č. 5/2014
29. června 2014
Sv. Petr a Pavel

Zveme vás

Poutě o prázdninách
Pouť v kapli Navštívení Panny Marie v Radíči bude v neděli 6. 7. 2014, ve 14 hodin,
proto ten den nebude nedělní mše svatá na Chlumu!
Poutní slavnost sv. Jakuba ve Vojkově bude v pátek 25. 7. 2014, v 18 h, proto ten den
nebude mše svatá v Kosově Hoře!
Poutní mše v kapli sv. Anny ve Vápenici bude v sobotu 26. 7. 2014 ve 14 h.
Poutní mše v kapli Proměnění Páně v Solopyskách bude v neděli 10. 8. 2014 ve 14 h.
Pouť Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 17. 8. 2014 v 8 hodin na Církvičce.
Posvícení a poutní slavnost v Kosově Hoře bude v neděli 24. 8. 2014 v 8 hodin.
Pěkná hodinka v Kosově Hoře v kapli sv. Michaela bude v pondělí 25. 8. 2014 v 9 h.

Pravidelné bohoslužby

FARNÍ LISTY
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Neprodejný občasník římskokatolické
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Ne

8:00 Sedlčany, Kosova Hora
9:30 Chlum, Jesenice
11:00 Dublovice, Počepice

Út

18:00 (17:00 z) Sedlčany

St

9:00 Se, 15:30 Počepice
16:30 (15:30 z) Dublovice
Čt
18:00 (17:00 z) Sedlčany
9:00 Selčany
Pá
18:00 (17:00 z) Kosova Hora
15:00 Dom. důch. Sedlčany,
18:00 (17:00 z) Sedlčany
So Vojkov: 1. sobota Dom. Seniorů
14:00; 4. sobota v kostele 16:30
(15:30z)
( z=zimní čas)

Náměty, články a připomínky do příštího čísla 6/2014 posílejte na farní mail nejpozději
do . 15. 8. 2014. Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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.Milí farníci!
Blíţí se čas dovolených a prázdnin. Čas,
kdybychom si měli dopřát odpočinek. Je
to velice důleţité, umět se zastavit, vyskočit z onoho rychlovlaku, kterým nás
ţene tento svět. Není to ale vůbec jednoduché. Pro mnohé téměř nemoţné. Mají
sice dovolenou, ale musí pořád něco dělat. V podstatě pouze přeskočí do jiného vlaku. Velmi dobrým pomocníkem je příroda.
I náš Pán Jeţíš Kristus ji měl rád. A nebyl to jen čas modlitby, jak často čteme
v evangeliích. Odešel na horu a byl tam úplně sám. No moţná se někdo bojí být sám!
Nemá pokoj v srdci, v duši. Kdyţ by mohl v tichu v přírodě vnímat a doslova nasávat tu
krásu stvoření, je nervózní, nemá pokoj. Potřebuje okolo sebe hluk. Vnímat pohyb, nebýt sám. Nezapomínejme, ţe i naše duše potřebuje relax. A to není, ţe vysadíme modlitbu, nějakou tu mši vynecháme. Naopak. Je to čas, kdy máme více času hledat a nacházet
Boha. Slavností sv. apoštolů Petra a Pavla začínáme prázdniny. Svatí Petr i Pavel byli
vţdy oporou církve, nejen v jejím začátku, ať i nás podpírají a vyprosí nám ochranu.
Potom jistě načerpáme nové síly, občerstvíme tělo i duši a moţná budeme oporou i pro
druhé. Přeji všem poţehnaný čas prázdnin a dovolených.
P. Stanislav Glac
Vigilie
V sobotu dne 7.června od půl desáté večer jsem se poprvé v ţivotě účastnila slavení
Svatodušní vigilie, která začínala u hořícího ohně před kostelem sv. Martina. Ne, opravdu nejde o chybné datum, či záměnu výrazu „svatodušní“ a „velikonoční“. Svatodušní
vigilie je v mnohém podobná té velikonoční. Koneckonců, svatodušními svátky se Velikonoce završují. Zahájení bylo rovněţ venku před kostelem u poţehnaného ohně, od
něhoţ byl zapálen paškál a následně svíce přítomných. Společně jsme vcházeli průvodem do kostela, kde jsme zůstali stát na svém místě s hořící svící v rukou. Následovala
bohosluţba slova, při níţ zazněly čtyři starozákonní, jedno novozákonní čtení a evangelium. Působivé bylo, ţe předtím jsme zhasli své svíčky, a tak k nám zaznívalo Boţí slovo ve tmě, jen lektoři za svitu svíce a malé svítilny to měli náročnější. Před evangeliem
zazněla krásná sekvence „Přijď, ó Duchu přesvatý“ a zazněl chvalozpěv Gloria. V kostele se postupně rozsvěcovala světla. Po promluvě následovalo obnovení biřmovacích
závazků a pak celkem 12 přímluv, které měly podobný charakter jako přímluvy při velkopátečních obřadech. Dále jiţ bohosluţba pokračovala podle obvyklého pořádku.
Co říci na závěr? Věřím, ţe začala nová tradice a ţe v příštím roce si tuto mimořádnou
slavnost nenecháme ujít a přijdeme v hojnějším počtu. Stojí to za to!
MS

Jak dopadl test?
Překvapením v programu „Noci kostelů“
byl test biblických znalostí. Účastníkům
testu bylo předloţeno 18 otázek ze znalostí Bible. Hodnotilo se známkami jako ve škole. Za 13 a více správných odpovědí byla známka 1*, naopak za méně
neţ 3 správné odpovědi byla výsledná
známka 5.
počet
osob
17
7
14
10
14
17

průměrná
známka
1,5
1,8
2,0
2,2
2,3
2,6

Muţi celkem
Ţeny celkem

31
48

2,2
2,0

Osob celkem

79

2,1

kategorie
Ţeny 61-99 let
Muţi 61-99 let
Ţeny 41-60 let
Muţi 1-40 let
Muţi 41-60 let
Ţeny 1-40 let

Závěr:
Testu se zúčastnilo cca 50% všech účastníků Noci kostelů, tj. 79 osob. Testovaný
počet osob je dostatečně vypovídajícím
vzorkem pro dílčí závěry. Své znalosti si
ověřilo 61% ţen a 39% muţů. Tento poměr by bylo dobré udrţet i v návštěvnosti
nedělních mší sv.! Nejpočetnější skupinou byly ţeny 61-99 let a ţeny 1-40 let.
Nejúspěšnější v řešení otázek byli ženy
a muži nad 61 let.
Nejméně zastoupenou skupinou byli
muţi 61-99 let. Nejhorší znalosti byly
vykázány ţenami 1-40 let.
Celková průměrná úroveň znalostí Bible
je vysoká, jisté povědomí o křesťanských
hodnotách na Sedlčansku ještě existuje…
zejména vliv z minulého století…
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Doporučení:
Zejména starší muţi, ale i muţi ve středním věku by měli zvýšit svou účast na
aktivitách kolem kostela…
Starší ţeny by měly v této činnosti povzbuzovat manţely a muţe ze svého okolí…
Starší ţeny by měly více a poutavěji předávat své znalosti ohledně Bible svým
vnučkám...
Střední a mladá generace by měla silněji
a účinněji předávat/hlásat evangelium
mezi svými vrstevníky.
Dobrou zprávou je, ţe účast mladých (140 let) na Noci kostelů je 35%. Noc kostelů oslovuje i mladé ročníky!
LJ

domovu a osobnostem našich dějin. Zasazujeme je v tvůrčím procesu do dnešní
doby tak, aby oslovila mladé lidi. Sedlčanská ZUŠ projektem „Kořeny a křídla
sv. Ludmily“ završuje dvouleté téma
„Předávání českého kulturního dědictví“.
Červencové představení proběhne na
poutním místě sv.Anny v Sudějově 26.
července od 14 hod., dále jsme pozváni
do baziliky sv. Jiří na Praţském Hradě
v den svátku sv. Ludmily 16. září od 17
hod., v jednání je vystoupení na Blaníku
a na Svatém Kopečku u Olomouce.
Všichni jste na představení srdečně zváni.
JT
Smích je koření života….

„Tati, já nemohu na obloze najít Velký
vůz.“ „Tak ho nehledej, asi uţ je
v garáţi.“

Ozvěna na „Byl jsem
v Afghánistánu“
Uţ příjezd P. Jana Böhma byl pro nás
účastníky noci kostelů povzbuzením.
Jako vţdy byl v dobré náladě, přestoţe se
právě vracel z vojenského cvičení.
Jeho vystoupení začalo tím, ţe představil
jednotku, ve které slouţí: 42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ v Táboře.
Dál uţ byla přednáška s promítáním prezentace zaměřená na jeho pobyt
v Afghánistánu. Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí a shlédli fotografie,
které se hned tak nevidí. Na dotaz jedné
posluchačky, zda to není vyzrazení vojenského tajemství, jsme byli ubezpečeni,
ţe tyto fotografie prošly schválením nadřízených a mohou se promítat civilistům.
Na vlastní oči jsme viděli krásné, ale
nebezpečné hory Afghánistánu, záběry
jak vojáci bydlí, co mají k jídlu, jak vypadá jídelna. knihovna, kaple aj.
Povídání se protáhlo do nočních hodin,
ale kdo přišel určitě nelitoval. Honzo –
moc děkujeme a těšíme se na viděnou při
další příleţitosti.
SJ

Napomíná maminka syna:
„Drmolíš
modlitbu tak, ţe ti nerozumím ani jediné
slovo.“
„Vţdyť nemusíš, mami. Já se přece modlím k Pánu Bohu a ne k tobě.“.

„Tati, co to bylo ta doba kamenná?“ „No,
ţe všechno bylo z kamene.“ „Opravdu?
A to i televizor?“

Kněz na konci kázání řekl: „A příští neděli budeme mluvit o lhaní. Připravte se
na to tak, ţe si přečtete sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“ Další neděli se
zeptal: „Kdo si přečetl sedmnáctou kapitolu Markova evangelia?“ Několik farníků zvedlo ruku. Vidím, ţe na téma lţi
budu mluvit oprávněně. Markovo evangelium má totiţ jen šestnáct kapitol.“
Policejní kontrola: „ Tak a bude se foukat, pane řidiči!“ „Ale s radostí,“ povídá
řidič, „kdepak vás to bolí?“

Hádanka:
Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách, a těm kdo ji svlečou, slzy z očí tečou.

Ve škole psali písemku na téma: Jak jsem
strávil letní prázdniny. Pepíček byl první
hotov. Napsal: „Děkuji, výborně!“.

(cibule)

Otec se vydá za panem učitelem, protoţe
syn doma tvrdí, ţe si na něho učitel zasedl. „Pročpak nemáte rád mého syna
a zasedl jste si na něho?“ „Ale prosím
vás!“ řekne uţasle učitel. „Jen se přesvědčte sám.“ a zavolá k sobě ţáka.
„Kolik je třikrát šest?“ „Vidíš, tati? Uţ si
zase začíná!“
„Tak velký kluk a ještě chceš dětský lístek?“ „Tak mi dejte dospělácký a netykejte mi.“
Přijde pán na dvorek, kde si hraje malá
holčička a ptá se jí: „Kdepak je tvůj tatínek? Potřebuji s ním mluvit“. „Tak jděte
do chlíva, on tam krmí prasata. Poznáte
ho hned, má na hlavě čepici.“
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odmítli pouţívat pojivo a ctít svislou rov-.
nou stěnu. Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti,
přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti,
střídmosti a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se řídí přírodním
zákonem gravitace, si udělali kyvadlo.
Co bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně
rozkmitali moderním relativismem. Mimo jiné je u staveb běţné, ţe se kameny
dávají do základů a cihly na ně. Tedy
zákony jsou nad trhem, ale u českého
projektu je tomu naopak. Trh jako by byl
nadřazený zákonům. Oč má u nás trh
silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají
zákony. Bez malty a s kyvadlem v ruce
se dá postavit leda tak barabizna. Tolik
k diagnóze.
Terapie
Co s terapií? Jsou dvě řešení.
Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct. V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci. Pokud bych jako léčebnou metodu
navrhl revoluci, mohl bych být zaţalován
za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci. Obávám se totiţ, ţe uţ
nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna. Pokud bych navrhl terapii emigrací, můţe mi být poloţena otázka, kam
utéct. Do některého evropského státu
určitě ne, protoţe evropský dům opravují
ti samí architekti, kteří nám pomáhali
s projektem stavby oné vratké chatrče.
Staví také bez mravnosti a s kyvadlem
v ruce. Moţná by se vyplatilo prchnout
za asijským studentem do té země, kde
ještě nevyhynul stud. Třetí chorobou je
epidemicky se šířící pocit bezmoci. Nějak
se v něm začínáme postupně utápět
všichni. Jednou za několik let je nám sice
hozen záchranný člun v podobě voleb,
ale brzy se ukáţe, ţe i on je děravý.
Frustrace vystřídá depresi, zklamání vystřídá bezmoc.

A právě ona bezmoc spojená s pocitem
bezvýchodnosti je silně nebezpečná.
Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi.
A ta tady již je. Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.
Buďme ovšem upřímní a nestěţujme si
jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my
sami, kdyţ jsme přijali převrácený ţivotní styl, který nám našeptává: „Ţij bohatě
navenek a chudě uvnitř!“
Pokud neprovede náš národ proměnu a
nezačneme ţít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...
Potom i mně samotnému nezbude nic
jiného, neţ abych zamkl ordinaci, přestal
diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl
se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude
v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam
sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání
tam skončíme brzy V Š I C H N I .
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. Jaroslav
Max Kašparů, Ph.D., OPraem., je psychiatr,spisovatel, premonstrátský jáhen,
esperantista a autor dvaceti esejistických
knih přeložených i do polštiny, italštiny a
francouzštiny.
.

Kořeny a křídla
sv. Ludmily

Představení „Kořeny a křídla sv. Ludmily“ je celoroční projekt ZUŠ Sedlčany. Je
to projekt otevřený, coţ znamená, ţe se
mohli přidat ti, kdo měli chuť nebo byli
námi osloveni, bez rozdílu věku nebo
nadání, kaţdý byl vítán. Projekt je sociálně-kulturní, mezigenerační, mezioborový
a propojuje různá místa naší vlasti. Dojíţdí do něj i lidé z desítky kilometrů vzdálených míst. ZUŠ Sedlčany nabízí otevřený projekt téměř kaţdý rok, byla to např.
„Legenda o sv. Anně“, „Kameny Země“,
„Rybova mše vánoční“... Témata čerpáme z historie, snaţíme se o obnovení
a prohloubení vztahu k české krajině,
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Manželské večery
(www.manzelskevecery.cz)
Rád bych poskytl všem manţelským párům
informaci o existenci kurzu
„Manţelské večery“.Co je kurz
„Manţelské večery“?
Večeře: Osm setkání, kaţdé s příjemnou
večeří pro dva u svých stolků při svíčkách – cítíte se jako na rande. Příjemné
osvětlení, ubrusy, květina, obsluha, káva
a zákusek.
Témata: vţdy po večeři následuje praktická přednáška/promluva na jedno
z témat kurzu. Některé kurzy mají jeden
pár přednášejících, někde se párů střídá
víc, jinde pouţívají pro promluvy DVD.
Promluvy přinesou mnoho praktických
principů, příběhů ze ţivota, vtipných citátů, nečekaných statistik i inspirativních
nápadů. Kurz je zaloţen na křesťanských
principech, ale je určen kaţdému páru
bez rozdílu ţivotní filozofie.
 Káva a čas na diskusi – Jádrem
večera jsou cvičení v příručkách, kterými
je promluva proloţena. Tato cvičení vedou k hlubší diskusi pouze ve dvou
o tématech, na která ve spěchu všedního
dne nezbývá čas. V úplném soukromí
u malých stolků pouze pro dva spolu sami prodiskutujete téma večera nad dotazníky z příruček. Skupinová diskuse není
součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte
nikomu nic říkat. Je vytvořeno takové
prostředí, abyste měli jistotu, ţe váš rozhovor nikdo další nezaslechne. V pozadí
hraje hudba a během nejdelšího cvičení
se podává káva nebo čaj a dezert.
Domácí cvičení – na konci kaţdého setkání dostanete domácí cvičení, které
byste spolu do příště měli udělat. Domácí
cvičení nikdo nekontroluje, je čistě jen
pro vás. Cvičení vám má napomoci pokračovat v započatých rozhovorech i doma.

Témata jednotlivých večerů



Vybudovat pevné základy - společně strávený čas, milovat druhého jako
sebe sama.
 Umění komunikace - naslouchání,
sdílení vnitřních pocitů.
 Řešení konfliktů - přijímejme své
odlišnosti, nezdravé způsoby zvládání
konfliktů, šest kroků k řešení konfliktu.
 Síla odpuštění - přiznat si zranění,
jak odpustit i těţké věci, jak začít znova.
 Rodiče a rodiče partnera - vliv naší
rodiny v dětství, jak vycházet s rodiči
v dospělosti.
 Dobrý sex - proč je sex nejlepší v
manţelství, šest rad pro dobré milence.
 Láska v akci - pět jazyků lásky
v praxi.
 Párty Manželských večerů - v čem
spočívá hezké manţelství?
Pro koho jsou Manţelské večery?
Pro každého, kdo chce své manţelství
zlepšit - tedy pro manţelství pevná
i manţelství, která zápasí. Na kaţdém
vztahu je co zlepšovat.
Pro každého bez rozdílu ţivotní filozofie
- kurz vychází z principů křesťanské lásky a je určen kaţdému páru.
Pro každého bez ohledu na to, jestli ţijete v manţelství nebo v trvalém partnerství
Najděte si kurz ‑ Manţelské večery se
pořádají ve 120 zemích, 40 jazycích
a více neţ 6500 místech po světě. V ČR
jimi prošlo na desítkách míst republiky
přes 3000 párů. Kurz má stejný obsah
a podobnou formu, ať uţ jej pořádá kdokoli. Seznam aktuálně plánovaných
i probíhajících kurzů v České republice
najdete na
www.manzelskevecery.cz/course/find.
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. Nejbliţší od Sedlčan se pořádají
v Táboře, Písku a v Praze.
Osobně jsem se s manţelkou a přáteli
takovéhoto kurzu zúčastnil v Praze a mohu jej vřele doporučit kaţdému manţelskému páru. Je hezkou inspirací pro zastavení se ve vztahu. Kurz vám pomůţe
podobně jako u automobilu provést jeho
průběţnou „technickou
prohlídkou“
a poskytuje mnoho námětů a praktických
pomůcek k oţivení manţelské lásky.
LJst.
Svatá Anna
Chladnější letní rána ohlašoval odedávna
svátek svaté Anny. V současné době má
26. července svátek také její manţel, sv.
Jáchym. V Novém zákoně není o těchto
rodičích Panny Marie ţádná zmínka. Církevní tradice se opírá o apokryfní zdroje:
Pseudo-Matoušovo evangelium a Protoevangelium Jakubovo.
Jáchym z Judova kmene ţil s Annou dvacet let, a protoţe neměli děti, nedovolil
Jáchymovi chrámový písař Rúben přinést
v chrámě oběť Hospodinu. Potupen odešel Jáchym do hor a vrátil se k Anně aţ
na pokyn anděla, který mu řekl, ţe Anna
„se stane matkou věčného poţehnání“.
Apokryfy dále popisují i mládí Panny
Marie. Svatá Anna bývá zobrazována
obvykle v zeleném plášti, jak vyučuje
Pannu Marii nebo spolu s P. Marií a Jeţíškem jako tzv. sv. Anna Samatřetí. Je
patronkou šťastných manţelství, vdaných
ţen, babiček, hospodyň a horníků. Je také
ochránkyní Bretaně. Mezi nositelkami
jména oblíbené světice byly i české královny. V naší farnosti je u Vápenice kaple sv. Anny z r. 1909 a její socha u mariánského sloupu na sedlčanském náměstí.
Právě na svatou Annu před 100 lety vyhlásilo Rakousko-Uhersko mobilizaci
a za 2 dny vypovědělo válku Srbsku. Ta
přešla ve světovou válku obludných rozměrů a krutostí. Po válce vyrostly na
mnoha návsích a v městských parcích

pomníky těch, kdoţ se domů z fronty
nevrátili. Někteří ještě pamatují „Hroby
v dáli“, malé pomníčky se jmény rolníků
na okrajích osiřelých polí ‑ ty nepřeţily
dobu zdruţstevňování. Na Svaté Hoře je
u venkovního Korunovačního oltáře
(stojícího nad vojenskou kryptou) na
mramorovém zábradlí vytesána prosba:
„Vzpomeňte nás padlých vojínů L. P.
1914 – 1918“. Ta prosba k nám zaznívá
stále ...
-bnTip na dovolenou ‑
http://www.mapabohosluzeb.cz
Váţení čtenáři, s blíţící se dobou dovolených a prázdnin je zpravidla spojeno cestování a poznávání cizích krajů. Správný
křesťan i na dovolené se snaţí dodrţet
3. přikázání: „Pomni, abys den sváteční
světil“. S dodrţením toho přikázání nám
můţe pomoci i šikovná aplikace na internetu: www.mapabohosluzeb.cz. Zde si
jednoduše napíšete jméno obce či města, kde chcete navštívit bohoslužbu a na
zobrazené mapce vybraného města je
objeví všechna místa se všemi chrámy
a modlitebnami všech státem uznaných
církví, včetně termínů bohoslužeb. Jsme
rádi, ţe i data o všech kostelech naší římskokatolické farnosti tam jsou uvedena
správně…
LJ ml
Co se stalo s naší dobou?
Max Kašparů
Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že se něco zlomilo, a cítí
se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?
Dnes pohledem autora, který zná českou
duši přímo zevnitř. Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden
svými profesory k tomu, aby si u každého
pacienta položil dvě zásadní otázky proč
a jak.
Proč má nemocný potíţe? Otázka dia4

gnostická, která vede k určení choroby.
Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání
o
cesty k uzdravení. Je-li naše společnost
d
nemocná, a ona bezesporu nemocná
je,
klademe si obě otázky všichni. Aţ na
několik vrcholných politiků, kteří mají
většinou jiné starosti, neţ jaképmusí řešit
lid obecný. Ovšem co hlava,r to názor.
Jedni ze současného stavu obviňují koá neolimunismus, jiní konzumismus, další
beralismus nebo hédonismus.z Z mého
pohledu nepůsobí v této zemi tajemné
abstraktní -ismy, ale hlavnědtři silně
zhoubné choroby.
n
 Ztráta studu,
i
 rozvoj společnosti bez respektování
n
přirozených společenských norem
a z obou předchozích plynoucí pocit tíţivé bezmoci.

„moderní český sjednocený Evropan“ uţ
ani nekopl. Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu,
pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron... Z této skutečnosti
chápu, proč se uţívá termín televizní kanály. Kdykoli stojím jako soudní znalec
z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaţdé tendenci na lavici obţalovaných posadit systém, který vládne v této
zemi a jehoţ jsou mladí lidé obětí. Ale
koho to zajímá? Politiky v ţádném případě! Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve sluţbách různých
mafií udrţela u moci co nejdéle jakoukoli
strategií, a ti, kteří mlsně hledí na jejich
místa, hledají taktiku, jak by je mohli
vystřídat. Bez onoho přeţitku, kterému se
říkávalo stud.
Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí
oprávněnými pocity nespravedlnosti
a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne!Sliby,
fráze a široké úsměvy těch (všeho)
schopných z předvolebních plakátů tak
snadno a rychle shoří pod jeho kotlem.
A nikdo se opět za nic nestydí. Navrhoval
bych celospolečenskou infuzi studu
a vybraným jedincům implantovat svědomí. Obojí bude obtíţné, protoţe v prvním
případě uţ těţko nahmatáme zlozvykem
zkolabované ţíly a ve druhém uţ nerozřízneme politikařením zkamenělou
hroší kůţi.
Místo domu barabizna: Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení,
potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel
ještě maltu a olovnici. Maltu, aby drţela
pohromadě jednotlivé kameny a cihly;
olovnici, aby stěny byly rovné. Stavitelé
moderní polistopadové společnosti začali
sice ke stavbě pouţívat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové
a nové zákony a předpisy, ale absolutně

Diagnóza
"Ţijete v zemi, kde nic není hanba!" Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj
roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstiţnější bylo jeho hodnocení
klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české
kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem
hanba je dnes uţ srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele,
muţ se nestydí opustit ţenu a děti kvůli
milence, potomci se nestydí zvednout
ruku na své rodiče, není ţádnou hanbou
ţít jako parazit nebo veřejně propagovat
zlo. Proč by se tedy měli politici ve sluţbách mafií stydět lhát, krást a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu mají
také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu.
Ţijeme v době, která propaguje nosit
všechno naruby.
Normy chování nám prezentují svým
nenormálním chováním duchaprázdné
celebrity všeho druhu. Ony totiţ zaujaly
místo jako vzory po moudrých básnících
a osvícených autoritách, do kterých by
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