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 „…Žijte radostně…a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi (2 Kor 13,11n)  

Je náš – křesťanský – život opravdu radostný? Vždyť ten nejlepší dárce lásky a 
pokoje – Bůh – je s námi. Je to záruka radosti – být věřící? Odpověď složitá není! Každý 
víme dobře, že se o žádnou takovou záruku, nebo jistotu, vůbec nejedná! Jak to chápat? 
Zkusme se na to podívat očima našeho každodenního běžného života… 

„Přijede Lojzík!“ To bylo radostné konstatování Martiny, když mně nabídla a 
oznámila návštěvu duchovního z Hospice z Červeného Kostelce, který do Jelení rád jezdí. 
„Ano, těším se na něj, ale ve středu dopoledne jdu do Vysokého Mýta na antigenní test. 
Pak návštěva babiček. Budu tady tak v 11.“ „OK. Počkáme u nás. Přijď na oběd, pak 
návštěva fary a návrat.“ Oběd skvělý, fara se líbila. Škoda, že jsem to musel ze 
zdravotních důvodů předčasně ukončit. Už druhý den mě „pobolívalo“ břicho a tak jsem, 
po doporučení paní doktorky Lenky, raději frčel do litomyšlské nemocnice „na kontrolu“. 
Tam „překvápko“: „Zůstanete tady, v břiše je něco špatně. Slinivka? Nevíme. „Dobrá, 
chvilku to vydržím.“ Chvilka se protahuje… Co neděle? Slavnost Ducha! Narozeniny 
Církve! No co, seženu zástup. Vždyť Bogdan už za mne sloužil v pátek. Snad něco vezme i 
v neděli. Je dobrej! Vzal! A co další místa? Tomáš to taky přijal. I když možná nerad, 
zastoupil mě ve všem, co mohl a hlavně lidem se to líbilo. Pavel něco má, musím říct 
Břeťovi. Ten to zvládne. Škoda, že asi někam spěchal, prý to šlo udělat i lépe. Neděle 
proběhla. Snad už mě pustí?! … „Ano, pustíme, ale jen na další vyšetření. Víš, asi je tam 
nádor. V Brně to potvrdí nebo vyvrátí!“ Šárka s Petrem si udělali čas, navštívili mě a 
přivezli čisté věci, když tedy pojedu dál. A jsem v Brně. Jeden příjem; druhý příjem; třetí 
příjem…; vizita – to se toho stihne za půl dne. „Od půlnoci nejíst! Zítra si to břicho 
prohlédneme!“ Endosono ukázalo výsledek. Nic zhoubného. Chronický zánět. Uf. Bylo 
namále. Po týdnu „nuceného pobytu“ se rád pakuji k odjezdu. Zítra má Mirek chvilku čas 
a otočí se pro mne do Brna. To byl teda týden…! 

Drazí přátelé, rozuměli jste tomu všichni? Není tam spousta „dovysvětlovacích“ 
otázek? Kdo? Kde? Co? Jak? Proč? Atd… Ano, samozřejmě. Vždyť to je pouze pár dní ze 
života mého a ne vašeho. Nejlépe ví ten, kdo se měl možnost přiblížit nebo zažít osobně. 
Myslím, že právě tak je to s námi lidmi a Trojjediným Bohem, ve kterého věříme, Kolik 
tam máme „dovysvětlovacích“ otázek! Vždyť Nejsvětější Trojice je pro nás „velkou 
neznámou“! Ale protože máme všichni možnost se Bohu přiblížit a žít svoji víru skutečně 
osobně, věřme, že je možné se radovat, i když je namále…! Vždyť naše radost je 
postavena na pravdivém vztahu, ve kterém dennodenně žijeme a jsme s lidmi i s Bohem. 

Požehnaný devátý týden v mezidobí. 
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