
S POKOROU I NADĚJÍ 
 

Vážení čtenáři, opět jsme doputovali k vánočním svátkům a ke konci kalendářního 

roku. Tu se hodí i bilancovat, byť píši tento text týden před koncem listopadu, ve 

chvíli, kdy není jasné, co nás ještě v prosinci čeká. Prý budou kapři, vánoční stromečky 

a snad i nějaká kultura.  Inu, kulaté číslo 2020 ještě nezajišťuje jednoduché a 

pohodové časy.  

     Mnohé jsme letos museli změnit, naše plány vzaly za své. Každý byl dříve či později 

zasažen důsledky pandemie. Mezilidské vztahy byly prověřeny. Uvědomili jsme si, jak 

často vypínáme svá prsa, tak rádi ukazujeme svoji sílu a nezávislost. Ale nyní v tomto 

čase v pokoře doznáváme, že jsme křehcí, lehce zranitelní. Stačí něco tak malého jako 

je vir a dokáže nás ochromit. A kdo má rozum, tak ukončí nesmyslné hry na vlastní 

velikost, důležitost a pokorně jde každým dnem dál, vstříc všemu, co je před ním.  

          Poděkování patří všem, kdo odváděli a odvádějí dobrou práci.  Díky za váš 

soucit, solidaritu, účast. Byli jsme zasaženi, nejsme však zlomeni. Tříbení charakterů    

a povah nastává právě ve stavech zkoušek. Lépe víme, jak si stojíme, co od koho 

čekat. To není špatná zkušenost, naopak, do budoucna posilující a prospěšná.  

     Na mysl mi tane biblický příběh Jobův, který přišel o všechno. Byl na dně. Nahý, 

zohavený, nechápal. My naštěstí ani v této situaci nechápeme, co to vůbec je, přijít o 

všechno. Stačí, když nám chvíli nefunguje internet a jsme „vyřízení“. Jídla a pití dost. 

Přátelé za Jobem přišli a snažili se mu domluvit, že musel proti Bohu zhřešit. On si 

nebyl ničeho takového vědom. Hájil se a Bůh mu nakonec dal za pravdu. Ale taky mu 

ukázal, že je jenom člověk, který žije z Boží milosti.  

     Pokud mám tuto úvahu nějak uzavřít, pak apelem, abychom projevili vděčnost za 

vše, co máme a byli více skromní. Uvědomme si krásu žití, světa kolem nás. Jsme 

obdarováni víc než si myslíme. 

 

        V Ostravě –Svinově 25. 11. 2020 

                                                                                                             Tomáš Chytil, biskup    

 


