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Generální konzulát âeské republiky
v Montrealu

pfieje v‰em ãtenáfiÛm
pfiíjemné a klidné proÏití vánoãních svátkÛ,

co nejvíce dárkÛ a úsmûvné pohody
k vánoãnímu stolu,

do nového roku potom hodnû
zdraví, spokojenosti a ‰tûstí

za cel˘ kolektiv
Jifií Parkmann, generální

konzul

Na poãátku bylo Slovo
Jsou slova, která nic neznamenají. Vyfiãená

letí svûtem jako vloãky a pak roztají nûkomu na
kabátû. ZpÛsobí trochu vlhka. Nûkdy jsou trochu
nepfiíjemná, kdyÏ jako vloãky zapadnou za límec
kabátu a tam nepfiíjemnû chladí. Jindy si jich
ani nev‰imneme.
Jsou slova prázdná, která jako m˘dlové bubliny

plují svûtem. Nûkdy dokonce vypadají krásnû,
kdyÏ se v nich odráÏejí duhové barvy.

Pak jsou slova tvrdá jako kamení. Dá se s nimi
bojovat i zraÀovat.
Jsou slova nenápadná, která v‰ak dokáÏí

uvolnit obrovskou lavinu snûhu, která se
nekontrolovanû fiítí do údolí.
A naopak jsou slova bez váhy. Vidûl jsem jak ve

filmu padaly obrovské kvádry mramoru. Jednalo
se v‰ak o atrapy a kdyÏ dopadly z veliké v˘‰ky
na konû stojícího v soutûsce, ten se ani nepohnul.
Kamera rychle zamífiila jinam, aby divák
nepoznal, Ïe se jedná o primitivní filmov˘ trik.
Taková jsou slova politikÛ.
Jsou slova plná lásky: „Miluji tû!“ Nûkdy vyfiãená

kvÛli tomu, abychom sami sebe pfiesvûdãili, Ïe
milujeme, protoÏe si touto skuteãností nejsme
jistí.
Jindy naopak tato slova nechceme vyslovit,

abychom nezdevalvovali jejich v˘znam. Bojíme
se je vyslovit, protoÏe tím, Ïe je vyslovíme
najednou ztrácí platnost. Radûji fiíkáme opak,
jen abychom neporu‰ili nûco velkého krásného,
kfiehkého, co mÛÏe kaÏd˘m okamÏikem zmizet.
Slova radosti. Jednou pfii nûjakém sportovním

utkání se mi neãekanû vydral z úst v˘kfiik. Siln˘
a mohutn˘. Kter˘ jsem neãekal. Byl jsem rád,
neskonale ‰Èastn˘, protoÏe promluvilo nûco, o
ãem jsem myslel, Ïe uÏ je dávno mrtvé.
Jsou také slova bolesti, která jsou jako

mimodûk vyfiãená a která zpÛsobují úlevu.
Na tato slova jsou odpovûdí slova útûchy. Jak
ãasto bychom chtûli tato slova vyslovit, ale

nedokáÏeme to, pro na‰i vnitfiní prázdnotu.
Pfiipadáme si planohubû, nevûrohodnû.
Jsou slova, pfii kter˘ch se otfiásl vesmír. Jsou

to slova „Eloi, Eloi, lama zabachtani!“ „BoÏe
mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi  mne  opustil!“ Slova,
která Kristus volá na kfiíÏi.
Tato slova existenciálnû stvrzují JeÏí‰ovo

Kázání na hofie, ãi podobenství, zázraky, JeÏí‰ovo
lidství. Slova bolesti a utrpení. Jsou to
velkopáteãní slova. JenÏe ani tato slova nemají
koneãnou platnost.
Nad nimi je slovo nadûje. Nadûje, která se

uskuteãnila ve vzkfií‰ení. A to je to Slovo, které
bylo na poãátku u Boha. To je to Slovo, které je
BÛh.
JelikoÏ to bylo na poãátku u Boha. Oslavujme

tento okamÏik, oslavujme tento poãátek,
oslavujme jeho pfiíchod jeho narození.
Oslavujeme okamÏik, kdy Slovo se stalo tûlem.
Kdy Slovo bylo stvrzeno. Kdy se pfiestalo jednat
o pouhou teorii.
Oslavujeme to, Ïe kromû slov prázdn˘ch jako

m˘dlové bubliny, jsou slova, která platí, která
jsou existenciálnû ruãena. Oslavujeme Slovo,
které je od Boha. Slovo, které se splnilo v JeÏí‰i
Kristu. Slovo, které je podle evangelisty Jana,
BÛh.

A. BfiezinaA. BfiezinaA. BfiezinaA. BfiezinaA. Bfiezina

Andûl pfiáchází znenadání

Ochozy obrazu uhlídá‰
·álení zrakového smyslu
Nenech ãas uplynout samoty oslavou
a svatynû pohanské bofi!
Chvátavé pohyby pomaten˘ch skfiítkÛ
Sviní
MoÏno-li… tak se nepokofi
Sobû sám sokem - pfiesto tajemství stráÏcem
zÛstaÀ prost˘m - mot˘lí pel na kfiídlech
Pfiipraven v kaÏdé chvíli
Andûl pfiáchází znenadání

Ondfiej David Rada
- ze sbírky

 Z ãesk˘ch trhÛ a trÏnic
Pfievzato z Katakomb

 - podzim 2002

KoláÏ M. Gabánková

Veselé Vánoce a PF 2003 pfieje SatelliteSatellitu a jeho ãtenáfiÛm
pfiejeme klidné proÏití Vánoãních svátkÛ

a mnoho zdraví a úspûchÛ v Novém roce 2003.
Vûfime, Ïe Nov˘ rok pfiinese ménû tragick˘ch

událostí jak˘mi byly letní povodnû,
ale více úspûchÛ jako zdárné dovr‰ení

integraãního procesu âR do Evropské unie
 nebo summit NATO v Praze.
Rok 2002 opûtovnû prokázal
soudrÏnost âechÛ Ïijících v

zahraniãí se svou domovinou,
za kterou dûkujeme a vûfiíme, Ïe
takto tomu bude i v následujících

letech.
Velvyslanec âeské republiky v
Kanadû Vladimír Kotzy s chotí Michaelou

a v‰ichni pracovníci velvyslanectví


