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POVZBUZENÍ NA LISTOPAD
Drazí senioři a čtenáři!
Je mi ctí, že prostřednictvím „vašeho“ časopisu vás mohu nejen pozdravit, ale také povzbudit. Podzim jako období
je svou přirozeností pro většinu lidí těžký. Dny se rychle zkracují a před námi je dušičkový a vzpomínkový čas. Kolik
„ponurého a tmavého“ vpustíme do svého srdce, je ale na každém z nás. Podzim nemusí být šedivý a smutný.
Pamatuji si na svého tátu, který se po maminčině smrti začal věnovat četbě a setkáváním se sousedy a příbuznými.
Dřív si to moc dovolit nemohl. Když jsem ho navštěvoval, (sice jen jednou za čas, protože pocházím ze severního
Polska), nikdy jsem ho neviděl zarmouceného nebo osamělého. Stále měl spoustu zájmů a doháněl to, čím se nemohl
zabývat, když pracoval a staral se o početnou rodinu.
Ještě nás provází Jubilejní rok sv. Josefa, který papež František vyhlásil vloni. S tímto světcem je spjata zvláštní
výzva, kterou všichni dobře známe: „Josefe, neboj se…“ A právě to bych chtěl i vám předat či zdůraznit.
Prostřednictvím svatého Josefa Bůh říká každému muži a každé ženě: „Neboj se!“ A zejména vám, seniorům, kteří
jednak máte množství životních zkušeností, což je vaším velikým bohatstvím, a jednak zakoušíte osobní slabost
v podobě nemoci a opuštěnosti. Občas i s pocitem, že vás nikdo nepotřebuje. Moji milí, není tomu tak. Za prvé, je tu
někdo, kdo o vás ví a slyší vás lépe, než si myslíte. Rozumí vám a zná vaše starosti. Je to Bůh. Takže nemějte strach
ze samoty nebo z jiného trápení. Otec nekonečného milosrdenství zná každý váš krok, zná každou vaši myšlenku
a touhu. V Písmu stojí: „I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“ (Žl 27,10)

A za druhé, v polovině října začala celosvětová synoda, která se týká celé církve, a to na všech rovinách. Tento
synodální proces, tato společná cesta je velkou šancí a zároveň i pozváním, abyste se ve svých farnostech
a společenstvích aktivně zapojili. Každý podle svých možností a schopností, protože jste nesmírně „bohatí“ lidé.
Byla by škoda, kdybyste si své životní a křesťanské zkušenosti nechávali pro sebe. Nebojte se sdílet a předávat dál
to, čím vás Pán dosud provázel. Nabídněte vašim duchovním otcům ochotu zapojit se do synodality (ke společnému
putování a naslouchání). Chci vás k tomu povzbudit: Odvaha není, že se nebojím, ale odvaha je, že jdu dál, i když
se bojím.
"Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí
k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem!“ (Nm 6,24–26) .

P. Józef Gruba, SAC
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Vážení čtenáři!

NA SLOVÍČKO

Prožíváme měsíc listopad, který bývá spojován s myšlenkou na zemřelé. V té souvislosti bych si dovolil ocitovat
příběh svatého Pavla ze Sk 23, 6 - 10: Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům,
zvolal: „Bratři, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvýchvstání.“ Když to řekl, vznikl spor
mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo. Saduceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou
andělé a duchové, kdežto farizeové vyznávají obojí. Nastal velký křik a někteří zákoníci z farizejské strany vstali
a začali namítat: „Nic zlého na tom člověku nenacházíme. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?“ Hádka byla
stále prudší a velitel se bál, že Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl
ho do pevnosti.
Zdá se, že svatý Pavel je velmi chytrý a mazaný. Věděl, že tam jsou dvě strany, které se sešly, aby ho odsoudily,
ale zároveň mají rozdílný pohled na život. Není tedy pro něho nic jednoduššího než je rozhádat a tak odvést
pozornost od svého případu. Velmi zdařilý politický tah svatého Pavla! Ve skutečnosti to nebyl žádný trik svatého
Pavla, kterým by chtěl jenom rozhádat veleradu. On v tu chvíli vyslovil nejpodstatnější část radostné zvěsti.
To je jeho poselství nejenom židům, ale každému z nás: „Stojím před vámi pro naději ve zmrtvýchvstání!“
Z čeho se bere u něho ta naděje? Když vyznáváme, že Kristus vstal z mrtvých, neříkáme tím nic jiného než jenom
to, že mezi těmi, kdo zemřeli on jako první zmrtvýchvstal. Bůh na něm naplnil příslib, který platí pro každého
z nás. Pokud on nevstal z mrtvých, pak ani nikdo z nás z mrtvých nevstane. Pokud ovšem vstal, pak se před námi
otevírá prostor života věčného. To je křesťanské poselství, to je radostná zvěst! To je také důvod, proč tak radostně
prožíváme Velikonoce.
My nemůžeme a ani nechceme hledět na život jiným pohledem. Jedině takový pohled totiž dává smysl našim
rozhodováním. Naše životní rozhodování a postoje se netýkají ničeho menšího než života věčného. Tak tomu bylo
v případě svatého Pavla, ale tak tomu má být i u nás a v naší době. On nejenom o té naději mluvil, ale on tou nadějí
žil. Když sledujeme dál příběh svatého Pavla, tak vidíme, že ho nakonec zavřeli do vězení v Římě a on z něho udělal
školu, ve které tuto pravdu vyučoval dva roky. Mohl začít malomyslnět a čekat na rozsudek, který tušil, že nebude
příznivý, ale jeho to nezajímalo. Jeho zajímala naděje na život věčný, kterou všem zájemcům rád zvěstoval.
Pro něho ta naděje byla silou. Na mnohé věci, které se děly, neměl vliv, ale vzal ty události do svých rukou v naději
na zmrtvýchvstání a začal tak psát úplně jiné dějiny ve svém životě.
Ani my nemáme mnohé věci v rukou. Mnohé věci neovlivníme, ale to neznamená, že nic v rukou nemáme nic.
Život není kolem nás, ale je především v nás - a to v rukou máme. Máme naději, kterou si nedejme vzít. Dělejme
rozhodnutí, která jsou hodná života věčného, a pak i v nepřízni budeme prožívat hluboký smysl.

P. Jan Szkandera

K tomu a k ničemu menšímu jsme povolání Bohem.
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STROMY KOLEM NÁS
ANEB - PO KRÁSÁCH STVOŘENÉHO

JAVOR
Javor (Acer) je rod dřevin z čeledi mýdelníkovité.
Většina javorů jsou stromy; mohutnější druhy dorůstají
výšky až 45 m, jiné jsou drobnějšího vzrůstu jen málo
přesahujícího 10 m. Další druhy jsou větší keře vysoké
méně než 10 m s řadou malých kmenů vyrůstajících při
zemi. Většina druhů je opadavá a mnohé jsou známé svým
podzimním zbarvením listů, ale několik druhů v jižní Asii
a ve Středomoří je stálezelených. Borka je v mládí hladká,
u starších jedinců může být v závislosti na druhu hluboce
rozbrázděná nebo se odlupovat v podélných plátech (javor
šedý) či okrouhlých šupinách (javor klen). Některé druhy
mají větve s korkovými lištami. Pro javory je typický hustý
a dobře rozvětvený kořenový systém, který je srdčitý nebo
povrchový a pak může bránit růstu ostatní vegetace pod
nimi. Květy jsou pravidelné, uspořádané ve vzpřímených
nebo převislých květenstvích; rozvíjejí se před olistěním,
současně s ním nebo po něm. Opylovány jsou až na
výjimky hmyzem. Plody jsou křídlaté dvounažky, odborně
nazývané samary, dobře přizpůsobené k šíření pomocí
větru.
Rod Acer čítá kolem 150 druhů. Jejich výskyt je omezen
na mírné až subtropické oblasti severní polokoule;
těžištěm rozšíření je střední Čína, Japonsko a východní
Himálaj, dále pak v severní Africe, Střední a Severní
Americe. V české květeně se jako původní uvádějí tři
druhy, dalších několik zde příležitostně zplaňuje.
Nejčastěji rostou ve vlhkých, živinami bohatých lesích,
menší počet druhů je adaptován na sucho.

Javorové dřevo se běžně využívá v papírenském
a dřevařském průmyslu a truhlářství, především
k výrobě nábytku a dřevěných podlah a také pro dýhy
a intarzie. Těží se hlavně vzrůstné stromové javory,
v Evropě javor klen či mléč, v Americe javor cukrový,
červený, jasanolistý nebo pensylvánský. Dřevo má velmi
širokou běl, většina javorového řeziva má světlou,
žlutavě bílou barvu. Nezastupitelnou roli má javorové
dřevo pro své akustické a vizuální vlastnosti ve výrobě
hudebních nástrojů, především smyčcových, strunných
(kytary), ale též dechových či bicích. V Americe se
z javorového dřeva tradičně vyrábí bowlingové koule,
kulečníkové hole, kuchyňská prkénka, řeznické špalky
nebo baseballové pálky. Suché dřevo je využíváno
k uzení, přes dřevěné uhlí z javoru je tradičně filtrována
whisky z Tennessee, což je stanoveno i v její ochranné
známce.
Javor se používá jako dřevní hmota pro výrobu
buničiny. Vlákna mají poměrně silné stěny, které
zabraňují jejich rozpadu při sušení. Díky tomu je papír
dobře objemný a neprůhledný. Javor také poskytuje
papíru dobré tiskařské vlastnosti.

Některé druhy javorů patří k cukrodárným rostlinám,
z jejichž mízy se vyrábí známý javorový sirup. Pro tyto
účely je nejvyužívanější javor cukrový, červený a černý,
v menší míře i jiné druhy (stříbrný, jasanolistý
či velkolistý). V zimě, kdy mají stromy období
vegetačního klidu, se do kmenů vyvrtají díry. V předjaří,
když poleví mrazy, sbírá se do věder míza stoupající
k větvím a prýštící z ran; ta je pak zahřívána v kotlích,
aby se z ní odpařila voda a zůstal koncentrovaný hustý
sirup; při delším zahřívání vznikají produkty jako
javorové máslo či javorový cukr. Postup byl objeven
severoamerickými
Indiány
a
posléze
převzat
evropskými osadníky. Nejvíce javorového sirupu
produkuje Kanada (především provincie Québec) a státy
Listy javorů jsou vstřícně křížmostojné a dlouze řapíkaté, Nové Anglie.
jednoduché, dlanitolaločnaté, případně dlanitě dělené se
Javor se svým ohnivým
3–7 (zřídka i více) lístky. U javoru jasanolistého jsou listy
podzimním zbarvením je již
zpeřené. Javor nepálský a javor habrolistý má zpeřené
od
počátku
19.
století
žilkované jednoduché listy. U některých sekcí obsahují
kanadským
národním
mléčnice ronící bílý latex (například javor mléč, velkolistý
stromem.
Stylizovaný
list
či babyka).
červeného severoamerického
Javory patří k nejčastěji pěstovaným okrasným dřevinám javoru se nachází na kanadské
mírného pásma. Dekorativní je především jejich zajímavě vlajce. Také proto se někdy
tvarované olistění, které navíc podzim může nabývat sportovním reprezentantům
nápadných zlatožlutých, oranžových, jasně červených této země hovorově říká
až temně purpurových barev; u některých druhů upoutá „Javorové listy“ (např. při
pozornost též časné jarní kvetení, malebně odlupčivá zápasech v ledním hokeji).
borka či barevné letorosty. Málo vzrůstné japonské javory Javor je také symbolickou
jsou
efektními rostlinami na skalkách, květinových rostlinou měst Helsinky nebo
zídkách, v předzahrádkách, podél zahradních cestiček, Hirošima. V českém prostředí
u vodních prvků a podobně; lze je pěstovat též v nádobách. se objevuje například v erbu
V Japonsku hrají svým pestrobarevným olistěním města Javorník na severní
Moravě.
významnou úlohu v kompozici japonských zahrad.
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VNITŘNÍ PROSTOR
Jedna z mých oblíbených metafor je vnitřní prostor ticha.
Našel jsem ji v mystice a v transpersonální psychologii. Každá
mystika zná tento vnitřní prostor. Evagrius Ponticus mluví už
ve 4. století o Božím místu v nás. Nazývá ho také Jeruzalémem,
tedy stánkem pokoje. V tomto prostoru v nás přebývá Bůh
a tam se dostáváme do kontaktu se svým bytostným Já.
Evagrius mluví o tom, že tam zahlédneme své bytostné Já jako
modrý safír. Jiní mystikové nazývají tento prostor jinak:
Kateřina Sienská mluví o vnitřní cele, Mistr Eckahrt o jiskérce,
Jan Tauler o základě duše, Terezie z Avily o niterné
komnatě v hradu nitra. Nalezl jsem tuto myšlenku u mystiků,
aniž bych s ní měl osobní zkušenost. Tyto metafory mě prostě
fascinují. Pokoušel jsem se představit si je. Nakonec jsem sám
udělal několikrát zkušenost s úplným vnitřním ztišením,
s naprostým sjednocením s tímto Božím prostorem ticha.
Zkušenosti
z mystiky
jsem pak znovu
nalezl v transpersonální psychologii. Tato
psychologie mluví o disidentifikaci. Vychází
z toho, že v nás je nepozorovaný svědek, který
dovede nahlížet naše pocity. Když se v nás
probouzí hněv, je v nás také stanoviště, z něhož
lze
hněv
pozorovat a kde se s hněvem
neidentifikujeme.
Toto
stanoviště
odpovídá
duchovnímu Já. A odpovídá také prostoru ticha,
o němž mluví mystika, prostoru,v němž v nás
přebývá Bůh. Toto propojení transperosnální
psychologie a mystiky bylo pro mě vždy důležité.
Došlo mi, že mystika není nějaká zcela cizí
zkušenost, nýbrž zkušenost, která odpovídá naší
bytosti. A je to zkušenost uzdravující.
Mystika na nás má terapeutický vliv. Když jsem
se zabýval touto myšlenkou, přišel jsem také na
zkušenost vnitřního prostoru. Tento vnitřní klid
jsem mohl zakoušet v meditaci. Na okamžik
ve mně bylo naprosté ticho. Byl jsem sjednocen
sám se sebou, v tomto tichu jsem dosáhl vnitřního
pokoje. Mnozí lidé se mě ptají, jak k tomu mohou
sami dospět. Říkám jim, že už představa, že je
tento prostor ve mně, pomáhá. Ona představa
prochází dlouhou duchovní tradicí a má své místo
už v Bibli. Ježíš mluví o vyčištění chrámu a říká,
že má na mysli chrám svého života (srov. Jan 2,21).
Jsme tedy chrám, a ne tržnice, v níž by přebývali
hluční prodavači a penězoměnci. Sami sebe ale
často zakoušíme jako tržnici a slyšíme v sobě
hlučné myšlenky prodavačů. Penězoměnci mohou
podněcovat k úvahám, jak by mě hodnotili na trhu,
jaká by byla moje kurzovní hodnota. V tržnici je
dobytek, ovce a holubi, pudovost, povrchnost
a myšlenky, které poletují jako ptáci sem a tam.
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Kristus chce vejít do svého chrámu.
Zakoušíme-li se jako chrám, rozšiřujeme se
uvnitř. Nadechujeme se. Cítíme se svobodní.
Tam, kde do nás vstupuje Kristus, je Boží
království. U Lukáše se praví: Boží království je
“v nás” (entos hemin) - Lk 17,21. Exegeti to
většinou v posledních padesáti letech překládají
jako “ve vás”, ovšem Martin Luther to kdysi
přeložil snad nejkrásněji: Boží království je
“uvnitř ve vás”. Měl ještě povědomí o mystické
zkušenosti, o níž Ježíš v tomto textu mluví,
a bral ji vážně.
To není jen zbožná fráze, já to slovo mohu
také prožít, a už tím, že je vnímám a pokouším
se je zakusit, se něco relativizuje. Nemohu tedy
říci, že to místo je támhle nebo onde. Nemohu
je lokalizovat. Ale vím, že pokud mu v sobě
naslouchám, narážím nejen na své emoce, svůj
životní příběh a svá zranění, avšak pod
emocemi je ve mně prostor, v němž je všechno
tiché. Nemohu v něm sice ustavičně přebývat,
ale mohu se do něj vracet a zakoušet ho, třeba
jen na pár vteřin. V tomto okamžiku, kdy jsem
svobodný, se ovšem vše ostatní relativizuje.
Mohu pozorovat, že
mé obavy a starosti
už neurčují celého člověka, nýbrž jen mé emoce
a myšlenky. Je zde ale prostor, do něhož se
mohu vracet. Tam nemají úzkosti a obavy
přístup a v tom je jisté osvobození. Neznamená
to, že by bylo vše vyřešeno, protože musím zase
ven do světa a daným problémem se musím
zabývat, ale zakoušení vnitřního prostoru
všechny mé problémy relativizuje.

Z knihy Anselma Grüna: Zastavení mého života

S OKÉNKEM DO SVĚTA

ZAMBIE

Pěkný den, mé jméno je Magdalena Kroupová. Pocházím z krásné vesnice v Beskydech a nyní působím jako
dobrovolník v Zambii. Teď se určitě chcete zeptat, jak mě napadlo, vydat se na dobrovolnou službu a dát
rok mého života druhým? Na tuto otázku neexistuje snadná odpověď ale nejjasnější odpověď je asiPROTOŽE MŮŽU. Protože jsem měla v životě štěstí a narodila jsem se do milující rodiny obklopená
dobrými lidmi a ve státě, kde je všechno tak nějak snadné. Protože všechno, co mě v životě potkalo,
napomáhalo tomu, abych tento sen mohla uskutečnit. Na cestu jsem se vydala díky salesiánům
a jejich programu Adopce na blízko.
Zambie leží v jižní Africe a i přesto, že má tento stát
nádhernou a bohatou přírodu, není zde život vůbec lehký.
Zambie patří mezi nejchudší země světa, ekonomická situace
se zde stále zhoršuje a 42% obyvatelstva žije v extrémní
chudobě. V zemi je velmi špatná infrastruktura a zdravotnictví je pro místní těžce dostupné. Kvůli chudobě rodičů
anebo jejich neléčené nemoci (nejčastěji HIV) je více než 15 %
dětí sirotky a končí na ulici.
Mým místem působení je krásná vesnice na severu Zambie jménem Lufubu. V našem středisku se nachází
komunitní dům, škola Agriculture (Vyšší zemědělská škola) a v neposlední řadě je tady také oratoř- můj
hlavní úkol. Možná jste nikdy neslyšeli slovo "oratoř", nebo ho slyšeli v jiném významu, tak vám ho krátce
objasním. Oratoř je místo, kde mají děti možnost trávit smysluplně a bezpečně svůj volný čas. Velké
procento mladých lidí a dětí v Zambii žije pod hranicí chudoby a jak to bývá, s chudobou se pojí také
patologické jevy jako například alkoholismus, drogy, krádeže a podobně. Nelze těmto dětem zalívat, že
například kradou, žijí tak, jak byli vychovaní, nebo lépe řečeno žijí tak, aby přežili. Ale také nemůžeme
tyto děti podporovat v tom, aby takto konali, a proto je tady oratoř, místo, kde je respektujeme. Místo,
kde se jim snažíme ukázat lepší směr života, ať už skrze hry, nebo modlitbu. Do oratoře chodí obvykle
zhruba 70 dětí od batolat až po teenagery.

Já osobně doufám, že i když nezměním jejich život docela, můžu vnést trochu světla do jejich každodenních
těžkostí a třeba to v někom vykřesá jiskru víry a touhy žít lepší život.

text a foto Magdaléna Kroupová
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POSELSTVÍ
LUKÁŠOVA EVANGELIA
MARIE A MARTA
LK 10, 38 - 42
Tento příběh se odehrál v Betánii a píše o něm ve svém
evangeliu pouze svatý Lukáš. Ježíše přijímali ve svém
domě farizeové, ale i hříšníci. Farizeové ho přijímali
kriticky, hříšníci naopak s velikou radostí.
Ježíšova přítomnost je radostí pro Marii a námahou pro
její sestru Martu. Nemůžeme však říci, že tyto dvě
sestry jsou v protikladu. Rozdílnost zde vidí jenom ta
jedna, která chce druhé připomenout její povinnost.
Ježíš pak napomíná Martu, aby měla postoj Marie. Není
zde správné stavět Marii a Martu proti sobě jako
činnost a kontemplaci. Boží Syn chce jenom, abychom
proměnili naši práci v kontemplaci.
Ježíše přijala do domu nějaká žena jménem Marta.
Pro muže bylo nepřípustné, aby vešel do domu, kde byla žena sama. Ještě v dnešní době jsou místa,
kde se tento kulturní zvyk přísně dodržuje. U Ježíše tomu ale bylo jinak, protože byl přítelem Marty,
Marie a Lazara. Ježíš často navštěvoval druhé v jejich domovech, aby tam hlásal Boží království.
Marie se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Učedníci pak často sedávali u nohou svého
mistra, aby mu lépe naslouchali. Ženy mohly naslouchat vyučování Tóry v synagogách a výjimečně si
mohly vyslechnout přednášku u rabína. Nesedávaly však na zemi u nohou, jak to dělali učedníci. Postoj
Marie a touha naslouchat slovům Pána na úkor tradiční ženské úlohy by většinu židovských žen
šokovaly. Maria je natolik zaujatá Mistrem, že všechno nechá a naslouchá mu. Přestupuje všechny
formality své doby.
Marie je obrazem všech učedníků, obrazem církve, protože přijímá to, co Ježíš zvěstuje. Kontemplace a
naslouchání u Pánových nohou je nejaktuálnější činností člověka. Tak se rodí jeho učedníci, tak se
stáváme Božími syny a připojujeme se k Ježíšově poslání. Všimněme si také toho, že i ženy jsou
poslány - stát se učednicí se vším všudy. Učedníkem se stáváme tehdy, když posloucháme Pána,
nasloucháme mu a přijímáme ho.
Marta měla plno práce s obsluhou. Marta je zaujata a rozptýlena vším tím, co musí udělat podle
pravidel kultury a slušnosti. Ví, co je přesně její povinností, proto je nemožné, aby si sedla k Ježíšovi.
Bůh je rád, když v něm máme zalíbení, a ne, když se mu chceme zalíbit. Protiklad Marie a Marty je
v příběhu schematicky znázorněn, ale není konečný. Marta je zde přece vyzvána, aby se stala jako
Marie pasivní v naslouchání. Vždyť i naslouchat slovům Pána je služba druhým a dokonce sobě
samému. Marta však jedná vztahovačně a vadí ji, že Ježíš schvaluje Mariinu nečinnost, zatímco ona má
plno práce. Touží, aby Pán Marii za její postoj pokáral, a ona aby získala uznání.
Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme. Marie je středem celého vyprávění, i když
neřekne ani slovo. Ví totiž, že jediná nezbytná věc, kterou potřebuje je to, aby byla milována.
Proto k Ježíši přichází, posadí se a naslouchá jeho slovům, která jsou plná lásky. Mariino mlčení
je zapomnění svého já, je to naplnění lásky, protože kontempluje samotného Boha.
Ona může říci: “Hospodin je mým dědičným podílem” (Žalm 16). Tím pravým dědictvím je pak Pán sám
a jeho požehnání do celého života. Toto požehnání už Marii nikdo nevezme. Byli jsme stvořeni Bohem,
abychom ho milovali celým svým srdcem. Všechno ostatní je zde na světě jen k tomuto cíli a my jsme
neklidní, dokud naše srdce nespočine v něm. Když sedí Maria u jeho nohou, je u pramene lásky,
u zdroje Božího slova.

komentáře k evangeliím:

P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D. (redakčně kráceno)
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MARIE A MARTA
Ježíš přichází, zřejmě je unavený, uchozený
a v tomto stavu jej přijme Marta a Marie.
Marta se chová jako správná pohostinná žena
- snaží se Ježíše obsloužit, naplnit jeho fyzické
potřeby. Když se na příběh dívám svýma
očima a svým žaludkem, potom se mi zdá to,
co dělá Marta zcela správné a praktické.
Oproti tomu Marie si sedne a naslouchá
Ježíšovi. Místo, aby pomohla Martě, pěkně
sedí a nic nedělá. Trochu mi to připomíná
situaci, kdy zde máme někdy společný oběd a
kdy jsou jisté typy lidí, kteří prakticky
pomohou a někteří, kteří nepomohou. Když
jsem byl v mládežnických letech a poohlížel
jsem se po ženě, potom jedna rada byla, že
nejlépe poznáš svoji nastávající na brigádách konkrétně, jak moc je líná nebo naopak
pracovitá. Zřejmě podobné rady padaly i na
adresu mužů… Marie by zjevně na leckteré
brigádě uspěla a leckterý potencionální ženich
by si ji vyhlédl.
Oproti tomu Marta nedělá nic - až na to, že
naslouchá Ježíšovým slovům. Nakonec ale
Marta schytá výtku a Marie je pochválena. Na
první pohled to není moc spravedlivé. Neměl
Ježíš napomenout spíše Marii? Neměl jí říci:
“Marie, zvedni svoje pozadí, pomoz Martě a až
bude na stole, můžeme si povídat.” Na první
čtení to tak vypadá, ale když příběh čteme
pozorně, pointa je trochu jiná.
Když
o
někom
hovoříme v jeho
přítomnosti s třetí osobou, potom se jedná
buď o chválu, nebo o silnou kritiku. Styl
jednání Marty prozrazuje silné naštvání.
Představuji si, jak Marie sedí s Ježíšem,
zatímco Martě brunátní tvář, bouchá nádobím,
až to nakonec nevydrží, a nejen Ježíše, ale i
Martu napomene. Kdyby jednala normálně,
oslovila by Marii. Tento způsob ukazuje na
hněv plynoucí z pocitu “tak já tady dřu,
snažím se a Marie nic nedělá”. Ježíš se ale na
její stranu nepřidá a naopak řekne, že
nakonec to byla Marie, kdo volil dobře.
Všimněme si, že Ježíš Martu nekritizuje za to,
že je obsluhuje. Viděl do jejího nitra, a proto
říká cosi víc: “Marto, trápíš se pro mnoho
věcí”.

Převzato z www.promeny.cz,
autor David Novák

Problém zde není to, že Marta obsluhuje místo Marie,
ale že se trápí pro mnoho věcí, a že je naštvaná. Těchto
“mnoho věcí, pro které se trápí” vybublalo na povrch
skrze popisovanou situaci. V podtextu tohoto rozhovoru
jsou vlastně slova “Marto, trápení a z něho plynoucí
naštvání, nikoli práce, tě oddělují od toho, abys mi mohla
naslouchat”.
Pochopitelně nežijeme v dokonalém světě, trápíme se,
staráme se, ale problém nastane v okamžiku, kdy trápení,
byť kvůli dobrým věcem, nám znemožní setkávat se s
Ježíšem. Možná, že Marta měla starosti, že není dost
napečeno, uklizeno, možná měla starosti jiné, související
s jejím životem. Jisté je, že starosti ji oddělily od Krista.
Ježíš zde neoslavuje lenost, problémem Marty není práce,
ale starosti. Všimněme si ještě jedné věci: Jakkoli to
Marta myslí s Ježíšem dobře, vůbec se nezeptá, zda by
rád jedl, jaké jsou vlastně jeho potřeby.
Ona stanovuje Ježíšovi jeho roli, ona ví, co je pro něj
nejlepší. Toto je otázka i pro nás, zda někdy nejsme tolik
zavaleni svou prací, že se slepě vrháme do něčeho, aniž
se zeptáme, proč to všechno činíme a jsme uraženi,
jestliže nás někdo kritizuje nebo o naše služby nestojí.
Vím, jak nesmírně jsou na napomenutí citliví lidé, kteří
hodně pracují. Mají pocit, že se udřou k smrti a proto si
myslí, jak se vůbec někdo může odvážit je kritizovat.
Tolik se snaží a přece platí, že “kdo se snaží, má vždycky
pravdu”. Dotaženo do reality - jak si může žena dovolit
chtít něco po muži, který chodí večer udřený z práce. On
přece celý den pracoval pro rodinu. Jak může muž chtít
po ženě, aby spolu někam šli, když je doma přece ještě
tolik práce. Jak od ní může požadovat čas k rozhovoru,
když ona všechen svůj čas věnuje rodině…
Martina práce navíc není nezištná. Nestará se jenom o
Ježíše, ale i svoji dobrou pověst hostitelky. Nebezpečí
práce pro druhé je v tom, že se může stát pouhým
zdrojem sebepotvrzení a ve skutečnosti pak sloužíme
především sobě samým. Oproti tomu Marie není
oslavována za “nicnedělání”, ale za to, že v daný moment
poznala, že být s Kristem je důležitější než cokoliv
dalšího. Kdosi napsal, že Marie dovolila Kristu
promlouvat. Jenže je to možná i vaše zkušenost, že
jakmile člověk začne naslouchat Kristu, již se ozývají
hlasy “měl bys něco pořádného dělat, a ne takto mrhat
svým časem”. A tak člověk může hodně pracovat, dokonce
být i aktivní v církvi a zároveň nedat Ježíšovi žádnou
šanci, dostat se ke slovu.
Příběh Marie a Marty ukazuje, že obě “ženy v nás” jsou
potřebné. Jen “Marta” je prázdným aktivismem, jen
“Marie” je zbožným kroužením kolem sebe.
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CO NÁS ČEKÁ
V LISTOPADU?
3. listopadu 2021
POSELSTVÍ LUKÁŠOVA EVANGELIA
Marie a Marta
Frýdlant nad Ostravicí, Fara (Náměstí 2)
od 9 hodin

4. listopadu 2021
AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK
Vnitřní boj člověka v teologii svatého Pavla
P. ThLic. Marek Kozák Th.D.
Ostrava, biskupství od 9 hodin

9. listopadu 2021
KLAS - Setkání se spisovatelkou Boženou
lektoruje etnoložka Mgr. Markéta Palowská
Frýdek, Stará fara (Farní 1) od 9 hodin

23. listopadu 2021
POSELSTVÍ LUKÁŠOVA EVANGELIA
Marie a Marta
Frýdek, Stará fara (Farní 1) od 9 hodin

SENIORSKÉ OKÉNKO

24. listopadu 2021
LECTIO DIVINA

redakce:
Bc. Lenka Putzlacherová
Mgr. Ludmila Kaňoková

Ostrava, biskupství
od 9 hodin
vede biblista P. ThLic. Marek Kozák, Ph. D.

30. listopadu 2021

Vojtěch Orlík, MBE

KLAS - Výživa ve vyšším věku
lektoruje nutriční terapeutka Mgr. Zuzana
Adamcová

Měsíčník SENIORSKÉ OKÉNKO vychází
pouze ve formátu PDF dokumentu.

Ostrava, biskupství od 9 hodin

Objednat si jej můžete na adrese:
seniori@doo.cz

Následuje ADVENTNÍ TVOŘENÍ

1.prosince 2021

Nemáte-li vlastní email, můžete
poprosit někoho ze svých blízkých
o objednání na jeho mailovou adresu.

POSELSTVÍ LUKÁŠOVA EVANGELIA
Setkání Marie s Alžbětou
Frýdlant nad Ostravicí, Fara (Náměstí 2)
od 9 hodin

O konání akcí se informujte na:
734 876 497 nebo 736 185 701

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/

Určeno pro vnitřní potřebu.
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