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Naši milí čtenáři a čtenářky! 

Myslím, že následující úvaha sester Paulinek o poslední cestě Pána Ježíše do 
Jeruzaléma nám má co říci před našimi prázdninovými cestami. Poslední 
předprázdninovou neděli jsme něco o následování pod křížem slyšeli. Kříž je 
definitivní konec, smrt našeho JÁ, aby tam, kde už nežiji já, mohl ve mně žít Pán Ježíš 
Kristus. Nemůže být skvělejší výměny, i když je to cesta sebezapírání. Jak to funguje? 
Petr zapřel Pána Ježíše slovy „Neznám toho člověka!“ To si procvičujme ve vztahu ke 
svým požadavkům, přáním a touhám. Ne moje, ale Jeho vůle ať se v mém životě 
naplňuje. Tak se náš život stane odleskem Jeho života a svědectvím o Pánu Ježíši pro 
okolní svět, který tak zoufale potřebuje svědecké životy, které už zde jsou ke službě 
druhým. To sobě i vám (nejen) do letních měsíců ze srdce přeje  

Ludmila Hallerová 

Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do 
Jeruzaléma. Viz Lk 9:51-62 

Tato nenápadná informace v první větě dnešního evangelního úryvku je důležitou 
dělicí čárou, ba dokonce osou celého Lukášova evangelia. Předchozí události kolem 
zázračného nasycení zástupu, Ježíšovo proměnění na hoře Tábor, jeho předpovědi 
o utrpení, které ho čeká i přetrvávající nepochopení ze strany učedníků, kteří jdou za 
svou představou o Mesiáši (viz Lk 9:10-50) a vytrvale řeší oblíbenou otázku, kdo 
z nich je větší (viz Lk 9:46), představují jakési zlomové období působení Pána Ježíše, 
které odborníci nazývají Galilejskou krizí. Od teď je už jasné, že Jeho působení 
vyvrcholí utrpením a křížem. Cesta Pána Ježíše do Jeruzaléma u evangelisty Lukáše 
není běžnou návštěvou Svatého města. Je cestou plnění Otcovy vůle i za cenu 
vlastního života, a proto je cestou na kříž. Všechny předchozí události ze života Pána 
Ježíše, jimž jsme naslouchali, resp. je četli doposud, byly jednoznačnou přípravou na 
tuto cestu. Všechny následující události ze života Pána Ježíše a všechna Jeho slova, 
která budeme v evangeliu sledovat, se budou odehrávat v kontextu této cesty. Každá 
událost v životě Pána Ježíše a každé Jeho slovo má tedy pevné místo na cestě plnění 
Otcovy vůle. Počítáme-li se mezi ty, kteří Kristu říkají: „Půjdu za Tebou,“ nemůžeme 
se vyhnout otázce, nakolik se naše slova a skutky proměňují v kroky na Jeho cestě. 
Nebývají někdy hledáním zkratek a odboček? Nebo dokonce bivaků, hotelů, 
motorestů či kempů? Syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Naším cílem je cesta 
za Ním, nikoliv dovolenková destinace. 



Nazýváte Mě Učitelem, ale nenasloucháte Mi. 
Nazýváte Mě Světlem, ale nevidíte Mě. 
Nazýváte Mě Cestou, ale nenásledujete Mě. 
Nazýváte Mě Životem, ale netoužíte po Mně. 
Nazýváte Mě Pravdou, ale nepřijímáte Mě. 
Nazýváte Mě Láskyhodným, ale nemilujete Mě. 
Nazýváte Mě Věčným, ale nehledáte Mě. 
Nazýváte Mě Dobrotivým, ale nevzýváte Mě. 
Nazýváte Mě Spravedlivým, ale nebojíte se Mě. 
Jestliže vás odsoudím, nedivte se! 

Tzv. Christusklagen v katedrále v Lübecku 

Závist 
JJaann  HHuuss::   „„ ZZ  ttéé  zzáávviissttii   vvyycchhooddíí  nneennáávviissťť,,  uuttrrhháánníí,,  ppoossuuzzoovváánníí,,  rraaddoossťť  nnaadd  cciizzíímm  zzllýýmm,,  
ttrruucchhlloossťť  nnaadd  cciizzíímm  ddoobbrrýýmm..  TToo  mmůůžžee  ččlloovvěěkk  ddoobbřřee  ppoozznnaattii ,,  hhřřeeššíí--ll ii   sskkrrzzee  zzáávviissťť,,  ttíímmttoo  
ččiinneemm::  mmáá--ll ii   rraaddoossťť,,  kkddyyžž  ssee  kkoommuu  ccoo  dděějjee  zzllééhhoo,,  aanneebb  ttrruucchhlloossťť,,  kkddyyžž  ssee  kkoommuu  ccoo  dděějjee  
ddoobbrrééhhoo;;   aa  zzddaall ii   kkddyy  uuttrrhhll   ssvvéémmuu  bbll iižžnníímmuu  zzjjeevvnněě  nneebboo  ttaajjnněě,,  aa  nneebboo  zzddaall ii   kkddyy  ppoořřeekkll   
nnaa  kkoohhoo  zzllýý  sskkuutteekk  ffaalleeššnněě..  TTeennttoo  hhřříícchh  jjeesstt  jjaakkoo  mmooll ,,  nneebb  oonn  vvššeecckkyy  ddoobbrréé  sskkuuttkkyy  
ppookkaazzíí..““   

ZZáávviisstt   ((llaatt..  iinnvviiddiiaa))  jjee  jjeeddnnaa  zz  ll iiddsskkýýcchh  eemmooccíí,,  ssppooččíívvaajj ííccíí  vv  ttoouuzzee  ppoo  nněěččeemm,,  ccoo  mmáá  
nněěkkddoo  jj iinnýý,,  aa  ssnnaazzee  zzíísskkaatt  ppřřeeddmměětt  ttééttoo  ttoouuhhyy,,  ččii   ddrruuhhééhhoo  oo  ttoo  ppřřiipprraavvii tt,,  nněěkkddyy  ii   zzaa  
cceennuu  zzaavvrržžeennííhhooddnnýýcchh  ččiinnůů..  SSppoolluu  ssee  žžáárrll iivvoossttíí  ččii   nneennáávviissttíí  ppaattřříí  mmeezzii   kkoonncceeppttuuáállnníí  
ll iiddsskkéé  eemmooccee..  ZZaajj íímmaavvéé  jjee,,  žžee  tteennttoo  hhřříícchh  nnaa  rroozzddííll   oodd  oossttaattnníícchh  sskkoorroo  nneemmáá  
ssyynnoonnyymmaa..  SSnnaadd  ssee  mmuu  bbll íížžíí  žžáárrll iivvoosstt  aa  řřeevvnniivvoosstt,,  aa  ddáá  ssee  zzaa  nněě  ppoovvaažžoovvaatt  ppoojjeemm  
nneeppřřeejj ííccnnoosstt,,  nneebbooťť  ooppaakkeemm  zzáávviissttii   jjee  ppřřeejj ííccnnoosstt..  ZZáávviisstt  žžiivvíí  mmééddiiaa,,  hhllaavvnněě  rreekkllaammaa..  

RRoozzll iiššuujjeemmee  ddvvaa  ddrr uuhhyy  zzáávviisstt ii ,,  zz  nniicchhžž  ppoouuzzee  jjeeddeenn,,  tteeddyy  nneeppřřeejj ííccnnoosstt,,  jjee  hhřříícchheemm..  
DDrruuhhýý  jjee  vvllaassttnněě  mmoottoorreemm  sseebbeezzlleeppššoovváánníí  aa  ppookkrrookkuu..  JJaarroossllaavv  DDuurryycchh  řřííkkáá::  
„„ KKddyybbyycchhoomm  nneezzáávviidděěll ii ,,  nniikkaamm  bbyycchhoomm  nneeddooššll ii ..  ZZlleennooššii ll ii   bbyycchhoomm,,  zzppyyššnněěll ii   aa  
zzppoovvrrcchhnněěll ii ..  ……  ZZáávviisstt  ssaammaa  nneessttaaččíí..  KK  hhřříícchhuu  ttoommuuttoo  jjeesstt  ttřřeebbaa  jjeeššttěě  ttééttoo  mmii lloosstt ii   
nneeppřřáátt ii ..““   RRiicchhaarrdd  GGii ll ííkk  kk  ttoommuu  ddooddáávváá::  SSaammoottnnýý  ppooccii tt  zzáávviissttii   tteeddyy  nneenníí  hhřřííššnnýý  ……  
MMoorráállkkaa  ttaakkéé  ddeeff iinnuujjee  zzáávviisstt  jjaakkoo  bboolleesstt   nnaadd  ddoobbrr eemm  bbll iižžnnííhhoo..  ……  OO  bboolleesstt ii   oobbeeccnněě  
ppllaatt íí,,  žžee  mmuussíí  mmíítt   nněějj aakkýý  ssmmyyssll ::   ZZáávviisstt  ppooddoobbnněě  jjaakkoo  kkoonnttrroollkkaa  uu  aauuttaa  ooddkkaazzuujjee  
kk  nněějjaakkéémmuu  nnaaššeemmuu  nneeddoossttaattkkuu..  KK  nněějjaakkéémmuu  pprr oobblléémmuu,,  kktteerr ýý  jj ee  vv  nnááss,,  nniikkooll iivv  
nnaappřřííkkllaadd  vv  ssoouusseeddoovvii ,,  kktteerréémmuu  zzáávviiddíímmee..  SSoouusseedd  vv  nnááss  jjeennoomm  ssppoouuššttíí  ttuuhhllee  kkoonnttrroollkkuu  
ssmmuuttkkuu,,  aa  ttíímm  nnáámm  ddooddáávváá  cceennnnoouu  iinnffoorrmmaaccii   oo  ssttaavvuu  nnaaššíí  dduuššee  ……  zzlloobbii tt  ssee  zzaa  ttoo  nnaa  nněějj   
nneebboo  ppoommlloouuvvaatt  hhoo  bbyy  bbyylloo  ttoottééžž  jjaakkoo  ttrreessttaatt  nnaaššee  zzrrccaaddlloo..  ......  OObbvvyykkllee  nneezzáávviiddíímmee  
ppřřeeddnnoossttii ,,  kktteerréé  nnáámm  nniicc  nneeřřííkkaajj íí,,  kktteerréé  nneekkoorreessppoonndduujj íí  ss  nnaaššíí  ttoouuhhoouu,,  vvíírroouu,,  žžeebbřřííččkkeemm  
hhooddnnoott..  ......  VVeeggeettaarriiáánn  ppoocciiťťuujjee  vvůůččii   llaabbuužžnnííkkůůmm,,  kktteeřříí  ssii   ddáávvaajj íí  ddoo  nnoossuu  mmaassoo,,  ssppííššee  
ppoohhrrddáánníí..    ……  ZZáávviisstt  nnááss  mmůůžžee  iinnssppii rroovvaatt  kk  ppřřeekkoonnáávváánníí  nnaaššiicchh  zzddáánnll iivvěě  oommeezzeennýýcchh  
mmoožžnnoossttíí,,  ddooddáávváá  iimmppuullzz  nnaaššeemmuu  ssttaaggnnuujj ííccíímmuu  žžiivvoottuu..    

O rozdílu mezi oběma druhy závisti se dále dočteme: „Zveřejněním, že bychom si 
přáli mít něco jako ten druhý, se posiluje jeho pozice jako vzoru či standardu," říká 
psycholog Petr Macek z brněnské Masarykovy univerzity. Tak se stává motivačním 



činitelem pro vlastní aktivitu. ... Otázkou ovšem je, nakolik člověk poháněný takovou 
motivací zažívá po dosažení cíle pocit vnitřního uspokojení. Psychoanalytička 
Melanie Kleinová tvrdí: „Závistivý člověk je neukojitelný, nikdy nemůže být 
spokojený, protože závist vyrůstá zevnitř, vždy nachází objekt, na který se může 
zaměřit. … Závist je vnímaná jako negativní a je spojována se zápornými emocemi, 
s negativním hodnocením dotyčného, s přáním nějak ho zranit, ublížit mu, uškodit, 
ponížit ho, s nenávistí. … Závist iniciuje prožívání negativních emocí vůči kýženým 
hodnotám. Degraduje je a znehodnocuje i osoby, které je vlastní.“ 

JJaakk  ssee  ssttaannee  zz  ppoozzii ttiivvnnííhhoo  ppooccii ttuu,,  žžee  nnááss  nněěkkddoo  ppřřeevvyyššuujjee  aa  jjee  nnaaššíímm  vvzzoorreemm,,  nněěccoo  ttaakk  
ooddppoorrnnééhhoo,,  jjaakkoo  jjee  zzáávviisstt,,  vvyyssvvěěttlluujjee  TToommáášš  VVaaššáákk::   „„ PPookkaažžddéé,,  kkddyyžž  ssee  nnaa  šškkoolleenníí  
zzeeppttáámm,,  ccoo  nnaarruuššuujjee  vvzzttaahhyy  nnaa  pprraaccoovviiššttii ,,  ssllyyššíímm,,  žžee  jjee  ttoo  zzáávviisstt..  ......  JJaakk  vvzznniikkáá  aa  pprroočč  
zzáávviiddíí  ii   sslluuššnníí  ll iiddéé??    ……    JJee  jjaassnnéé,,  žžee  vvžžddyycckkyy  vvee  ssvvéémm  ookkooll íí  nnaajjddeettee  ll iiddii ,,  kktteeřříí  bbuuddoouu  
vv  nněěččeemm  vvyynniikkaatt  nnaadd  vvááss..  JJeennžžee  ttoo  jjeeššttěě  ssaammoo  oo  ssoobběě  nneenníí  ddůůvvooddeemm  kk  zzáávviissttii ..  ZZáávviisstt  ttoo  
pprroobbuuddíí  vvee  cchhvvííll ii ,,  kkddyy  bbuuddeettee  mmíítt  ppooccii tt,,  žžee  jjee  ttoo  nneesspprraavveeddll iivvéé..    ……  KKaažžddýý,,  kkddoo  mmáá  
ppooššrraammoocceennéé  sseebbeevvěěddoommíí,,  jjee  ooddssoouuzzeenn  kk  zzáávviissttii ..  LLiiddéé,,  kktteeřříí  mmaajj íí  oo  ssoobběě  ddoobbrréé  mmíínněěnníí,,  
kktteeřříí  jjssoouu  ssii   ssaammii   sseebboouu  jj iissttíí,,  nneettrrppíí  zzáávviissttíí..  NNeeppoottřřeebbuujj íí  oossttaattnníí  ppoommlloouuvvaatt,,  aabbyy  ssaammii  
ppoovvyyrroossttll ii ..  ……  VVyynniikkaajj ííccíí  ppssyycchhoolloogg  DDaanniieell   GGoolleemmaann  uukkaazzuujjee  vvee  ssvvéé  tteeoorr ii ii   eemmooččnníí  
iinntteell iiggeennccee,,  žžee  nneemmuussííttee  bbýýtt  oottrrookkyy  nneeggaattiivvnníícchh  iimmppuullzzůů..  SSttaaččíí  ssii   uuvvěěddoommii tt,,  kkddee  ssee  
eemmooccee  bbeerree..““     

A o tom hovoří Jeroným Klimeš: Rybářova žena ze známé Werichovy pohádky, i když 
žila v přepychové vile, měla pocit, jako by byla v láhvi od octa. Jako by nešlo vykročit 
ze začarovaného kruhu kyselé mysli. …  U lidí trpící syndromem rybářovy ženy 
neslyšíme slůvko »děkuji« buď vůbec nebo jen velmi výjimečně. Vděk je tedy pocit, 
který je u nich velmi vzácný. ...  To druzí lidé jsou nepovedení, nevděční, egoističtí 
apod. …  

Obdiv a závist. Tento pár nepředstavuje oposita (opaky) v lingvistickém slova smyslu. 
Jsou to oposita psychologická. Jsou to vlastnosti či pocity, které se vzájemně vylučují, 
a jeden člověk nemůže mít oba tyto pocity zároveň. Stanou-li se tyto pocity 
charakterovými znaky, mívají sáhodlouhé následky na život člověka. Obdiv i závist 
jsou si velmi podobné, obě jsou reakcí na poznání, že druhý člověk je v něčem lepší, 
úspěšnější či dokonalejší než my (obě také mají původ ve slovech vnímání - »dívat se, 
vidět«). Přes tuto principiální podobnost, se tyto dvě vlastnosti podstatně liší v dopadu 
na chování a duševní vývoj člověka. …  

Obdiv vede k nápodobě. S obdivem úzce souvisí i úcta k druhému člověku. Závist vede 
k sebedestrukci. Také závist se snaží odstranit rozdíl mezi méně a více úspěšným 
člověkem, ale má právě opačný účinek. Pokud závidíme, pak usilujeme, aby se druhý 
stal horším, nebo aby na tom byl stejně špatně, jako se cítíme my. … Závist nás 
zakonzervuje v tom stavu, se kterým jsme tak nespokojeni. … Sebepoznání je prvním 
a nejdůležitějším krokem k vystoupení z láhve od octa.“ 

Jak už bylo řečeno výše, ošklivý druh závisti ovlivňuje lidské jednání všude a skoro 
pořád. Simona Maxová míní: „ Závist patří mezi ty emoce, které jsou ukryty hluboko 
v našem podvědomí, objevují se samy od sebe a často podvědomě řídí naše jednání, 
aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Zcela racionálně jistě jsme schopni si 



zdůvodnit, že nemůžeme mít všichni to stejné, že každý z nás má něco dobrého 
a špatného a srovnávat se neustále s ostatními nás k vlastním úspěchům a kvalitními 
životu nedovede - přesto to občas všichni děláme... Jakmile nás vede naše závist ke 
krokům, které bychom jinak neučinili, přináší nám deprese nebo agresi, je dobré začít 
uvažovat nad tím, jak se jí zbavit.“  

Závist se nás dotýká nejen tím, že se jí my dopouštíme, ale také že se stáváme její 
obětí. Spolu se „smrtelnými hříchy“ lakomstvím a hněvem se právě tím liší od těch 
ostatních. Martina Antošová o tom praví: „Můžete si být jisti, že vás minimálně jeden 
člověk nemá rád. Jen proto, že děláte více věcí než on. ... On prostě závidí. A bude na 
vás házet špínu. A bude vám ubližovat. Možná se to nikdy nedozvíte, možná vám to ale 
přímo vpálí do očí. Od cizího to bolet nebude. Ale pokud to bude člověk, o kterém si 
myslíte, že je váš kamarád…Au! …  Máme stagnovat v našich ambicích jen proto, 
abychom náhodou nevyčnívali z davu? Aby nám ostatní neměli co závidět? Závist 
rychle infikuje oslabený organismus…“ 

Snad v každém národě panuje kritický názor, že je obzvlášť závistivý. I my si to o sobě 
myslíme: Tomáš Krystlík  tomu má vysvětlení: „Češi vyznávají rovnostářství, jehož 
základem je víra, že všichni jsou v podstatě stejní. Výslednicí je typický 
reprezentant českého národa, malý český člověk, který je zosobněním průměrnosti 
a tzv. zdravého selského rozumu. Ať mu chybí cokoli, určitě nepostrádá 
inteligenci. Malý český člověk má zlaté české ručičky, které zvládnou cokoliv, 
Čech je talentovaný, zručný a vynalézavý. Hloupost je jako hlavní znak 
vyhrazena pro konstrukci toho druhého, pro představy o nečeších. ... Vyznávané 
rovnostářství se dávno zvrhlo do závisti, Češi nesnášejí autority – jen někdy jsou 
ochotni někoho ne uznávat, nýbrž rovnou zbožňovat, viz kult osobnosti TGM, 
Havla. Nesnášejí odpovědnost, ani vlastní, neuznávají a vše rozleptávají 
pomluvami a pochybnostmi. … České egalitářství nepřipouští, aby vzorovou roli 
zastával výjimečně úspěšný nebo výjimečně nadaný jedinec. Vzorem může být 
jen člověk, jehož výsledky jsou dosažitelné všemi. … Karel Kryl to tuto tendenci 
opisoval slovy: »Jak je něco čisté, tak to co nejvíc pošpinit… Nikoliv jít s někým 
nahoru, ale stáhnout ho s sebou dolů…« V praxi se to též projevuje závistí. Typický 
Čech si nepřeje se mít stejně dobře jako movitější soused, nýbrž chce souseda 
stáhnout na svou, nižší úroveň – soused má kozu a já ji nemám, tak ať mu 
chcípne! …“ 
Důsledky závisti na nás dopadají, ať už závidíme, nebo jsme její obětí. Billy 
Graham upozorňuje (volně převyprávěno): „Závist vzniká a bují bez skutečné 
příčiny, způsobuje zakrnělost duší, je to bumerang, který nikdy nic nepřidá, nýbrž 
přivede nositele na mizinu, závistivec není nikdy šťastný.  Nejhorší je, že závist není 
obrana, ale je to útočná zbraň, je vždy agresivní.“  A Jan Berwid-Buquoy to dokládá 
takto:  „Ano, závist a zášť mohou v extrémním případě vést dokonce ke zhroucení 
hospodářského a politického režimu parlamentní demokracie. Potom nastupuje 
fašismus nebo komunismus. … Jde o hluboká selhání lidí, kteří vydávají své 
charakterové slabosti a konstruktivní neschopnost za »revoluční pokrok«. ... Závist je 
prvním předpokladem úpadku a neúspěchu. ... Je to radost z toho, že  úspěch druhého 
je přesně tak mizerně placen jako neúspěch.“ 



Zvláštní je, že poslední z deseti Božích přikázání se vztahuje k závisti (nehovoří se 
v něm výslovně jen o ní), stejně jako v tomto sedmeru je závist završením. Už 
v desateru jsme si pověděli, že závist je sama o sobě trestem. Liší se totiž od ostatních 
hříchů ještě také tím, že se nevkrádá plíživě a že se zpočátku tváří nevinně. Přepadne 
člověka s plnou silou a ihned od počátku ho sevře do palčivých kleští. Na www. 
digiweb.ihned.cz se píše:„Například závist náš mozek tuto sžíravou emoci zpracovává 
stejně tak, jako kdyby naše tělo pociťovalo nějakou fyzickou bolest. Prokázal to 
s pomocí magnetické rezonance Hidehiko Takahaši ze Státního ústavu radiologie 
v japonském městě Čiba. O jeho studii informoval vědecký časopis Science. ... Ukázalo 
se, že závist aktivuje mozkové centrum fyzické bolesti.“ Co všechno potom jedinec 
udělá, aby se té bolesti zbavil, zvláště když sám sebe obhajuje tím, že vlastně dělá 
pořádek a ozdobí se praporem spravedlnosti!?!  

Také na závist vznikly zajímavé citáty, například: Jenom krásný den chválí všichni, 
neb jej mohou chválit bez závisti (Miguel de Cervantes y Saavedra). Závist je 
nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic (Honoré de Balzac). Závist si nikdy 
neudělá svátek (Francis Bacon). Bolení zubů a závist těžko utajíš (Martti Larni). Na 
cizích polích je úroda vždy o mnoho větší (Publius Ovidius Naso). Posledním stupněm 
závisti je nenávist (Gaius Plinius Secundus Maior). Závistivci sice umírají, ale závist 
je nesmrtelná (Moliére). Závist trvá vždy déle, než štěstí těch, kterým závidíme 
(Francois de la Rochefoucauld).                                                                                         

Nejde však jen o to zbavit se nepříjemností a bolestí se závistí spojených, tj. zbavit se 
pouze symptomů. Jde o to začít už u malých dětí, aby se závistivými nestaly. Betynka 
9/2008 říká: „Závist je těžký hřích a výchova k nezávidění – nezáviděníhodná role 
rodiče.  … Dítě by si odmala mělo zvykat, že nemusí mít vše, co si zamane. Psychiatr 
Cyril Höschl to okomentoval bez servítků. »Odkládání uspokojování potřeb je 
nesmírně důležitá vlastnost. Jakmile dítě řve, nevrazit mu hned dudlík. Nechte ho 
chvíli řvát, vždyť život nepřináší uspokojení, kdykoliv si pískneme.« Dalším schůdkem 
na cestě do cílů bez závisti je vhodná náplň volného času. … Rovněž dítě, které je 
vedeno ke zdravému sebevědomí, úctě k přírodě i poznatkům, že na světě žije spousta 
lidí, kteří se mají daleko hůře, má šanci nad závistí zvítězit poměrně snadno a ve velmi 
nízkém věku. Řada rodičů se dnes ohání argumentem, že v době, kdy se životní úspěch 
měří penězi, musí svým potomkům dopřávat, aby nebyli vyobcovaní z kolektivu. Ale to 
je samozřejmě jen holý alibismus, který navíc to předhánění »kdo víc a kdo výš« 
podporuje. ... „Dítě opravdu přebírá model rodiny, a to v pozitivní i negativní rovině. 
… Děti rodičů, které hmotné statky nezajímají a štěstí rodiny vidí třeba ve společně 
stráveném čase a různých kulturních či duchovních alternativách, mají reálnou šanci, 
že závist poznají jen z okolí, ale jich se týkat nebude (pokud jim někdo nebude závidět 
pohodový životní postoj i s minimálním příjmem – ano i to jde!).“  

Jan Hus má pro nás radu: „Toho hříchu nemůže žádný lépe přemoci, jediné když zboží 
tohoto světa i důstojenství potupí: neb když nic nebude hledati, což jest tohoto světa, 
z ničehož nižádnému nebude záviditi; a tak ač koho jiného v tom uzří, nic mu toho žel 
nebude, neb toho nežádá. ... ale cožkoli může v Bohu komu dobrého učiniti řečí, neb 
skutkem spomoci, jest jemu povinen. Také ač jemu vděk není, však má to učiniti; buďto 
že druhdy jest jemu mrzký pro jeho činy, však tím více přes svou vůli má na něho 



hleděti, rozpomínaje se, že on jest Boží stvoření; protož také, což může nejlepšího, má 
jemu činiti. Ale mnozí jsou, jenž sami se hříchův varují, a pak vidoucí jiné, ani zle činí, 
anebo jich potupí, aneb jich posoudí, a tak těžce hřeší; neb nižádný nemá nižádného 
potupiti: neb ač dnes jest zlý, zejtra může býti dobrý;“ 

Také mám jednu dobrou radu, jak se zbavit závisti, jež nás svírá. Ráda bych 
připomněla ozdravnou funkci studu. Při snaze zbavit se něčeho, co sami považujeme 
za odporné, je totiž právě pocit zahanbení úžasně účinný. Závist se závistivci zakousne 
kdesi kolem žaludku, avšak stud člověka zavalí těžkým břemenem, nalehne na něho 
vahou která ho zohýbá, znehybní, znemožní. K osvobození potom vede jen náprava 
těch věcí, pro něž se stydí. A tak není divu, že i sám Pán Ježíš nás vybízí, abychom 
přivedli hříšníky k zahanbení, neboť to je nejjistější cesta, aby zatoužili po polepšení. 

A ještě jednou Billy Graham s návodem, jak překonat závist. Je třeba hřích vyznat 
a poddat se Kristově léčbě. Začněme inventurou všech svých hříchů, litujme jich 
a čiňme pokání, otevřme se Boží milosti a dejme prostor Duchu svatému v sobě!  

Přejme a dávejme, a záhy zjistíme, že teprve tím, že jsme začali dávat, my sami 
opravdu dostáváme. A také objevíme, jak jsme bohatí. Vždyť přece rozdávat mohou 
jenom bohatí! 

Připravuje Jana Hrdá 

Any v Africe  
Milí přátelé, milí bratři a sestry, 

právě jsem byla oficiálně přijata jako členka Ambassadors in Sport do Jihoafrické 
republiky na stáž od 24. května 2010. Pro mě je to obrovská příležitost pro růst ve víře 
prostřednictvím služby sportovní misionářky. Kromě misionářské práce je cílem stáže 
prohloubení mého vztahu s Bohem, mého povolání do služby, trénink sportovní misie, 
a praktické zapojení a pomoc v přijímajícím sboru a jeho okolí díky fotbalu. 

Ambassadors in Sport (AIS) v JARu vznikla v roce 2001. Jako misionářská organizace 
má za hlavní cíl šířit Dobrou zprávu o Ježíši Kristu sportem. Poprvé jsem o AIS 
slyšela od blízké kamarádky Lucky Jedličkové (toho času je členkou našeho sboru). 
Ze začátku bylo mým jediným zájmem sportovat, naučit se něco z fotbalu a udržovat 
se v kondici. To vše pod křesťanskou organizací, protože jsem věděla, že přístup ze 
strany trenérů bude mnohem přátelštější, pozitivnější a opravdovější než v jiných 
sportovních klubech. Později jsem zjistila, že nechci jen pasivně hrát, ale aktivně 
využít své schopnosti a dovednosti, jak oslovit lidi kolem sebe, a použít fotbal jako 
nástroj, jak o Bohu a jeho nepodmíněné lásce říci těm, kteří by jinak neposlouchali. 
Jelikož fotbalovými scénkami, slovíčky, svým chováním a zvyky (modlitby, ochota, 
přátelskost, fair play, spravedlivost) můžeme lidem přiblížit základy křesťanova 
života. Začala jsem pomáhat na turnajích, dětských táborech a trénincích pořádaných 
českou AIS kanceláří. Kromě toho jsem už dvakrát byla v USA na tréninku SMTC, 
což je kurz pro fotbalové trenéry na různých úrovních a následné trénování dětí na 
letních amerických táborech. Tam jsem se dozvěděla o AIS stáži v JAR a po několika 
diskuzích a na základě modliteb s vedením klubu jsem pocítila, že mě Bůh volá do 
služby právě tam. 



Každý zaměstnanec, dobrovolník či stážista si musí vytvořit vlastní tým lidí, jež ho 
budou podporovat - ať už finančně nebo modlitebně. Tento dopis píšu, abych vás 
požádala, zda byste zvážili možnost stát se členem tohoto mého podpůrného týmu. 
Budu moc ráda, když se v modlitbě zeptáte Boha, zda vám klade na srdce se zapojit do 
misie například jedním z těchto dvou způsobů. Pokud budete chtít vědět více 
informací o misii v JARu, můžete navštívit webové stránky www.ais-africa.co.za, 
které poskytují mnoho informací. 

Kdybyste mě mohli podpořit finančně nebo modlitebně, prosím zaregistrujte se na 
stránkách www.ambassadors.cz, v sekci Registrace dárků. Osobně chápu, že není 
lehké v současné situaci někoho dalšího finančně podporovat, ráda bych však, abyste 
věděli, že i zdánlivě malá částka bude bezpochyby užitečná a budu za ni velmi vděčná. 
Prakticky to tam pro mě může znamenat, že se třeba budu moci najíst. A pokud 
například sto lidí přispěje symbolickými částkami, může to ve finále narůst ve značný 
obnos, který mi může výrazně pomoci. Měsíčně budu muset zaplatit v přepočtu 
11.000,- Kč (€400,-), počítám-li délku celé stáže na tři měsíce a týden, celkem musím 
uhradit 33.800,- Kč (€ 1300,-). Částka zahrnuje hlavně náklady na ubytování, stravu, 
dopravu spojenou s misijními cestami a další poplatky. Rozhodně to není plat nebo 
podpora na dovolené! Pro dary, prosím vyberte „Aneta Podzimková –JAR“ z nabídky 
projektů. Číslo bankovního účtu je: 35-5463790267/0100, variabilní symbol: 201005, 
pro specifický symbol je nutné uvést identifikaci plátce ve formátu YYYYMMDD, 
kde YYYY je rok narození, MM je měsíc a DD den. S radostí mohu říci, že jsem již 
obdržela nějaké finance od svých sponzorů, kterým bych tímto ráda vyjádřila své 
hluboké díky. 

Možná ještě důležitější než finanční podpora je ta modlitební. Chtěla bych sestavit 
modlitební tým lidí, kteří se tímto způsobem mohou stát součástí mé misie upřímnými 
modlitbami před, během a po mé stáži. Zároveň děkuji těm, kteří na mě myslí ve 
svých modlitbách již teď. Vaši podporu pokládám za způsob, jak se se mnou podílet 
na šíření Evangelia. Modlete se, prosím, za to, aby mi Bůh poskytl dostatek prostředků 
na mou službu a stáž, zbavil mě tohoto břemene a abych se mohla duchovně více 
připravovat. A hlavně za otevřená srdce těch, se kterými se setkáme a jimž chceme 
zvěstovat Dobrou zprávu.  

Any 

Ahoj přátelé a kamarádi, 

ráda bych vám sdělila nějaké podrobnosti o své misijní cestě do Jihoafrické republiky.  

Na přelomu června a července tohoto roku se v několika velkých městech Jihoafrické 
republiky uskutečňuje největší fotbalová událost - prestižní Světový pohár, kam se 
sjíždí celý svět. Ambassadors se podílí na doprovodných aktivitách v průběhu Poháru, 
což je úžasná příležitost.  

Možná znáte spoustu misionářů, kteří jedou lidem šířit Boží slovo, ale asi ne moc 
takových, kteří by to dělali díky fotbalu. Vysvětlení naší snahy je jednoduché. Stačí se 
podívat kolem sebe, kolik lidí sleduje fotbal, kolik lidí ho hraje, kolik fanoušků se 
sjíždí na utkání. A proč to tedy nespojit, když fotbalovým jazykem mluví tolik lidí?! 
Na hřišti jsou si všichni rovni, bez rozdílu výšky, váhy, věku, pohlaví, politického 



vyznání, víry, rasy, vzdělání, názorů. Každý má svou nepostradatelnou roli a 
dohromady tvoří tým, stejně jako údy v našem těle. Jaký by byl tým bez brankáře nebo 
bez útočníka? Tým směřuje k jednomu cíli - pochopitelně vyhrát, i dát do toho 
všechno a překonat se. Stejně tak se i my křesťané snažíme dosáhnout jednoho cíle - 
pro nás je jím věčný život s Kristem. Sama mám vyzkoušeno, jak se s použitím 
fotbalové analogie dá jednoduše a názorně na základní otázky o křesťanství poukázat. 

Pa a ahoj, Any 

Ahoj přátelé, 

zdravím z krásného Johannesburgu. Přivítal mne sice slunným počasím, ale ujistili mě, 
že tohle je výjimka, že zima opravdu přichází. 

JAR mi přijde ve spoustě věcí jako Amerika. Jak se lidi ve sboru vítají, komunikují, 
jak vypadá shromáždění, jak jsou silnice široké (hlavni tahy jsou rozšířené kvůli 
Mistrovství) atd. Je to taková americko-holandsko-anglická země s oranžovou půdou. 
Tou anglickou částí je řízení nalevo a oddělené kohoutky u umyvadla (ne všude). 

Jsou tu moc fajn lidi. Bydlíme v hlavním městě Pretorii v objektu s několika domy, 
které jsou obehnané zdí, na ní je ostnatý drát a v ní železná brána. Je to zabezpečení, 
aby se sem nikdo nedostal. Na dálnicích postávají nebo popocházejí afričané. Někteří 
prodávají suvenýry na Mistrovství a u některých jsem vůbec nepochopila, co tam 
dělají. Možná, že jen žebrají o peníze či jídlo.  

Any 

Ahoj, 

posílám další postřehy... Už jsem zjistila, proč lidé postávají u silnic! Čekají na 
autobus, který staví tam, kde stojí lidi. Prakticky to znamená, že bus může stavět na 
každé křižovatce, nebo nikde. Nebo čekají na taxík. Na to jsou určitá místa. Taxík 
musí být celý plný (aby se to vyplatilo), a pak postupně rozváží. Může to trvat 
několikanásobně déle tím, že se rozvážejí ostatní cestující, záleží, jakou trasu řidič 
zvolí. Možná i proto místní chodí pozdě. Všichni misionáři tu říkají: "To nic, to je 
Afrika, to je africký čas.“ A to znamená pozdě. Když se potřebujete přesunout třeba 
jen kousek, je mnohdy rychlejší jít pěšky. A hodně lidí tu pěšky chodí.  

V úterý jsme byli v černošské oblasti v jednom z menších měst Byly zde jiné domy, 
silnice, jiný způsob života. Silnice jsou jedno velké tržiště, kde kromě toho, že lidé 
prodávají věci, jež by vás ani nenapadlo, že by někdo prodával, a suvenýrů na 
Mistrovství, lidé jen tak posedávají a lelkují. To se děje i v prostorech před domky. 
Když jsme sjeli z hlavní silnice, půda pod koly se rapidně měnila, čím více jsme se 
blížili k okraji městečka. Nejdříve byla horší silnice, pak hlína, a pak povrch téměř na 
terénní auto... málem jsme také zapadli v menší bažině. 

Včera jsme si byli odpoledne zahrát jen tak mezi sebou. Je to o poznání jiné hrát s 
kluky, a dost se člověk naučí. Jejich skvělá hra, která spočívala v hlavičkování a 
střelbě z voleje (přímo ze vzduchu, aniž by se míč dotkl země), to není v ženském 
týmu doména. 

Nakupovat chodíme do Pick and pay, to je něco podobného, jako je u nás Tesco. Platí 
se tu randy, což je v přepočtu 2,5 koruny. Ceny jsou tu trochu vyšší. U pokladny 



většinou stojí kromě pokladní ještě jeden zaměstnanec supermarketu a skládá věci do 
tašek. To není standardní služba, ale jak mi bylo řečeno, tím si přivydělávají. Takže 
buď člověk přihodí pár randů, anebo musí říct, že nepotřebuje pomoc s balením. 

Mistrovství a to, že se sem chystá velká část světa, je tu pro ně ohromná obchodní 
příležitost. Dozvěděla jsem se například, že lidi z Johannesburgu, žijící v různých 
chatrčích a plechových přístřešcích a boudách, se museli vystěhovat za hranice města, 
aby nebyli na očích. Tam jim zařizují nějaké jednoduché ubytování, ale jen dočasně.  

Ahoj Any 

Misijní  konference BJB v ČR 
Milí bratři a sestry, zájemci o misii,  

po delší době se v naší BJB opět začíná objevovat snaha spojit síly, obdarování 
a zkušenosti při misijní práci. Pokud vám misie leží na srdci, toužíte po povzbuzení ve 
své misijní službě nebo rádi povzbudíte druhé svými zkušenostmi, tak přijměte 
pozvání na Misijní konferenci BJB, která se uskuteční v sobotu 16. října 2010 ve 
Vysokém Mýtě od 10h. 

Začátkem září vám na sbory pošleme více  informací o programu konference 
a podrobnosti ohledně přihlášení.  

Předběžný program:    začátek v 10 hod. ukončení v 16 hodin 

� zamyšlení nad společnou misijní prací v rámci BJB a nad možnostmi naší misie, 

� diskuze a schválení řádu Misijního odboru, (předběžný návrh řádu bude 
přihlášeným účastníkům zaslán ještě před konferencí), 

� diskuze a podněty pro vytvoření pravidel a fungování fondu zakládání nových 
sborů, (předběžný návrh bude přihlášeným účastníkům zaslán ještě před 
konferencí), 

� představení misijních projektů a evangelizační služby pro inspiraci druhých (své 
prezentace nahlaste prosím předem), 

� chvály a společné modlitby, 

� prostor pro otázky a diskuzi. 

Těšíme se na setkání s vámi 

Pavel Novosad a Erik Poloha 

ČSP k poslechu 
Chcete ve vaší empétrojce poslouchat text Českého studijního překladu? Na našich 
webových stránkách http://www.biblecsp.cz/ si nyní můžete stáhnout audionahrávku 
všech knih Nové smlouvy v podání Libora Diviše. Soubory jsou k dispozici v několika 
kvalitách a formátech. 



Narozeniny v červenci
1. Anatolij Kotubej 
3. Ludmila Ševčuková 
4. Věra Kleisnerová 
8. Jaroslava Sedláčková 
8. Valentýn Perets 

  9. Libuše Gotzová 
10. Helena Zákoucká 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 
11. Jiří Lemer 

12. Pavel Hrádek 
20. Ivana Hladíková 
21. František Tuček 
29. Elena Staňková

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h 
  4. 7. Vl. Hejl  
11. 7. Vlado Vovkanič 
18. 7. Ivo Šrajbr 

25. 7. Miloš Tresa 
  1. 8. Vl. Hejl 
  8. 8. Jiří Boháček 

15. 8. Vlado Vovkanič 
22. 8. Miloš Tresa 
29. 8. Miloš Tresa

Klub seniorů každé úterý v 15:00 hod. 
o prázdninách není = až zase od září 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30
  4. 7. Vladimír Hejl  (Vlado Vovkanič) VP 
11. 7. Ken Willson (David Živor) 
18. 7. Martin Hejl  (Petr Haller) 
25. 7. Jan Jackanič (Vlado Vovkanič) 
  1. 8. Vladimír Hejl  (VP) 
  8. 8. Will Robinson (Jiří Boháček) 
15. 8. Marek Macák (Šimon Pokorný) 
22. 8. Jan Zavřel (Vladimír Hejl) 
29. 8. Vladislav Donát (ml.) 

Budoucí program 
  9. – 14. 8. Mládež – Kreativ 120 II Kunratice u Cvikova 
14. – 22. 8. Tábor KS Pohoda Hradec u Stoda 
Ne 14. 11. 9h! Rozhlasové vysílání (M. Šolc) 
10. - 12. 6. 2011 Sborový víkend Běleč/O. 
 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800    KS 0558   SS stipendijní fond:       911010 
SS krizový fond: 911013, SS muzikál Křižovatka: 911011 

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com 
Tábory: www.kspohoda.com Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 
 


