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Jindřich Kabát & Václav Malý

Rozhovory
Nakladatelství XYZ, 2017

• 60

Ježíš (…) dovedl jít i proti proudu, ne programově, aby vzbudil pozornost, ale pro pravdu samu.

• 117

(…) Je dobré si strach přiznat. Protože když si strach přiznám, dovedu ho překonat.

• 151

Jindřich Kabát

• (…) Komunismus je založený vždycky na principumafie. Pokud budu loajální, pokud budu poslouchat,
budu dělat to, co mi říkáš, a ty mi dáš ta a ta privilegia. Ale ve chvíli, kdy se ztratí nadřízený mafián,
který nad mou nemorálností drží ruku, jsem v koncích.

• 168

Nebezpečí manipulace nastává, když se někdo upne na duchovního vůdce, protože rozumný duchovní
vůdce vede k samostatnosti, spíše dává podněty a je inspirativní. Ovšem musí nechat na člověku, aby on
sám rostl, nesmí připustit, a to je někdy nebezpečí u nás kněží nebo biskupů, aby na sebe vázal lidi. Ano,
někdo je sympatičtější a dotyčný se chce dostat tomu knězi nebo biskupovi blíž, může to přerůst v přátelství,
ale hrozí nebezpečí, že se tento vztah zvrhne do manipulace. Ten druhý může získat nezdravé sebevědomí
v důsledku toho, že si uvědomí závislost této osoby na něm. Jeho slovo platí, to může dělat dobře lidskému
egu.

• 169

Hodnota modlitby se neměří podle umění zformulovat zažívané, ale podle ochoty vstoupit do Boží přítom-
nosti srdcem. U modlitby je nebezpečné, že člověk, když přemýšlí, dobře a pěkně zformuluje to, co chce,
a má z toho nakonec radost, tak je to takové sebemlsání. Je to velmi svízelné, protože modlitba spočívá
v ochotě otevřít své srdce Pánu Bohu. A to může být i beze slov, protože někdy člověk sklouzává do samo-
mluvy.

• 176

Aby se člověk mohl dívat dopředu, je užitečné, aby se taky ohlédl zpět.

• 180

Jindřich Kabát

• Pro ty, kdo mají tendenci zapomínat, bych zdůraznil liberalismus a levičáctví 20. a 30. let, kdy byla veš-
kerá poetická moderna komunistická. Tady někde spatřuji základ ateismu. Protože nejsme schopni ani
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určit (a myslím, že to není ani namístě), kdo dominoval nad všemi katolicky orientovanými spisovateli?
Ano, pár jedinců bylo známých, vysoce kvalitních, ale byla to pouzemenšina. Celková kulturně-politická
situace byla ovlivněna protináboženským klimatem, prim u nás sehrálo levicové myšlení. To nás dle
mého názoru ovlivnilo mnohem podstatněji než komunismus.

• 181

(…) I když má někdo technické vzdělání a je dobře, že v něm vyniká, měl by mít také základní přehled
v humanitních oborech a naopak.

• 185

Nechci být komentátorem každodenních věcí, nechci se vyjadřovat ke všemumožnému, vyjadřuji se pouze
k tomu, co vnímám sám ze svého hlediska za důležité.

• 187

(…) Na dítě člověk nemá nárok, dítě je vždycky dar.

• 189

(…) Nebyli potrestáni estébáci, u kterých byla jasně prokazatelná trestněprávní vina. Žili svědci, ale nebyla
ochota, soudci zůstali ti samí, nebyl zájem. Měl být více vyvíjen společenský tlak na právní vědomí spo-
lečnosti. To mělo špatné důsledky. Jednoduše řečeno: dopustíš se něčeho, musí přijít trest. To nemá nic
společného se mstou. Do nebe volající případy se rozmělňují, paměť slábne, svědci umírají. Podcenilo se,
že transformace měla být provázena jasným právním řádem. Připouštím, nebylo v lidských silách všechno
vychytat, protože veškeré změny probíhaly za pochodu, ale úprk ekonomické reformy s sebou nesl za-
nedbávání právního rámce. Vadilo mi, že do vznikajících nových stran vstupovali lidé, kteří to činili jen
z prospěchu. Nejde o rigidní kádrování, ale nelze otevřít dveře všem. Zájemce musí být podroben nějaké
zkoušce, zda to myslí dobře. Vznikaly nové strany a kdekdo byl konzervativního smýšlení automaticky
pravicový, přitom to často byli svazáci, kteří před rokem 1989 proplouvali.

• 194

Snažím se žít kulturně, jsem přesvědčen, že kultura ukazuje člověku také pravdu, vede ho k Pánu Bohu,
i když se o Pánu Bohu nemluví, pokud je kultura kvalitní, autentická, pravdivá.

• 212

Každému křesťanu bych doporučoval, abyměl opravdu intenzivní vztah i s někým, kdo jemimo církev, aby
si nezvykl jenom na naši hantýrku, abychom si nechali „nabourávat“ své jistoty i lidmi, kteří jsou takzvaně
mimo.

• 212

Uvědomělých ateistů tolik není. Většina ateistů jsoumyšlenkově předpojatí lenoši. Bolí hlava, když si člověk
připustí otázky smyslu života a smrti. Ty otázky nejsou snadné, mnozí je odsouvají a utíkají od nich. Uvě-
domělých ateistů si vážím, pokud jsou poctiví hledači a nevystupují sebevědomě a agresivně.

• 223

Když církev tvoří majoritu, tak to může vést k pocitu, že se podle nás musí všechno řídit. Náš malý počet
nás vede k poznání, že jsme částí pestré pluralitní společnosti. Učíme se vnímat zdravou pluralitu. To ne-
znamená, že přijmeme kdeco.

• 223

(…) Ekumena dneška není ekumenou návratu, tj. že by všichni museli vstoupit „zpět“ do katolické církve.
Tohle jsme opustili. Ekumena vyžaduje návrat k Ježíši a zvážení nosnosti církevních struktur.

• 227

Málokdy jsem zažil v církvi otevřený kritický náhled, protože člověk je okamžitě okřiknut, okamžitě je
poměřován pravověřím. Nerozvíjí se diskuse.
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• 227

(…) Vnitřní svobody je v církvi stále málo.

• 235

Tradicionalismus znamená, že ti, kdo ho hlásají, lpí na jedné formě projevu církve, ať už forma liturgická,
forma výkladu církevního učení, výkladu biblických textů.

Je to zastavení se, je to proti dějinnosti církve, která prochází vývojem, stále drží to, co přijala od Ježíše Krista,
co pod vedením Ducha Svatého rozvíjí, ale zároveň také spoluvytváří a reaguje na konkrétní historickou
situaci, podmínky, kulturu, ve které se nachází.

A právě to je proti duchu evangelia. Toto zastavení se, ba ulpění jenom na jedné podobě. (…)

• 237

(…) Církve jsou jediné instituce, kde se mohou setkat všechny společenské a sociální vrstvy.

• 239

Šalebné je dávat pouze na pocity. Vždy opakuji, že kdybych měl jednat jen podle pocitů, tak polovičku své
služby bych nemohl vykonávat. Někdy ztratím veškerou chuť, když vidím, že lidé se nemohou dohodnout,
nechtějí slyšet. Nemohu od toho odvozovat svoji službu.

• 240

Člověka činí člověkem schopnost se rozhodnout, ne rozhodnutí odkládat. Když se člověk rozhoduje, má
do toho jít celý, samozřejmě po zralé úvaze, ale neměl by si nechávat nějakou rezervu. Zároveň nemůže
očekávat, že bude vše hned vyjasněné, v rozhodnutí je třeba pokračovat a cizelovat své vztahy, nikdy to
nebude stoprocentní.

• 240

Když se člověk k trvalému soužití rozhodne, tak se omezí, ale získá svobodu. Nestane se otrokem dalších
nabídek a snaží se své rozhodnutí cizelovat. Ale pokud budu prahnout po celé šíři toho, co se nabízí, nikdy
nedojdu pokoje.

• 246

(…) Slovo svatého PavlaKorinťanům (…) říká: „Židé touží po zázracích, Řekové pomoudrosti amyhlásáme
kříž.“. Kříž JežíšeKrista. To simyslím, že je důležité hodně i pro dnešní dobu.Ochota k oběti, dát smysl oběti,
nejenom se nořit moudrostí do úžasných výšek, nejenom čekat viditelné mimořádnosti, ale nést všední
život, dát smysl i svémuutrpení. To neznamená utrpení vyhledávat, ale dátmu smysl, přijmout jako součást
vlastního života. Kříž znamená umět všechno odevzdat. Nenechat si nic pro sebe, ani to, co se mi podařilo.
Když přijímám, tak umět i všechno dát. To všechno je pro mě obsaženo v tomhle výroku.

• 254

[Základní znak křesťanství je] skutečnost, že člověk není středem světa ani středem stvoření, že žijeme
z daru naprosto nezaslouženě a že za tento dar vděčíme Dárci. Tak bych to asi nejstručněji shrnul.

• 255

(…) Jsem rád a víraměvede k tomu, že nejsemzávislý jenomna tom, comohuuchopit. To vůbec neznamená,
že nejsem racionální, že nepoužívám rozum, že se nesnažím poznávat řád světa, běh světa, vesmíru. Ale
přesto tato základní zkušenost uchopitelnosti je pro mne zásadní. Proto je víra, tedy důvěra v něco za touto
bariérou, tak důležitá.

• 257

[Musíme] umět přijmout nejistotu a hlavně neúspěch. Přijmout, že máme rozdávat, nabízet, ale nemůžeme
očekávat hned viditelné výsledky.
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