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• 13

Úzko mi je z mrtvých lidí. Jsme lidé žijící sotva na pár procent. Když kopretina umí být dokonale kopretinou,
a není ničím než kopretinou, když vlk je zcela a do posledního vlčího pohybu vlkem, proč se nám nedaří
být zcela člověkem, naplnit svoje lidství do poslední chvíle a posledního milimetru, být člověkem, kterým
mám být, využít čas?

• 17

Láska nepočítá a jedinou číslicí, kterou uznává, je nekonečno (…).

• 19

Království Boží dobývají násilníci, kteří riskují a kteří se nebojí, kteří mají vůli a kteří ví, že je jen smrt, nebo
sláva – a nic mezi.

Obvykle to nejsou chlapci ze zbožných setkání, co zpívají „pojďme za mámou, za maminkou svou“. Nejsou
to úzkostliví mládenci v tesilkách, co nikdy neudělali žádný hřích, protože nikdy k žádnému hříchu nenašli
odvahu, co provozují svoje malé hříchy, protože na ty velké si netroufli. Násilníci jsou naopak ti, co se rvou
o každou vteřinu života, protože ví, jak moc je život cenný, chodí oblékáni v tom, co se jim líbí, protože život
je příliš krátký na to, abychom se oblékali konvenčně, kteří nečtou časopisy, co za to nestojí, a nedívají se na
seriály, kterými šlechtic ducha nechce ztrácet čas. Nejsou to kazatelé morálky, jsou to lidé zaujatí životem.

• 21

Žijeme život domácích hus, jsme pozváni k ýivotu kondorů, a jaký biologický paradox, obě skupiny vychází
ze stejného a nedávného společného předka, záleží jen na tom, jakou krajinu života si vyberete, k jaké zemi
se rozletíte, k čemu se rozhodnete, země si vás zformuje, Andy nebo kurník, it’s up to you.

• 21

S údivem, jak je někdo spokojen v zázemí, jak možno promrhat život, promrhat čas, promrhat svá pestro-
barevná nadání, talenty, charismata, hřivny, jak je možno zasypat světlo v duši odpadky proflákaného času,
jak snadno je možné odhodit život do koše, jak moc málo žijeme život, jak moc málo věnujeme pozornost
životu, přesto, že nic není tak důležité jako život. Tohle je hřích a je to jediný hřích na světě, nežít život,
nevyplout na oceán, žvanit, potloukat se po přístavu, věčně kritizovat kde co a kde koho, nic nevytvořit,
shazovat, pomlouvat a shánět novinky.

• 23

(…) Jak je to jednoduché, poslouchat rozkazy a pak, na konci života, jen pokrčit rameny a říct: já jsem jen
poslouchal rozkazy, odpovědnost za životaběh mají velitelé. Poslouchání rozkazů je poslouchání rozkazů,
a není to ctnost; jako životní projekt je to zoufale málo. Milý Pane Bože, celý život jsem strávil tím, že jsem
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poslouchal a plnil rozkazy lidí – takový byl můj život a jistě to bylo podle Tvé vůle. Hodil jsem Ti k nohám
nejlepší šaty, prsten i obuv na nohy a zvolil jsem s pokorou práci nádeníka. A ještě jsem si myslel, že to je
to, co jsi chtěl.

Zdá se mi, že jestli je něco rouhání, pak tohle.

Proto se děsím uniforem, armád, vojáků, pochodů, stejnokrojů a nedivím se těm, kdo se do nich rádi oblékají.
Poslouchat rozkazy je svádivě snadné, člověk vklouzne do poslušnosti jak do pohodlí dobře střiženého
kabátu a rozum, charismata, poupata divokých květů a svoji osobnost pověsí na hřebík.

• 26

Máš na život jen jeden pokus, můžeš zvolit jen jednu cestu, jsi odpovědný za každou vteřinu.

• 26

Raději se zmýlit vlastním srdcem než poslouchat cizí rozum (…).

• 33

Běž, kam Tě srdce táhne, ale běž důsledně a běž, nechoď.

• 34

Nezabil jsem a neokradl, výborně, ale co všechno jsem mohl udělat, co všechno je v mých silách a schop-
nostech a co zůstalo ležet, nezvednuto, nevyužito! Hřích je především to, že nevyužiji všechny možnosti,
které do mě byly vloženy, že černé perly mého nitra nechám v truhlici duše, že je nikdo nikdy neuvidí,
že semena nikdy nevyrostou, poupata nevykvetou, možnosti se nenaplní. Tohle je hřích, že nechám ležet
všechno dobro ve mně!

• 38

Naším archetypálním vojákem není skotský William Wallace ze Statečného srdce, nýbrž Švejk – tohle totiž
byla naše strategie, proklouznout, zmizet, zařídit se a nějak přežít. Na velké ideje nebyl čas nebo nebyla síla,
raději včas ustoupit, přizpůsobit se a nějak to skoulet, v dějinách jsme byli vždycky ti slabší. A to, co jsme
se v české historii rychle naučili a pak už vždycky uměli bezvadně, bylo včas se přidat na stranu silnějších,
lehce se ohnout a podepsat spolupráci. I naše současné umění exceluje v parodii, ale do velkých témat se
raději nepouštíme, protože to bychom si koledovali o výsměch recenzentů. Když by někdo z nás řekl, že
mu jde o Pravdu, za kterou je ochoten žít, nebo když by dokonce řekl o Lásku, bude přesně proto nazván
pravdoláskařem, sluníčkářem, romantikem, nadšencem – nebo fanatikem, v každém případě člověkem,
který nestojí nohama na naší pragmatické české zemi, který neví, jak se svět točí.

• 41

Pokaždé, když budeš dělat něco, co se Ti nechce dělat, se cosi v Tobě buduje, cosi v Tobě roste.

• 45

Jestli jsi dostal špatnou známku, příště se budeš učit víc. Vyhodili Tě ze zkoušky? Vyspi se a najez se, jedeme
dál, příště to nesmíš podcenit, nastuduješ to o jednu úroveň hlouběji a zvládneš to. Gregora Mendela takhle
vyhodili z důležitých zkoušek na univerzitě ve Vídni, jednalo se tehdy o to, aby mohl učit na gymnáziu.
Mendel to osobně nesl velmi těžce a považoval nezdar za veliký životní neúspěch. Jenomže jeho opat Cyril
Napp v něj stále věřil a nechal jej studovat na univerzitě ve Vídni dál. Gregor pak poslouchal řadu různých
přednášek, a mezi jinými i přednášky z kombinatoriky. Tyto znalosti mu potom pomohly uspořádat pokusy
z hrachem. A teď si to vem – kdyby Mendel u zkoušek obstál, odešel by z Vídně, učil by ve Znojmě na
gymnáziu a velmi pravděpodobně by jeho jméno bylo známo jen ze zaprášených matrik nebo spíš nebylo
známo vůbec. A právě proto, že neobstál, mohl studovat matematiku, pochopil principy kombinatoriky
a jako první člověk na světě spojil matematiku a botaniku. Po Mendelovi, říká se, již není potřeba být géniem,
stačí „dělat genetiku“. A mimochodem, Mendel to zkusil ve Vídni potom ještě jednou, a znovu pohořel.
Nikdy tak nedosáhl na titul středoškolského profesora.

• 47

Nepoužívej kondicionály, co by se mělo a co by měli ostatní, soustřeď se na to, co můžeš vybudovat Ty,
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a vybuduj to.

• 51

Neboj se zpochybnit všechno, co se týče víry. Neboj se tím procesem projít. Víra, kterou Ti předali rodiče
a možná katechetky ve škole, byla nutně víra upra¬vená pro dětské chápání, protože jsi byl tehdy dítě. Teď
už nejsi, teď se neboj zpochybnit veškeré svaté pravdy svaté víry, žádná otázka není zakázána a můžeš ze
stolu shodit všechno. Rodiče a faráři a zbožní učitelé z procesu obvykle nejsou příliš nadšeni, protože se
otevíráš riziku, že o svoji víru přijdeš, že Tvoje hledání Tě zavede jinam nebo nikam. Jenomže je to nutné.
Když to neuděláš, Tvoje víra zůstane stále dětská a postupně během let dětinská a stane se z Tebe fundamen-
talista – ze strachu, že by to tak přece jen možná nebylo, budeš lpět na liteře, rituálech a budeš odsuzovat
všechny, kdo to dělají jakkoli jinak, třeba jen o milimetr jinak. Ty ale teď už nemůžeš svou víru opírat o víru
rodičů. Nech je trnout úzkostí a nech je se za Tebe vroucně modlit, je to zdravé i pro ně a dospívání obecně
bolí, Tebe i všechny kolem. Židovství a křesťanství si trouflo udělat věc, na kterou si zatím islám netroufl –
podívat se na své posvátné texty očima textové kritiky, rozcupovat svatá Písma slovo za slovem, rozebrat
je jako jakýkoli jiný text, srovnat překlady, poukázat na nesrovnalosti, hledat paralely s nesvätými texty
okolo etc. Udělej to taky tak, čti všechno, ptej se, modli se nebo se nemodli, a ano, riskuješ, že se z Tebe stane
třeba buddhista nebo šintoista nebo ateista, jiná cesta ale není. Žádná kniha není zakázána a nauč se být kri-
tický ke všemu, co čteš. Úplně ke všemu. Tavení rudy v tyglíku ale může skončit i skokem do víry – teď už
mluvím jako farář – a Ty třeba objevíš zlatý poklad katolické víry. Najednou totiž zjistíš, že mnohé chytré
a horké mladé hlavy, přesně takové, jako jsi dnes Ty, se rodily po všechna staletí, nebály se zpochybnit
si všechno, a věci jsou na mno¬hokrát promyšleny a vyargumentovány, a neboj se, že by v tom intelek-
tuálním víru mohlo zůstat něco utajeno; těm lidem šlo o pravdu úplně stejně jako Tobě a úplně stejně jako
Ty se nebáli položit všechny otázky. Jejich jména vystupují z dějin – Origenes, Augustin, Hugo od Svatého
Viktora, Albert, Dominik, Tomáš Akvinský, Terezie z Ávily, John Henry Newman, Gilbert Keith Chester-
ton, Edith Stein, Jacques Maritain, Carlo Carre o, Thomas Merton, z našich třeba Jan Zahradníček a mnoho
a mnoho dalších; zůstaň klidný, byly to osobnosti, ne slepé stádo. Pochopíš, že víra je víc než ta z první
a druhé třídy základní školy, jak jsi ji znal doposud. Pokud někdo zpívá o pampeliškách v žlutém klobouku
ještě ve dvaceti, je to jeho věc. Ty už bys nemusel.

Pokud to dopadne takto a Ty z procesu vyjdeš živý a zdravý a vynoříš se opět nad hladinu a zhluboka
se nadechneš, jsi připraven pro svátost biřmování, Tvoje víra bude dospělá, široká jak oceán, svobodná
a odvážná, pochopíš, že ekumenismus má ten, kdo ho chce mít, a že jsou věci mystiky za horizontem slov.
Už nebudeš vnímat církevní představené jako neomylné, nechybující a nehříšné bytosti, nebudeš se nad
nimi pohoršovat a nebudeš hyperkritický k církevnímu dění, budeš mít široké srdce, trpělivost a pochopení
pro všechny. Neznamená to, že budeš všechno vědět a mít odpovědi na všechny otázky, víra je Cesta, na
které se pořád učíme, a poznávání Boha neskončí nikdy.

Když do toho nepůjdeš, budedš jak ten muž v geniálně krátkém příběhu Tonyho de Mella, ktorý se chtěl
naučit matematiku tak, že se podíval na zadání příkladů a pak si chytře vzadu v učebnici našel řešení. Jak
dodává de Mello, ironii je, že ta řešení jsou správná. Ty sa ale musíš naučit počítat, a aby ses to naučil, musíš
se vydat na cestu, musíš přemýšlet a musíš matematice věnovat čas. (…)

• 54

(…) Když nepůjdeš do rozhlasu Ty, (…) pozvou si batikovanou šamanku vzývající čtyři světové strany,
která ráda do mikrofonu zaštěrchá lasturami, otevře posluchačům na dálku čakry a katolíci se pohorší, jak
to je hrozné, a už si neuvědomí, že oni sami pozvání předtím odřekli – a pamatuj si, každé vakuum bude
zaplněno.

• 55

Je (…) jednoduché se utéct do ulity zbožných časopisů, RC monitoru, Milujte se! a kdo ví čeho ještě, kde
si budeš s ostatními přizvukovat, jak je ten svět zkažený. Je to fajn, když má někdo takovou neuvěřitelnou
odvahu, že napíše do Milujte se! článek odsuzující potraty. Bravo. Tak teď to ještě řekni někde jinde. V ghe u
se žije vždycky velmi dobře, hermeticky izolovaný od světa mezi tleskajícími souvěrci, svorně odsuzujícími
svět venku, ale oddělenými od něj hlubokým příkopem a bez šance se dotknout okolí a proměnit ho.

• 57
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(…) Přestali jsme si být vědomi největší hřivny, největšího daru, který jsme zhora dostali, času, že jsme
dostali k použití zlaté vteřiny, stříbrné týdny, diamantové roky.

• 58

Jsou knihy, které nejsou hodny toho, aby byly čteny, abychom jim věnovali kus života, potřebný k četbě.
Jsou filmy, které nestojí za to, aby byly viděny. Ne proto, že by obsahovaly explicitní násilí, zlo nebo kdovíco
spojené s šestým přikázáním, nestojí za to jen proto, že čas jim věnovaný nestojí za to, škoda těch dvou hodin.
Pokušení nebylo nikdy větší, je to na pohyb dlaně, všechno je na dosah, tak blízké a tak lákavé, stačí jediné
sepnutí vypínače, pohyb myši o pár milimetrů. Pokušení je mnohem bližší a větší, než měl kdy v 16. století
svatý Jan od Kříže nebo ještě mystici ve 20. století. V dávných dobách se musel marnotratný syn obtěžovat
a odejít do daleké země, aby mohl peníze rozmařilým životem rozházet, dnes je vše připraveno doma.

• 60

Dny jsou diamantové, každý z nich je nekonečně cenný, je to řež o každou minutu. Musím pečlivě volit,
vybírat, do čeho půjdu a do čeho ne. Každá vteřina se počítá. Hřivny nejsou jen dobré vlastnosti, charismata,
schopnosti, talenty, hmotné a duchovní bohatství, které máme v zadání života využít. To čas je největší
z nich. Z života tak musím odsekávat i řadu hezkých a dobrých věcí – pro hezčí a lepší.

• 70

(…) Jistě je hřích podlehnout slabosti, ale především je hřích, když nevyužiješ svá charismata.

• 74

Vůle je jako svaly. Jako svaly se dá vycvičit a natrénovat, až je silná, ale chce to čas a práci na sobě. Když ji
necvičíš, třeba nepříjemnými věcmi, studiem, povinnostmi a posty, nenaroste, není. Už nemáš sílu být tím,
kým bys chtěl být, a nebýt tím, kým nechceš být.

• 82

(…) Když Tvoje víra vychladne, uveríš tlaku médií, že katolíci jsou ti, kteří řeší antikoncepci, homosexuály,
sex před manželstvím a potraty, a začneš řešit antikoncepci, homosexuály, sex před manželstvím a po-
traty. A cestou si už ani nevšimneš, že se z Tvé víry stalo politické nebo obrodné hnutí. Když Tvoje víra
vychladne, začneš rozhodovat o tom, co papež má a co nemá dělat, a začneš rozhodovat, s kým se papež
smí a s kým se nesmí modlit, a zdali může i s protestanty, nebo dokonce i se Židy. Když Tvoje víra vy-
chladne, začneš usilovně hledat na svých bližních něco zlého a vítězoslavně najdeš vždycky. Když Tvoje
víra vychladne, začneš řešit, v jaké poloze přijímat svaté přijímání, aby to bylo správně, jak má být otočen
oltář a jak má být otočen kněz a jakým jazykem má mluvit, aby byl Bůh spokojen nebo aby byli spokojeni
lidé nebo abys byl spokojen Ty, a ještě tomu budeš drze říkat návrat k tradici. Když Tvoje víra vychladne,
začneš se v kostele otáčet a rozhodovat o tom, kdo ještě smí a kdo už nesmí chodit ke svatému přijímání.
Když Tvoje víra vychladne, přestaneš vidět celek a smysl a utopíš se na jednotlivostech. Když Tvoje víra
vychladne, zapomeneš, že církev svatá není řízena anděly, a budeš mít spoustu připomínek k tomuto nebo
jinému křesťanu, sestřičce, knězi, řeholníku či biskupovi a budeš kritizovat, kritizovat a kritizovat. A tím
vším budeš ztrácet čas a prožiješ život v dost příšerné hořkosti, že věci nejsou, jak měly být, a že to všechno
mělo být úplné jinak a jen to nikdo nechtěl pochopit.

• 93

(…) Jestli něco toužíš udělat, tak to prosím udělej, dej tomu potřebný čas a energii a udělej to. Možná prorazíš
do světa, zejména ale musíš prorazit sám ze sebe, nauč se uskutečnit svoje sny.

• 94

(…) I lenošení je stejně tak důležité jako práce, užívej si ho po dlouhých doušcích a pamatuj, že to kvůli
šabatu byl stvořen vesmír, ne kvůli těm šesti pracovním dnům.

• 95

Pán Bůh Tě stvořil tak, že musíš svých mnoho hodin spát, nestvořil Tě jako stroj, nýbrž jako člověka. Nejsi
robot. Kdyby chtěl, abys pracoval dvacet čtyři hodin denně, nedal by Ti potřebu spánku. Těch šest dní se
máš vydat ze sebe, máš být kreativní, a pamatuj, jen když jsou drceny, tak hrozny vydávají šťávu. Nauč se
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stejně tak intenzivně odpočívat, intenzivně spát, intenzivně studovat, intenzivně běžet, intenzivně slavit,
intenzivně cokoli.

• 96

Pokora neznamená, že se snažíš se usilovně přesvědčit, že nic neumíš a nic nejsi, pokora znamená nejprve
si být velmi vědom, jaká charismata v Tobě jsou a jaká můžeš ještě získat a jaká v sobě můžeš nechat vykvést,
co všechno v hloubi Tebe ještě je ukryté, poklady, které stačí odemknout. Jen si buď vědom, že všechno, ale
opravdu všechno, co jsi získal, jsi získal, a že to máš shora, Tvého není nic.

• 98

Křesťané nejsou lidé, kteří mají o něčem nějaké názory, ale kteří věří, že svět má smysl. A že s Logem,
Smyslem, Pravdou, skrze kterou a ve které je postaven vesmír, se dá mluvit. Že Lásku lze oslovit.

• 99

Brát sám sebe vážně je dnes považováno za něco až nepatřičného, něco, v čem je hybris, a spíše máme
pochopení pro ty, kteří neberou sami sebe vážně, dokáží si udělat ze sebe legraci a podobně. O to by nebylo;
sebeironie jistě není nikdy dost. Bylo by o to, že je třeba se naučit vzít vážně sám sebe a svůj život. Ty a Bůh
dokončujete stvoření světa – víš to?

Pohrdání sama sebou je pokušením z těch ďábelských: nic nejsem, nic neznamenám, nic na mně nezáleží,
na mně ty věci nestojí.

Jsi chrámem Ducha svatého, jsi králem, jsi prorokem, jsi knězem, tohle Ti řekl kněz při křtu. Že jsi královské
dítě, není metafora, nýbrž věcný popis situace. Mnoho zlata jsi dostal nasypáno do duše, tak vezmi svůj
život vážně, neztrácej čas, odvaž plachetnici a vypluj. Každá Tvoje drobná modlitba a každý drobný dobrý
skutek je někde zapsán. Život je umění, tak se tomu umění nauč, uč se každý den, uč se trpělivě, ale důsledně,
umanutě, tvrdohlavé, uč se, že jsi knězem, prorokem, králem.
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