nás obou navždy. 
… 
(z knihy D. Wilkersona Dýka a kříž) 


