
„Pořád nevíme, co jí je. Jen to, že je 
jí čím dál hůř,“ povzdychla si mam-
ka ve vedlejším pokoji a asi přitom 
bradou ukázala na zeď, za kterou 
bydlí paní Fialová, toho času leží-
cí u mamky na interním oddělení. 
„Kdyby tak Pán Bůh vyrobil člo-
věku diagnostickou zásuvku, jako 
mají auta. Píchli 
byste do ní kabel 
od počítače a hned 
věděli, co je porou-
chané,“ navrhuje 
Stvořiteli technic-
ké vylepšení jeho 
nejlepšího výrobku 
táta, ředitel auto-
servisu.

Sedím ve svém pokoji 
a  snažím se připravit 

na zítřejší svatou zpo-
věď. Pan farář bude mís-
to ministrantské schůz-
ky zpovídat a  říkal, že 
bychom se měli dobře 
připravit. Jenže mně to 
moc nejde, myšlenky 
odbíhají do vedlejšího 
pokoje a uši spíš než vlastní svědomí poslou-
chají tátu s mámou.

„Jste přece doktoři třetího tisíciletí, máte 
spoustu testů a přístrojů. Přece mi neříkej, 

že z krve nepoznáte, co jí je,“ pouští se táta do 
odborné diskuse, která ho pokaždé tak baví. 
Porovnává v ní zkušenosti inženýra autome-
chanika s praxí doktorů. „Normálně bychom 
zjistili, jakých protilátek má v krvi nejvíc, a tak 
věděli, s čím tělo právě bojuje. Jenže ona bere 

léky na revma, které potlačují její imunitu, 
takže testy jsou zkreslené,“ vysvětluje trpě-
livě bezradná mamka a odchází do kuchyně.

Musím se soustředit, za chvíli mě zavolají 
k večeři a já ještě s přípravou ani neza-

čal. Všechny ty týdny od poslední zpovědi mi 
splývají v šedý blok. Mám pocit, že svědomí 
mi žádné extra hříchy nevyčítá, to se zpy-

tuje fakt těžko. Kdybych měl diagnostickou 
zásuvku do své duše, jednou za čas bych si 
na kompu nechal vyjet výpis chybových sta-
vů a příprava ke zpovědi by byla v pohodě.

„Jak zkreslené? Jako že má zvýšené proti-
látky proti něčemu úplně jinému, než co 

ji trápí?“ vydal se do kuchyně i táta. „Spíš má 
imunitu utlumenou tak, že žádné protilátky 
netvoří, a testy vycházejí, jako by byla úplně 
zdravá,“ vysvětluje doktorka automechani-

kovi svou bezmocnost, a ten si to zase pře-
vede do svého světa: „To znám, když blbne 
řídící jednotka a přestane zapisovat chybové 
záznamy, tak taky diagnostika vychází bez 
problémů a auto stejně nejezdí...“

Tak to bude asi taky můj problém. Řídicí 
jednotka mého svědomí přestala hlásit 

chyby. Imunita mé duše je potlačena tím, 
co do svého srdce při-
jímám – filmy, zprávy, 
facebook. Nic mě už 
zvlášť nepřekvapí, jen 
tak něco se mnou ne-
hne. Otupěl jsem. Zprá-
vy o zločinech kolem mě 
utlumily mé svědomí. 
Proti těm všem ostat-
ním lotrům se zdám sva-
tý. Krevní testy mého 
srdce říkají, že je vše 
v pořádku. Hurá? Ale to, 
že mi svědomí nic nevy-
čítá, neznamená, že mé 
srdce není plné hříchů.

„Dokud ty léky ne-
vysadíme, bu-

dou testy zkreslené, ale 
to nejde tak rychle, s tím 

se musí pomalu. Nikdo neví, jestli máme to-
lik času, je na tom fakt zle,“ zaslechnu ještě 
z  kuchyně a  pochopím, že jediná možnost 
mé záchrany je přestat do sebe cpát infor-
mace, které mé duši zrovna nepomáhají.

Na rozdíl od léků potlačujících imunitu 
to jde udělat velice rychle. A není na to 

vhodnější doba než ta postní.
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Co to vlastně je to Boží volání? Je to jakási 
vnitřní touha, kterou jsme pocítili a kterou 
do nás vložil sám ten, který je cílem naší 
životní cesty. Je to touha žít naplno život. 
Touha být s  Kristem a  Krista obrazně ře-
čeno nést druhým. Každý z nás tuto touhu 
pocítil trochu jinak, někdo uslyšel přímo vo-
lání, někdo rozlišil skrze službu druhým, jiný 
díky knězi ve farnosti… Důležité ale je, že 
na toto volání musela přijít odpověď. Nesta-
čí o Bohu tak nějak vědět, ale je potřeba se 
aktivně vydat za ním.

V semináři je nás aktuálně 23 a snažíme se 
poctivě připravit jak po teoretické, tak prak-
tické rovině. Část přípravy probíhá na fakul-
tě, kde se pod vedením odborníků snažíme 
řádně vzdělat, abychom mohli čelit různým 
otázkám a  výzvám. Další díl přípravy na 
kněžství se odehrává mimo seminář, a to pří-
mo v konkrétních farnostech. Snažíme se tak 
připravit po pastorační stránce, abychom 
věděli, jak má fungovat farnost, a abychom 
dokázali být lidem nablízku. S tím také sou-
visí a všechno zastřešuje lidská příprava, ve 
které se snažíme co nejlépe připravit přiro-
zené podmínky, abychom byli připraveni na 
nadpřirozené milosti. Veledůležitým prvkem 
naší přípravy je duchovní rozměr. Nejedná 
se ale o množství naučených modliteb, nýbrž 

Milý Adame,
na jaře minulého roku se naši biskupové rozhodli, že nabídnou svatému otci, aby Světové 

dny mládeže (SDM) po Panamě, tedy v roce 2022, uspořádal v Praze. Pan kardinál Domi-
nik Duka pak předal na příslušném vatikánském úřadu písemnou nabídku. Po té proběhla 
jednání mezi církví a prezidentem, vládou, státními orgány, samosprávou, Policií ČR, ma-
jiteli pozemků a byla získána široká podpora. Čilá komunikace mezi Prahou a Vatikánem 
neustále probíhá. 

Takové SDM není jen obrovskou akcí, ale především zkušeností víry. Pro místní církev, 
která SDM pořádá, znamenají pořadatelské povinnosti nejen veliké nasazení, ale také 
velkou Boží milost: oživení víry, zkušenost spolupráce napříč společností a evangelizaci. 

Zajímavé by na SDM v Praze bylo, že pětidenní pobyt v diecézích by organizačně zajiš-
ťovaly nejen české a moravské diecéze, ale připojily se slovenské a maďarské a  jednání 
pokračují i s dalšími okolními státy. 

SDM by byla příležitost, jak propojit naše farnosti se společností. Do přípravy by byli 
pozváni nejen věřící všech věkových skupin včetně ministrantů, ale přizváni by byli i skauti, 
mladí hasiči, prostě každý, kdo bude mít chuť dát se do díla. 

Papeži Františkovi budeme vděční, když vybere nás. Jeho rozhodnutí bude oficiálně zve-
řejněno v Panamě v neděli 27. ledna 2019.

Při mé poslední návštěvě Vatikánu, mi šéf Sekce pro mládež Dikasteria pro laiky, rodinu 
a život brazilský kněz João Chagas setkání řekl: „Nyní je třeba, abyste pamatovali na slova 
vašeho kardinála Tomáška: ´Kdo pracuje pro Boží království, dělá hodně. Kdo se modlí, 
dělá více, a kdo se obětuje pro Boží království, dělá nejvíce.́  Ať se tedy mladí lidé u vás za 
dar SDM v Praze modlí a obětují.“ V tom, Adame, spoléhám i na tebe a další mladé lidi.

otec Jan Balík

ideální kněz?
o vztah. Jedině na pevném vztahu s Bohem 
je založena celá kněžská služba. Mimocho-
dem třeba celibát stojí a padá na tvrzení, že 
lze mít s Bohem plnohodnotný vztah.

Naše cesta není jednoduchá, ale dává ži-
votu smysl. Každý z nás, a to nejen my bo-
hoslovci, jsme povolaní k tomu žít svůj život 
naplno. Dost často se všechno přepočítává 
na čas. Kolik hodin je potřeba věnovat to-
muto, kolik týdnů potrvá tamto, ale myslím, 
že je hodnota, která je ještě důležitější než 
čas, a to je přítomnost. Protože život s Bo-
hem naplno je právě život v  přítomnosti, 
a to v přítomnosti s Bohem. S tím ale souvisí 
i vytrvalost a věrnost. Je pochopitelné, že ne 
vždy jsme veselí a šťastní, nebo třeba se nám 
nechce ani modlit. Ale právě věrnost je na-
vzdory dnešní době velmi důležitá hodnota, 
kterou je potřeba pořád objevovat. Vytrva-
lost je namáhavá, ale rozhodně ne nepřeko-
naná nebo zastaralá.

iDeální Kněz
Nedávný výzkum nashromáždil kvality, 

které lidé očekávají od svého kněze, a tato 
data byla dána do počítače. Výsledek uká-
zal, že perfektní kněz má 28 let, je vysoký, 
štíhlé a atletické postavy a pohledný. Káže 
přesně 10 minut, běžně zavrhuje hřích a so-
ciální zvrhlost, ale nikdy nikoho nenaštve. 
Pracuje bez únavy od 6.30 ráno do 23 do 

večera, pracuje za minimální mzdu, nosí 
pěkné oblečení, kupuje dobré knihy, vozí 
se v nádherném autě a dává polovinu své-
ho platu na chudé. Je to člověk neomezené 

trpělivosti, jemnosti a  laska-
vosti, ale je silný a pevný vůd-
ce. Odevzdává se kompletně 
druhým, ale nikdy není příliš 
blízko k nikomu, aby se nedo-
stal do řečí. Má horoucí touhu 
pracovat s mladými, ale stráví 
celý svůj čas se seniory. Celý 
den navštěvuje farníky, utěšuje 
nemocné a truchlící. Také pra-
cuje pro církevní scholu, ale je 
vždy v presbytáři, kdykoliv ho 
někdo potřebuje. Je to člověk 
hluboké spirituality se širokým 

rozhledem a vědomostmi, ale praktik stojí-
cí nohama pevně na zemi. Dále je schopný 
správce, finanční génius, moudrý poradce, 
architekt a stavitel.

Opravdu z nás nebudou kněžští batmano-
vé ani robokopové. Naším cílem a snahou je 
spíš být Božím nástrojem. To není rezignace 
na naše lidské úsilí. Samozřejmě, že chceme 
být tím nejlepším nástrojem, ale vždy je po-
třeba si uvědomit, že jsme v těch nejlepších 
rukách a že naším životním cílem je nepře-
kážet Bohu v tom, co chce skrze nás učinit.

Pokud se chcete dozvědět víc z našeho ži-
vota, navštivte naše stránky www.knezsky-
seminar.cz, kde najdete další články a foto-
galerie.

Milí ministranti, zdravíme 
vás z  olomouce z  kněžské-
ho semináře. toto místo je 
zvláštní tím, že shromažďuje 
mladé muže, kteří zaslechli 
Boží volání a rozhodli se při-
pravovat na kněžskou službu.
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Mládež v Praze
Slyšel jsem o tom, že se chystá ce-

losvětové setkání mládeže v  Praze. 
Je možné, aby se setkání s papežem 
Františkem konalo opravdu u nás? 

Adam, 15
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Z poutě na Vřesovou studánku
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