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Zapfiení Petrovo
Zemû je rudá od krve a mlãí stromy v Nazaretu,
dnes naposled i poprvé - jak v neskuteãném kabaretu,
jsme pfiíli‰ slábi ve vífie, byÈ tfieba Krista na kfiíÏ vlekou,
vÏdyÈ zabijí-li past˘fie, pak se i ovce rozutekou.

KfiíÏe se tyãí k mûsíci a trny zdraví Mesiá‰e,
v zahradû pûjí slavíci, je noc, jeÏ ãeká na Jidá‰e,
mûsíc se tfipytí perletí, a tfieba vûrnost pfiísaháme,
teì podruhé i potfietí Krista i sebe zapíráme.

Zapfieme poprvé - ruce se dosud chvûjí,
zapfieme podruhé, chválíce beznadûji,
potfietí zapíráme uÏ jen tak, ze zvyku,
a slzy polykáme, pláã místo v˘kfiiku.

Zemû je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji,
vÏdy znovu a vÏdy poprvé prosíme s Petrem o nadûji,
jsme pfiíli‰ slábi ve vífie a svatou pravdu na kfiíÏ vlekou,
vÏdyÈ zabijí-li past˘fie, jsme ovce, jeÏ se rozutekou ...

Karel Kryl (12. 4. 1944 - 3. 3. 1994)

Horká linka Mexico City-Nymburk
a letecké spojení Hamilton-Praha

Veselé Velikonoce!
Jako kdybychom periodicky pociÈovali absenci Boha.
„Kde je BÛh?“ ptali se mnozí v dobû druhé svûtové války.
„Kde je BÛh?“  ptali se dal‰í v dobû stalinského teroru.
„Kde je BÛh?“ ptají se mnozí v tûchto dnech v okamÏiku zemûtfiesení v Japonsku.
Pokud katastrofu zpÛsobí ãlovûk mÛÏeme poloÏit protiotázku:
„A kde byl ãlovûk, kter˘ mûl odmítnout poku‰ení?“
Poku‰ení chleba, zázraku a moci. Poku‰ení Ïivotní úrovnû, oslnûní osobnostmi,
kter˘m slepû vûfií a které samy sebe prohlásily za nejlep‰í pfii budování tisícileté
fií‰e nebo spoleãnosti, kde si budou v‰ichni rovni a vzpomeÀme, docela nedávno
zaznûlo nové heslo NEW WORLD ORDER - nov˘ svûtov˘ pofiádek.
Ano, to je ãlovûk, kter˘ podlehl poku‰ení.
Co v‰ak s pfiírodními katastrofami, co se zemûtfiesením, které postihlo nedávno
Haiti. Jednu z nejchud‰ích zemí na svûtû a co se zemûtfiesením, které postihlo
Japonsko? Pro zmûnu jednu z nejbohat‰ích zemí svûta.
Skuteãnû tûÏko se hledá odpovûì a pokud ji ãlovûk chce dát je vÏdy v dal‰ím
poku‰ení laciného fie‰ení.
Církev udûlala dobfie, Ïe ãtení o poku‰ení na pou‰ti dala na zaãátek postního
období. I kdyÏ je to relativnû krátké období, které se konãí Velk˘m Pátkem, po
kterém následuje slavné vzkfií‰ení. V biblickém textu mezi tûmito mezníky je
prakticky celá zvûst evangelia.
V Matou‰ovû evangeliu následuje od 5. do 7. kapitoly Kázání na hofie vãetnû
Blahoslavenství a Modlitby Pánû, kde máme dÛleÏitou prosbu: „Neuvoì nás v
poku‰ení.“ Nejen zde, v Kázání na hofie, ale prakticky v celém dal‰ím textu v‰ech
ãtyfi evangelií, je BoÏí solidarita s lkajícími a trpícími.
Na jedné stranû je tedy odmítnutí podílet se na bezpráví, pod klamnou záminkou,
Ïe víme, co je dobro a zlo a Ïe postavíme do stfiedu dûní nûjakého bÛÏka ãi
ãlovûka.
Na druhé stranû pfiiznání se k tûm, ktefií trpí, aÈ je to vinou spoleãnosti, nemoci
nebo pfiírodní katastrofy.
BoÏí stvofiitelské dílo, ãi dûjiny spásy mají v sobû dva základní elementy:
Stvofiitele a stvofiení. Nelze oddûlit jedno od druhého. Pokud stvofiení trpí, trpí s
ním na kfiíÏi i JeÏí‰ Kristus a poku‰ení spoãívá právû v tom, abychom se tomuto
utrpení vyhnuli, abychom se vyhnuli solidaritû s trpícími.
Poku‰ení, které bylo pro JeÏí‰e Krista asi nejvût‰í v okamÏiku, kdy ho pfii‰li
Ïoldnéfii zatknout.
Kdyby se vyhnul cestû kfiíÏe, zneváÏil by v‰e, co sv˘m Ïivotem tvrdil. Tím, Ïe
tuto cestu pfiijal, nastoupil i cestu ke vzkfií‰ení, které oslavujeme o Velikonocích,
ke kter˘m smûfiujeme.
A Ïe to není cesta jednoduchá, to má naznaãit i postní období, v kterém nyní jsme.
(Úryvek z kázání 20.3.2011 v âeskoslovenském bapt. sboru v Torontu)

abe
***

MÛj pfiítel Raguel se kdysi zamiloval do Mexiãanky s exotick˘m jménem Marta Eugenia Luna Ledesma,
která studovala na DAMU u profesora EvÏena Sokolovského, kter˘ se proslavil fiadou tendenãních seriálÛ
v âeskoslovenské televizi. Zfiejmû byl Raguel ‰varn˘ chlapec a jednou jsem se mohl na vlastní oãi
pfiesvûdãit, Ïe ho Marta skuteãnû miluje. Mûla totiÏ v divadle Disk premiéru antického dramatu Elektra.
Raguel sedûl na balkónû a jakmile zhasla svûtla a rozsvítilo se na jevi‰ti, usnul spánkem spravedlivého,
coÏ se stalo nejednou i mnû. O pfiestávce pfii‰la jeho nastávající za námi, aby zjistila jak se to Raguelovi
líbi. Nalezla ho, jak v klidu pochrupuje v divadelním lóÏi. Starostlivû se obrátila na mne a poprosila: „AÏ
bude‰ odcházet, nezapomeÀ vzbudit Rajíãka!“

Po ãase se Marta Eugenia vrátila do Mexika a Raguel osamûl. Letenka z Prahy do Mexika nebyla
nejlevnûj‰í a sehnat na ní nebylo nejsnaz‰í, ale láska hory pfiená‰í a Raguel zaãal pracovat v nymburském
krematoriu. Od té doby tvrdil: „KaÏd˘ den ãerstvá kvûtina na stÛl.“ JenÏe problém byl v tom, Ïe kdyÏ
rozÏhavil horkou linku mezi Nymburkem a Mexicem City stálo to pomalu stejnû penûz, jako letenka. A tak
Raguel pracoval a Marta Eugenia Luna Ledesma pokraãovala ve své kariéfie, která vyvrcholila slavn˘m
seriálem Esmeralda, kter˘ trhal v‰ecky divácké rekordy na v‰ech komerãních televizních stanicích. Inu asi
se nûco od slavného reÏiséra nauãila.

Na horkou linku Mexiko City-Nymburk jsem si vzpomnûl, kdykoliv jsem vidûl nûjaké neuvûfiitelné spojení.
Stejnû absurdní mnû pfiipadal rychlík Milovice-Moskva urãen˘ okupaãním vojákÛm a jejich rodinám.

Vysvûtlení pro taková spojení se najde vÏdycky. Pamatuji se, jak jsem letûl z islandského Keflavíku do
New Yorku a jak jsem pustil k oknu nûjakého kluka a vidûla to krásná blonìatá islandská letu‰ka a tak jí
to dojalo, Ïe mi pfiinesla extra koÀak.

Letos jsem pro zmûnu vidûl ve Florencii letadlo do rumunského Teme‰váru. I to bylo pro mne záhadou,
kdo pouÏívá této pravidelné linky, ale spokojil jsem se s odpovûdí, Ïe jsou nûkteré vûci mezi nebem a zemí,
které jsou nad moje pochopení. Nûkdy to mohou b˘t i rÛzná letadla.

JiÏ del‰í dobu se prosl˘chá, Ïe bude létat opût pfiímé spojení z Toronta do Prahy. Je to podobnû jako s
rádiem Jerevan. Koneãnû nová linka byla minul˘ t˘den pfiedstavena vefiejnosti ale není to z Toronta, ale
z Hamiltonu.

I název spoleãnosti je jaksi matoucí Air Italia Polska. Provozuje tfii spojení do stfiední Evropy z Hamiltonu.
Kromû Prahy bude Boeing 767 létat do Krakova a Budape‰ti. Provoz zaãíná 27. kvûtna 2011 a konãí 21.
záfií 2011. Letadlo pojme kolem 250 pasaÏérÛ a cena letenky do Prahy je 799 dolarÛ plus 285 dolarÛ daÀ.
âili 1084 dolarÛ celkem. V˘hodou je, Ïe mÛÏete za padesát dolarÛ parkovat pfiímo na leti‰ti.

JestliÏe letíte opaãn˘m smûrem z Prahy do Hamiltonu, tak je to je‰tû levnûj‰í. Pokud byste letûli z Toronta
9. ãervence do Prahy a 30. ãervence zpût, tak jsem nalezl nejlevnûj‰í spojení s Jet Airways do Bruselu
a pak s âSA do Prahy celkovû za 1395 kanadsk˘ch dolarÛ, ale s KLM pfies Amsterodam je to jiÏ 1636
dolarÛ. A to je pro ãtyfiãlennou rodinu dvoutisícov˘ rozdíl. Pfii tom na leti‰tû do Hamiltonu mÛÏete dojet
autem nechat ho zde a pak se opût vrátit zpátky, nasednout do auta odjet domÛ, coÏ je velmi v˘hodné pro
lidi, ktefií nejsou pfiímo z Toronta

MÛj pfiítel Raguel, aby vydûlal na cestu z Nymburka do Mexico City musel pracovat rok v krematoriu. Vy
se z Hamiltonu do Prahy mÛÏete dostat podstatnû levnûji.

Ale‰ Bfiezina
***

Ve ãtvrtek 31. bfiezna 2011 byla kanadské vefiejnosti na mezinárodním leti‰ti v Hamiltonu pfiedstavena nová
linka Hamilton-Praha. Za âeskou centrálu turistického ruchu promluvila Mirjana ·ebek-Heroldová (uprostfied),
která zároveÀ ukonãila své pÛsobení v torontské kanceláfii CzechTourism a pfiedala pochodeÀ do New Yorku
Michaele Claudino (vlevo). âesk˘ konzulát v Torontu zastupovala paní Eva Matou‰ková (vpravo).


