
 

 
 
Květen / Mai  2019                                 tschech. 

Ale Maria to všechno 
v mysli zachovávala a 
uvažovala o tom.  (Lk 2,19)                                                 
______________________________________           

Prokousej se tím!  – jako kráva! 
Be cool – be cow! 
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Milí přátelé Ježíšových slov, 
 

v předvečer odjezdu na dovolenou se to stalo. Jeho mladší bratr měl těžkou nehodu na 
skateboardu. Šlo o život a o smrt. Po dnech plných strachu a naděje bylo jasno: Jeho bratr 
přežil. Ale zůstal napořád těžce postižený. Život jeho rodiny se totálně změnil. Nyní platilo 
pouze jedno, všechno investovat do nemocného. Radost, že nadále byl s nimi a ta pronikavá 
otázka, proč se to stalo, provázely neustále jeho život. Jeho modlitby o vysvobození bratra ze 
všeho utrpení se zdály zůstat nevyslyšeny. V jednom dopisu napsal: „Pravidelně jsem se 
modlil, chodil jsem na bohoslužby, ale všechno mi to připadalo jako prázdný rituál. Vnímal 
jsem se v každodenním životě čím dál méně jako křesťan.” 

 
A pak slyšel – Thomas (jeho jméno) – na jednom našem táboře go4peace takový ranní 

impuls. Šlo o Boha, který na kříži ukázal lásku, která došla až do konce. Bůh, láska v pravém 
slova smyslu, na kříži ukazuje, že pro něho žádné hranice v lásce neexistují. Ježíš ve svém 
výkřiku „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ odešel do největší temnoty a zkázy. Chtěl 
tam být z lásky, tam, kde nikdo nechce být – v osamělosti, temnotě a nekonečné bolesti – 
chtěl nám tam být přítelem.  
 
 Tato slova Thomase nenechala klidným. Napsal: Tyto myšlenky k setkání s Ježíšem 
v utrpení mi daly velmi mnoho; dlouho jsem se tímto mottem, které jsme žili, ještě 
prokousával (jako kráva): Be coll – be cow! Tato zkušenost ve mně probudila něco, co bylo 
dlouho skryto. Dnes můžu říct: Jsem hrdý na spoustu věcí, především však na to, že můžu být 
spojený s Ježíšem! 
 

Milí přátelé Ježíšových slov, také Maria, Ježíšova matka mnohokrát ve svém životě 
Ježíši hned nerozuměla. Ale zvykla si to brát tak, že vše, co se stalo, si uložila ve svém srdci a 
přemýšlela o tom. Hýbala s věcmi tam a sem, prokousávala se jimi. Krávy nám dodávají 
odvahu k životu: Prokousej se tím – jako kráva! Be cool – be cow!  
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