
Velikonoãní zastavení / i*

roãník II       ãíslo 2       bfiezen 2013 www.listyregionu.cz

8

Jednoho dne poÏádala uãitelka
své studenty, aby udûlali jmenn˘ se-
znam sv˘ch spoluÏákÛ na dva ãisté
listy papíru a mezi jednotliv˘mi
jmény nechali prostor. Potom je po-
Ïádala, aby vymysleli tu nejkrásnûj-
‰í vûc, kterou mohou jeden o dru-
hém fiíct a zapsat ji k danému jménu.

Zamy‰lení jim zabralo zbytek ho-
diny a pfii odchodu ze tfiídy kaÏd˘
student odevzdal své popsané papí-
ry. O nejbliÏ‰í sobotû sepsala uãitel-
ka seznam vûcí, které studenti na-
psali jeden o druhém na individuální
list kaÏdému jednotlivû. 

V pondûlí odevzdala kaÏdému je-
ho, nebo její seznam. Krátce na to se
celá tfiída usmívala. „To opravdu?”
sly‰ela ‰eptat z té ãi oné strany.
„Nikdy jsem si nemyslel, Ïe nûco
pro nûkoho znamenám”... byly ãasté
komentáfie.

Nikdo ze tfiídy jiÏ vícekrát neupo-
zornil na tyto seznamy vzájemn˘ch
charakteristik a názorÛ. Uãitelka se
nikdy nedozvûdûla, zda to je‰tû me-
zi sebou probírali nebo jestli si
o tom povídali se sv˘mi rodiãi. Ale
na tom nezáleÏelo. Toto cviãení spl-
nilo svÛj úãel.  Studenti byli  ‰Èastni
sami od sebe a zároveÀ jeden ze dru-
hého. A Ïivot kaÏdého plynul dále.

Po nûkolika letech byl jeden
z tûchto studentÛ zabit˘ ve válce
a pohfibu tohoto v˘jimeãného ãlovû-
ka, kdysi studenta se zúãastnila i je-
ho tehdej‰í uãitelka.

Je‰tû nikdy pfied tím nevidûla vo-
jáka v armádní rakvi. Svého studen-
ta dlouhé roky nevidûla, byl z nûho
krásn˘ dospûl˘ muÏ. Kostel byl pfie-
plnûn˘ jeho pfiáteli a znám˘mi.
V‰ichni, kdo ho mûli rádi, jeden za
druh˘m naposled kráãeli k jeho ra-
kvi. Paní uãitelka byla poslední, aby
zemfielému vzdala úctu. Jak tam stá-
la, jeden z vojákÛ, ktefií nesli rakev,
pfiistoupil k ní a zeptal se. „Byla jste
Markovou uãitelkou matematiky?”
Paní uãitelka pfiik˘vla „ano.”

Na to voják reagoval. „Marek

o Vás hodnû vyprávûl.” Po pohfibu
se vût‰ina Markov˘ch b˘val˘ch spo-
luÏákÛ je‰tû se‰la…

Markovi rodiãe tam byli také a ãe-
kali na pfiíleÏitost popovídat si s jeho
b˘valou uãitelkou. „Chtûli jsme
Vám nûco ukázat”, fiekl MarkÛv otec
vytahujíc z kapsy svoji penûÏenku.
„Toto na‰li u Marka, kdyÏ byl zabit.
Mysleli jsme, Ïe byste to mohla po-
znat.”  Z pfiihrádky opatrnû vytáhl
dva o‰oupané kusy kanceláfiského
papíru. Na první pohled bylo zfiej-
mé, Ïe byly nespoãetnûkrát sloÏené
a rozloÏené. Paní uãitelka, aniÏ by se
potfiebovala blíÏe podívat, vûdûla, Ïe
jsou to ty papíry, na které sepsala
v‰echny dobré vûci a vlastnosti, kte-
ré o nûm napsali spoluÏáci. 

„Nesmírnû Vám dûkujeme za to,
Ïe jste to udûlala”, fiekla tfiesoucím
se hlasem Markova máma. „Jak vi-
díte, Marek si toho velmi váÏil.”

Ostatní pfiítomní spoluÏáci se po-
malu shromáÏdili okolo. Karel se
stydlivû usmíval a potom bojácnû
fiekl: „Já mám svÛj seznam stále po-

loÏen˘ doma v horním ‰uplíku pra-
covního stolu.” Janova manÏelka se
pfiidala: „Jan mû poÏádal, abych se-
znam vloÏila do na‰eho svatebního
alba.” „Já mám svÛj také uloÏen˘!”,
vykfiikla Martina, „ve svém diáfii.”
Potom VíÈa, dal‰í spoluÏaãka, sáhla
do své kapsy, vyndala penûÏenku
a vytáhla svÛj o‰oupan˘ seznam.
„Nosím jej sebou vÏdy a v‰ude.”
¤ekla a bez mrknutí oka a bez ne-
jmen‰ího zaváhání pokraãovala:
„Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás si svÛj se-
znam starostlivû uschoval.”

Na to si paní uãitelka musela v slzách
sednout. Plakala pro Marka. Plakala pro
v‰echny jeho pfiátele, ktefií uÏ nikdy ne-
budou mít moÏnost ho vidût. Na‰e exi-
stenãní zatíÏení je tak silné, Ïe zapomí-
náme na skuteãnost, Ïe Ïivot, tady na
zemi jednou skonãí. A my netu‰íme,
kdy ten den pfiijde. Velikonoce nám
v‰ak pfiipomínají jedineãnou skuteã-
nost. JeÏí‰, jako první vstal z mrtv˘ch,
aby i nám dal nov˘ Ïivot. Pojìte proÏít
na plno Velikonoce a porozumût tomu-
to tajemství.

Proto, prosím, fiekni lidem, které
miluje‰, Ïe je miluje‰. Dej jim naje-
vo, Ïe Ti na nich záleÏí, Ïe jsou pro
Tebe v˘jimeãní a dÛleÏití. Vyjádfii to
dfiív, neÏ bude pfiíli‰ pozdû. Pfiijmi
dar láskyplného pozvání víry, dokud
je pfiíhodn˘ ãas. Pamatuj si, Ïe skli-
dí‰, co zaseje‰. Co vloÏí‰ do ÏivotÛ
jin˘ch, vrátí se do toho Tvého.   

Krásnû, ale také duchovnû pro-
Ïité velikonoce vám pfieje Martin
Kopeck˘, faráfi v dfievûném kostele
v Blansku.

Foto: Archiv farnosti

Pfiíli‰ málo ãasu na pfiátele…

Velikonoãní vigilie 2012.

BOHOSLUÎBY
Srdeãnû vás, vûfiící (kteréhokoliv vy-
znání), hledající i nevûfiící zveme na
tato sváteãní setkání ve spoleãenství

církve âeskoslovenské husitské.
O velikonoãních svátcích se setkáme:

V BLANSKU
v dfievûném kostele, na ulici

Rodkovského 7.

na Kvûtnou nedûli 
24. bfiezna v 9:00 hodin

poÏehnání ratolestí, 
slib katechumenÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 
28. bfiezna v 17:30 hodin

památka ustanovení Veãefie Pánû, 
um˘vání nohou, adorace,

Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 
29. bfiezna v 17:30 hodin

kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, 
adorace.

na Bílou sobotu 
30. bfiezna ve 20:00 hodin

nejvût‰í slavnost v celém roce, 
zmrtv˘chvstání Pánû, 

kfity dospûl˘ch. 

na Velikonoãní nedûli 
31. bfiezna v 9:00 hodin

Hod BoÏí, hlavní svátek Velikonoc,
První veãefie Pánû 

pro dospûlé, poÏehnání pokrmÛ.

na Velikonoãní pondûlí 
1. dubna v 9:00 hodin

pouÈ s uãedníky do Emauz, kostelní
pomlázka.

Na vidûnou se tû‰í s Vámi 
Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.


