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(Marek Vácha a) Karel Satoria

Život je sacra zajímavej
Cesta, 2013

• 37

Tah na branku, to Boha zajímá, o tom chce s člověkemmluvit, a ne o hříších, netrefách či kotrmelcích, které
přitom udělá.

• 38

(…) Umění modlit se nespočívá v ničem jiném, než že dovolíme onomu elánu v nás, oné přirozené tendenci
mysli pozdvihnout se, když tomuto vybavení, kterým si mne Bůh stvořil, připravil pro sebe, umožním, aby
ukázalo, co umí.

• 53

Obyčejné zametání dokázalo uvést mistry života do extáze, a vůbec ne proto, že zametání přestali vnímat,
ale proto, že je vnímat začali.

• 58

Velkou analogickou kapacitou disponuje francouzština, zvlášť mluvená. Člověk řekne „si“, a nemáš-li po
ruce souvislost, můžeš si pomyslet šest významů. Možná kvůli tomu byla diplomatickou řečí, mohl ses
vymluvit, že to bylo myšleno jinak…

• 60

(…) V Písmu slyšíme, že se máme modlit neustále. Najdi mi ale v jediném „zpovědním zrcadle“ otázku
typu: Miluješ Boha ze všech svých sil a každou svou myšlenkou? Usiluješ o to být jako tvůj nebeský Otec?
Snažíš se o to poslechnout Ježíše a dělat ještě větší věci než dělal? Jak se ti daří získávat Boží podobu?

To jsou pokyny Písma, evangelia. (…)

• 63

Někdy si pleteme „pokorné přijetí“ s duchovní leností (…).

• 73

Francouzština je moudrá proto, že slovům střeží bohatství příbuznosti či souvislosti.

• 77

dávný cisterciák

• V modlitbě kontempluji Pravdu. Při práci ověřuji, zda to nebyla iluze.

• 77
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Náboženství je vysvětlováno slovem religio. A jak už bylo řečeno, jeden z etymologických výkladů je re-
-legere, znovu-čtení. Takto vyloženo je náboženství prezentováno jako pročítání se, neuspokojenost prvním
a druhým čtením. To je také metoda boje s profánnem. Re-legere zve čtenáře pročíst se k sacru, posvátnu.

• 82

filosof Nicolas Malebranche

• Pozornost je přirozenou formou modlitby.

• 83

Matematika mne přitahovala svou mocí a jistou jednoduchostí. Zabývat sejí nevyžaduje žádné speciální
vybavení. Myslím tím laboratoře, složité experimenty.Omnia mea mecum porto, vše, co potřebuji, mám při sobě.

• 83

TomášAkvinský viděl kontemplaci jako vrcholovoupolohu inteligence, která je na stopě Tomu, který prostě
Je. Monotónnost až šeď vytvářejí tomuto oboru perfektní pracovní podmínky. Je jimi umožněn vrcholový
výkon pozornosti tomu, co je.

• 84

Profanum je rouhání, jde o obrovskou křivdu na stvoření, proti které [svatý] Benedikt vyrazil do boje. Vy-
bojována má být absolutní hodnota všeho, čeho se dotkneš. Věří Bibli, tedy vše je Dílo. Ano, úchvatný
pohled do hvězd, nebo naopak do odtajněných zákoutí materie, přírodní scenérie, tajemný projev energie,
to vše budí úžas „nad dílem tvých rukou, Pane“. Pohled zaostřený vírou vede k stejnému úžasu tváří v tvář
„obyčejnému“. Umí nepřehlédnout, že vše je úchvatné Tebou, který všemu tady a teď dáváš existenci.

• 85

Jsem si naprosto jistý, že Bůh si s člověkem nechce hrát na schovávanou. To ale ze mne nesnímá nutnost
hledat jej.

• 87

Vstupem do kláštera nesmím realizovat útěk před světem, to ani náhodou. To by představovalo nepocho-
pení hraničící se zpronevěrou až zradou. Klášterní samota nesmí být útěkem před světem, nýbrž pood-
stoupením od něho. Musí být poodstoupením člověka, který chce poznat, aby mohl víc milovat. Miluji jen
to, co poznávám, a nepoznávám to, k čemu jsem nalepen. Jeden z papežů první poloviny dvacátého sto-
letí viděl v řádech srdce církve. Té církve, kterou Bůh miluje svět. Představa milujícího srdce na útěku před
milovaným je skoro čistou absurditou.

• 91

Viděl jsem kdysi poutní obrázek, který chtěl zbožné duši vysvětlit, jak to s těmi prosebnými modlitbami
funguje. Namalovaný zkroušený prosebníček tam někde klečí a šup, jeho první modlitba ke křestnímu pat-
ronovi, s ním šup k biřmovacímu, teď už tři šup k PanněMarii, ta už to sama zařídí u Ježíše, protože většinu
své věčnosti tráví tím, že zachytává jeho trestající pravici, přemluví tedy Syna a Otec uposlechne prosby
svého Jednorozeného. Bohužel, tato děsivá karikatura odráží až příliš přítomný pohled na modlitbu. Přece
vždycky, když mluvíme o vyslyšení, tak se děje skrze moje spojení s Bohem, tedy skrze mne. Nebojme se
této velikosti. To nikterak nesnižuje význam communia sanctorum, společenství svatých, v těle církve a tedy
i v mém životě.

• 107

Přál bych si, aby církev byla ve vědomí lidí spojována s mistrovstvím života. Mám k tomu zase uvést pří-
klad? Je to podobné, jako je Česká filharmonie spojována s krásnou hudbou a uměleckou virtuozitou. Přes
všechny průšvihy a skandály, s kterými se toto těleso potýkalo, hádkami o šéfa, repertoár, finance, první,
co člověku naskočí, je: zabývají se krásou, jde jim o virtuozitu, mistrovství, kulturu.

Je potřeba pracovat na renomé církve. Aby si lidé při zmínce o církvi řekli: jo to jsou ti blázni, co je zajímá
život a vsadili na lásku. Zbožštili lásku, chtějí od života nemožné. Moc jim to nejde, ale jsou paličatí…
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• 109

filosof Hans Jonas

• Jedna z nejdůležitějších vět Bible je, že člověk má být obrazem Božím, protože tím člověk dostává jasné
zadání, úkol, který má ve svém životě naplnit.

• 114

Těším se, že jednou přijde nějaký opravdu dobrý teolog, který zváží, že geny opravdu ovlivňují mé myšlení,
že dědíme nejenom vlastnosti, jako jsou rysy tváře, ale i rysy povahy, způsob myšlení, že třeba i žárlivost
nebo zamilovanost je jiná u mužů a jiná u žen a že geny jsou velmi silnými hráči v modelování mé povahy.
Že mě tedy velmi ovlivňuje, že jsem Homo sapiens sapiens, muž, že jsem Slovan a že ve mně jsou geny
mých rodičů až po geny dávných prokaryot. Jsem ale pevně přesvědčen, že to řídíš, že ten volant máš
a že jsi odpovědný za to, zda jsi dobrý, nebo špatný. Biologie je výborná v tom, že ti řekne, že jsi velmi
determinovaný a že jsi možná determinovaný víc, než si myslíš. Současný britský rabín Jonathan Sacks
velmi hezky na příkladech ze Starého Zákona ukazuje na příbězích Abraháma a patriarchů, že osud není
ani ve hvězdách a ani v genech, ale ve tvém rozhodnutí. Stávám se, kým se chci stát. Že geny a prostředí
kolem mě sice ovlivňují, ale opravdu jenom ovlivňují, nic víc a nic míň, a že konečné rozhodnutí je na mně.

• 115

(…) Líbí se mi svoboda, kterou odjakživa církev dopřává výkladům biblických obrazů. Také jsem si najeden
troufl. Týká se slavné Abrahámovy oběti a z toho plynoucího přátelství s Bohem.

Myslím, že ten anděl, který Abrahámovi při oběti zastavil ruku, k němu přistoupil jaksi zevnitř, že šlo
o niternou intervenci, a uposlechnout ho vyžadovalo tím pádem nesmírnou odvahu k neuposlechnutí…
Abrahámův čin neobětování Izáka byl především velkým krokem v poznání pravého Boha.

Bůh ho nazývá přítelem, protože ho Abrahám poznal, jaký je, a poznal tak, že tento Bůh nemůže být uctíván
krvavým důkazem oddanosti. Je to čin ve stejné linii náboženské statečnosti, s jakou se setkáváme u Josefa,
který se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon, nenechal kamenováním odstranit hřích své cizoložné
snoubenky, jak Zákon přikazoval, a místo toho, aby ji vydal, chtěl ji nejen v tajnosti propustit, ale dokonce
dal před jasnou literouZákonapřednost snovémuzážitku.Ani Pavlovo odmítnutí obřízky a dalších nařízení
Zákona se neudálo bez obrovské odvahy víry. Již k Abrahámovi promluvil Bůh, Otec Ježíšův s ním komu-
nikoval. On je stejný, on je od věčnosti Láskou. Co se vyvíjelo, byla naslouchací kapacita lidského srdce.

Když pocítil Jozue ve svém srdci Boží přání „ať to město je mé“, tak šel a všechny v tom městě podřezal,
protože jinou ideu o obětování Bohu neměl. Když totéž zaslechl apoštol, tak šel a hlásal tam Boží slovo.

• 116

Abrahám se stal velkým přítelem Božím proto, že Bohu porozuměl a ve velké odvaze své „nové víry“ Bohu
neodmítl svého syna. Bůh-Láska se k němu jeho vírou prokřičel.

• 116

(…) Na konci devatenáctého století jsme v darwinovském paradigmatu viděli nesmiřitelný boj silných proti
slabým, silní vítězí, slabí prohrávají, příroda se jeví s krvavými tesáky a drápy.

O sto let později vidíme sítě vztahů a přírodu jako prostor, kde se spolupracuje, kde jeden pomáhá druhému,
včela opyluje rostlinu a rostlina jí dává nektar, kde i parazit a predátor mají své místo. Otázkou samozřejmě
je, co uvidíme za dalších sto let. Jak radikálně se promění náš pohled? Príroda je stejná, to náš pohled na ni
se změnil.

• 119

Myslím, že když Bůh stvořil člověka, tak mu dal i stvořitelskou moc, a že bere vážně všechny moje ná-
pady a moje aktivity. Jsem sice (…) stvořený, ale i (…) tvořící! Jsem Boží obraz, a proto musím tvořit. Když
Bůh tvoří člověka, Tvůrce tvoří tvůrce. Mým úkolem je, abych spolu s Bohem dokončil dílo stvoření, neboť
kus svého stvořitelského charismatu dal Bůh imně. Jde nejen o to, abych se ptal, ale abych svůj život i mode-
loval. Věřím, že Bůhmě bere vážněji, než já beru sám sebe. Žemě Bůh vezme vážně, i když se rozhodnu pro



(Marek Vácha a) Karel Satoria: Život je sacra zajímavej 4(Marek Vácha a) Karel Satoria: Život je sacra zajímavej 4(Marek Vácha a) Karel Satoria: Život je sacra zajímavej 4

tuto partnerku nebo pro jinou partnerku, a že mi požehná v jednom i ve druhém rozhodnutí, že v tomto
smyslu zde nejsou žádné troleje a žádná nalinkovaná budoucnost, že Bůh respektuje moji cestu, ať bude
jakákoli. Že budoucnost není dána, ale že ji tvořím. Že se po mě žádá, abych činil samostatná rozhodnutí
a zároveň abych za tato rozhodnutí nesl odpovědnost.

• 122

Pro mě se (…) problematika [morálky] i svátost smíření nebo pokání velmi projasnila, když jsem někde
narazil na vysvětlení, co to je pokání v původním slova smyslu: spočinutí v Boží přízni. Čiňte pokání je
spočiňte znovu v Boží přízni. Tady vidíme, co se s tím stalo, pokání, to už člověk slyší to mrskání, a to ovlivnilo
i zpověď, pojetí zpovědi. Já osobně cítím, že jistě jde o odpuštění hříchů, stejně jako při křtu jde o odpuštění
hříchů, ale není to hlavní, protože hlavně tam jde o přijetí Ducha Svatého. Že vyznání toho, co jsem provedl,
při této svátosti není dominantní. Rád říkám „smiř se se svou velikostí“, o to v této svátosti jde. Vždyť
každý katecheta, když připravuje na svátost smíření, tak používá Ježíšova podobenství o návratu ztra-
ceného syna. A co je tam k vidění? Synek tam něco blekotá a otec mu už přitom navléká prsten a vůbec
se s ním o tom nechce bavit! Tou svátostí mám vyznat, že jsem opravdu tu laťku snížil a rozhodl se být mezi
těma prasatama, ale podstatou je, že mě otec znovu říká, kým jsem nepřestal být, a abych tomu věřil, tak mě
zdobí a slavnostně obléká a hudba hraje tuš. Tohle je podstatou svátosti smíření. Vím, jak si někteří kněží
libují v tom soudcovském taláru. Já vím, že mají podporu v různých manuálech a ptají se tedy kolikrát a tak
dále. Jestli člověk odejde od zpovědi jen s tím, že se zbavil hříchů, tak se té svátosti stala velká křivda.

• 123

Martin Heidegger

• Nauč se děkovat, to tě naučí myslet.
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