JAK DÁL V NELEHKÝCH DOBÁCH
- Prožíváme nelehké doby. Každého z nás to ovlivňuje. Někteří zakoušejí návaly úzkosti a
strachu z budoucnosti. Mnozí mají materiální těžkosti.
- Pokusím se nyní nabídnout několik pohledů, jak se k této době postavit. Nebudou to jen
pohledy duchovní, ale i praktické.
- Nejdříve se na celou situaci podívejme v rovině přirozené, čistě lidské:
a) Znovu si připomeňme (tak, jako jsme o tom mluvili v době vrcholící covidové nákazy):
je třeba starostlivě zvažovat, čím sytíme svou mysl a své srdce. Pokud vám dělají špatně
zprávy z války na Ukrajině či neustálé pesimistické předpovědi dalších ekonomických
problémů, omezte na minimum sledování zpráv. Jistě, něco člověk vědět musí (jinak by ho
mohla velmi zaskočit faktura za plyn či elektřinu), ale je důležité vybírat si to, co čteme a co
sledujeme.
b) S tím souvisí výzva k opaku. Nestačí jen nesledovat znepokojivé zprávy. Je potřebné dát
prostor tomu, co přináší posilu a pokoj: četbě Božího slova, dobré duchovní literatury,
modlitbě, mši svaté, adoraci. Kdy jindy bychom měli přicházet v hojném počtu do kostela než
nyní, v náročných časech?
c) Nechci teď vůbec zlehčit situaci těch, kteří se ocitli (či ocitnou) ve skutečné nouzi. Přesto
si troufám tvrdit: Tlak na uskromnění může přinést i mnoho dobrého nám samotným a
zvláště našim dětem. Pro naše děti, ale i pro nás (mluvím i o sobě) je dobré, když se člověk
naučí zhasínat, zvykne si neplýtvat teplou vodou, nevyhazovat jídlo (podle některých statistik
se donedávna až třetina jídla v naší zemi vyhodila do popelnic!), když nebude mít tak často
nové oblečení, když prožije méně nákladnou dovolenou… Před pár desítkami let byly naše
zahrady plné záhonů, teď jsou plné bazénů… Pokud má člověk (skoro) vše, nač si pomyslí,
přestane si toho rychle vážit. A také ho to potom odvádí od toho, co je v životě podstatné: od
budování vztahů k blízkým lidem, od vztahu k Bohu.
d) Trochu lidského (a tedy nezaručeného) optimismu: Od začátku roku začaly prudce
zdražovat mj. i pohonné hmoty. Během jara se objevovaly předpovědi, že na podzim (tedy
nyní) bude benzín stát přes 100 korun za litr. Stal se opak, ceny jsou sice stále vysoké, ale
mírně klesly. (K tomu si jen pro srovnání dodejme, že na sklonku totality stál litr benzínu 8
korun – dnes by to tedy bylo aspoň 80.) Můžeme doufat, že mnohé chmurné politické či
ekonomické předpovědi se též nenaplní. Je nutné počítat s tím, že sdělovací prostředky
pracují s rčením, které říká, že špatná zpráva je dobrá zpráva. Tedy – špatné zprávy se více
sledují a tím pádem lépe prodávají.
e) Přesto je, myslím, dobré se rozumně zabezpečit. Nejsem zastáncem budování bunkrů a
hromadění zásob na dva roky dopředu. Na druhou stranu je moudré mít doma přiměřenou
zásobu trvanlivých potravin. Nejen válka, ale i neprozíravá energetická politika (zvláště ze
strany Německa) dost možná povedou k tomu, že tuto či některou další zimu nastane tzv.
„black-out“ – delší výpadek elektřiny. Pokud by to bylo na několik dnů, je to pro chod
domácnosti velký problém. Proto si myslím, že je prozíravé, když rodina – či několik rodin
dohromady – bude mít svoji vlastní domácí elektrocentrálu s přiměřenou zásobou benzínu.
Jistě, je to další náklad nějakých 5 tisíc korun. Stejně tak je dobré mít možnost si uvařit na
alternativním zdroji: buď na kamnech, nebo mít doma plotýnkový vařič na plynovou bombu

(a k tomu nějakou bombu do zásoby). Tedy mít jakousi rezervu v těchto třech věcech:
v jídle, v elektřině a v možnosti si uvařit.
f) Křesťanství bylo zvláště v prvních staletích pro lidi velmi přitažlivé mj. i tím, že věřící
pomáhali těm, kdo byli v nouzi. Vezměme si z nich příklad. Budu zcela konkrétní. Jsou dvě
možnosti, jak si navzájem pomáhat. Ta první: Pokud máte nějaké nadbytky a víte, že někdo
ze známých je v nouzi, nabídněte mu svou pomoc. Druhá: Ten, kdo se ocitne ve skutečné (a
nezaviněné) nouzi, se může obrátit na mě. Mám vlastní prostředky, ale také peníze od těch,
kteří mi je občas dají právě za těmito účely, mám též např. peníze z mešních intencí. (Pro
pořádek dodávám, že z farních peněz zde čerpat nemohu, protože každý výdaj musí být kryt
fakturou či jiným dokladem.) Protože ale mé prostředky nejsou neomezené, prosím ty, kteří
mají dostatek či nadbytek (a kteří jsou k tomu ochotni), aby se mi „nahlásili“. Nikdo kromě
mě to nebude vědět. Pokud žádosti o pomoc přesáhnou mé možnosti, poprosím vás o
pomoc, případně na vás odkážu toho, kdo pomoc potřebuje. Nebojte se o pomoc požádat.
Zároveň věřím, že toho nikdo nebude zneužívat.
- Nyní už přecházím k duchovní rovině, kterou jsem v jednom z předchozích bodů už
zmínil. „Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ četli jsme v dnešním evangeliu. Živá
víra je pevnou skálou, o kterou se člověk může opřít i v těch nejtěžších časech. Můžeme se
opřít o Ježíšovo slovo, který tak často opakuje: „Já jsem s vámi po všechny dny, nebojte se!“
Můžeme se opřít o příklad našich předků, kteří putovali do Žarošic v situaci, kdy zde umíraly
desítky jejich blízkých. O příklad těch, kteří i díky víře překonaly přetěžké doby první světové
války, hospodářské krize, nacismu i komunismu.
- Aby nám byla víra a vztah ke Kristu pevnou skálou, je třeba, aby to byl vztah živý.
Pečujme o něj starostlivě právě v těchto časech. Buďme si v tom i vzájemnou oporou.
- „Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,“ modlíme se ve 34. žalmu. Pohlížejme nyní svým
duchovním zrakem ke Kristu. Možná se vždy nebudeme úplně veselit, ale budeme z tohoto
pohledu čerpat pokoj, posilu i naději.

