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LOVO NA DUBEN  
 
ESTER  je perské jméno a znamená „hv�zda“ židovsky Hadassa. Byla manželkou 

perského krále Asvera (Artaxerxes, Xerxes 485-465 p�ed Kristem). Milovala sv�j národ. Ve svém 
život� vid�la šanci, že m�že národu pomoci a zachránit jej a tuto šanci využila. Její p�íb�h 
vypráví stejnojmenná kniha Ester. Perský král Asverus uspo�ádal pro šlechtice všech 127 
provincií své �íše bohatou hostinu v Susách. Jeho manželka Vasti m�la ukázat host�m svou krásu, 
ale neuposlechla a byla proto vypuzena. Na dvo�e se objevila židovská dívka Ester, chovanka 
Mardochea, který kdysi zachránil králi život. V sedmém roce se stala Ester královnou. Asverus 
ustanovil vrchním správcem Méda Amana, p�ed nímž se m�li všichni sklonit. Mardocheus v tom 
vid�l modloslužbu, proto tuto poctu Amanovi odep�el. Aman si umínil odstranit nejen 
Mardochea, ale celý židovský národ. Aby dob�e promyšlený návrh byl králem p�ijat, dal vrhat los 
(pur). Král jeho návrh skute�n� p�ijal, zvlášt� když mu z toho m�l plynout nový p�íjem do státní 
pokladnice. Pro Mardochea m�l Aman p�ipravenu šibenici padesát loket vysokou. Královn� Ester 
se však v poslední chvíli poda�ilo zma�it všechny úklady proti Žid�m. Vzala všechnu svou 
odvahu a šla ke králi s prosbou, i když bylo každému zakázáno pod trestem smrti objevit se p�ed 
králem bez pozvání. Dokonce i jí jako královn�. Král ji tento p�estupek odpustil a p�i slavnostní 
hostin� byly odkryty plány Amana, který skon�il na jím p�ipravené šibenici. Mardocheus se stal 
ministrem a žid�m byla dána p�íležitost povraždit 75 000 nep�átel. Na oslavu tohoto vysvobození 
slaví židé do dnešního dne slavnost purim (los�) vždy 14. a 15. b�ezna. V n�kterých k�es�anských 
seznamech knih Starého Zákona kniha Ester chybí. P�í�inou je z�ejm�, že se v ní nevyskytuje ani 
jednou slovo B�h, a� proz�etelnost Boží celá kniha p�edpokládá. Dále mohla zarážet 
pomstychtivost Mardochea a nenávist v��i pohan�m. V Novém zákon� není ani jednou citována.  

P�íb�h královny Ester a její kniha mluví o pronásledovaném Izraeli Starého zákona, o 
tajemství Božího lidu. Vidíme, že Židé byli pronásledováni již p�ed Kristem, ne teprve po jeho 
odmítnutí. Je to tajemství Božího vyvolení. Nový Izrael – Církev je také pronásledována a 
nenávid�na (srov. J 15,18) nebo� Kristova radostná zv�st p�sobí v slyšícím bu� pokoj nebo 
nenávist. P�íb�h královny Ester m�že být p�íb�hem út�chy pro Boží lid Starého a Nového zákona. 
B�h je suverénem d�jin. Jeho plány jsou tak jemné, že se dají poznat teprve od konce. To nás u�í 
i život Ježíše Krista. Jeho slova: „Ve sv�t� máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem p�emohl sv�t.“ 
(J 16,33) jsou pro nás plnou út�chou.    
Královna Ester oslovila mnohé um�lce: její sochu nalezneme v Palazzo Vecchio ve Florencii, 
Tinorett�v obraz v Hampton Court v Anglii a madridském Pradu. Rembrandt�v obraz Ester je 
v Raleigh v Severní Karolín�. Odvaha královny inspirovala Rilkeho k napsání básn�, Händel se 
zabývá ve svém oratoriu bojem dobra a zla.  DPJ 
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RO�NIK IX. 

„Odstra�te starý kvas, abyste byli novým t�stem, vždy� vám 
nastal �as nekvašených chleb�, nebo� byl ob�tován náš 
velikono�ní beránek, Kristus. Proto slavme velikonoce ne se 
starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným 
chlebem up�ímnosti a pravdy.“ 1 Kor 5, 7-8 

 



Úmysl apoštolátu modlitby na duben 2005 
1. Za všechny pok�t�né, aby v�rn�ji prožívali ned�li jako den Pán� a zasv�tili ji p�edevším 

Bohu a svým bližním.  
2. Za všechna spole�enství v��ících a jejich vroucí touhu po svatosti, aby se tak roznítil r�st 

misijních povolání. 
3. Za všechny, kdo nemohou p�istupovat ke svátostem, aby neztráceli nad�ji v Boží 

milosrdenství. 
 
 

LÁDEŽ  
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Další informace a p�ihlášky na tel: 244 910 469 neba na www.kolin2005.signaly.cz  nebo u Davida Ž. 
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Ve st�edu 4.kv�tna 2005 v 19 hodin Vás srde�n� všechny zvu do refektá�e Domova sv. Karla 
Boromejského na ustavující sch�zi Sdružení žen KDU – �SL v Praze �epích a zárove	 na malou 
neformální oslavu Dne matek, spojenou s kulturním vystoupením a malým ob�erstvením.  

Setkání se zú�astní p�edsedkyn� pražské organizace Sdružení žen KDU-�SL paní 
PhDr.Daniela Rázková, místop�edsedkyn� pražské organizace SŽ paní MUDr. Vendula 
Svobodová, p�edseda OV KDU- �SL pan Ing. Josef Svoboda, Ph.D. a další významní hosté. 

D�vodem založení této ženské organizace je možnost oslovit, informovat a vyzvat ob�any 
mimo politické platformy k zodpov�dnému a aktivnímu p�ístupu k situaci v naší zemi a vyjád�it i 
tímto zp�sobem svoji zodpov�dnost za d�v�ru danou mi také Vámi v minulém volebním období.  

V druhé �ásti pak po malém kulturním vystoupení, které bude velkým p�ekvapením pro 
všechny hosty, bude následovat malé ob�erstvení a možnost neformálního setkání.  

T�ším se na setkání s Vámi                                                              Marie Hanušová  
 
 

OMILIE  
 
 Vážený pane fará�i! 

Dnes jsem slyšela p�enos mše svaté z kostela sv. Rodiny, protože jsem byla doma se 
svým nemocným synem. Velice m� oslovila úvaha o vid�ní – krátkozrakosti, 
dalekozrakosti a r�zném zkresleném vid�ní skute�nosti. Ráda bych o tom ješt� v klidu 
pop�emýšlela, až budou d�ti spát a taky dala k dispozici mým brat�ím a sestrám, kte�í 
mají práv� v tu dobu bohoslužby a nemohli to slyšet. Kdybyste m�l tuto úvahu 
v písemné podob�, mohl byste mi ji, prosím, poslat? Nejsem sice katoli�ka, ale 
poslouchám podle p�íležitosti bohoslužby všech církví a vždy m� to n�jak obohatí. Sama 
pat�ím do Církve bratrské. P�edem d�kuji.    6.3.05     D. Zahálková    

 

A na p�ání mnoha dalších zde zve�ej�ujeme zmi�ované kázání našeho otce Daniela: 
 

Krásná a známá jsou slova lišky z „Malého prince“, jemuž p�i rozlou�ení �íká: „Te� ti dám na 
cestu své tajemství. Je docela prostinké: správn� vidíme jen srdcem. Co je d�ležité, to o�i nevidí.“  
V prvním �tení jsme slyšeli, že B�h bible je B�h vidoucí. Nedívá se jako �lov�k, který soudí 
podle zdání, Hospodin však vidí do srdce. P�ed ním nez�stane nic v temnot�, jeho sv�tlo prozá�í 
všechno. V evangeliu je také �e� o vid�ní. Ježíš vidí slepého od narození, kterému otev�e o�i. 
Dává se mu poznat jako Sv�tlo sv�ta. Slepý je prototypem �lov�ka, který je p�irozen� slepý, než 
se nau�í v��it Bohu. �lov�k má být uzdraven nejenom od vn�jší slepoty, ale zejména od slepoty 
svého srdce.  

Od starok�es�anské doby jsou 3. až 5. ned�le postní spojeny s p�ípravou na k�est, s tzv. 
skrutiniemi. Pro tyto ned�le byli vybrány centrální �tení z Janova evangelia: Ježíš se v rozhovoru 
se samaritánkou  presentuje jako „pramen živé vody“, p�i uzdravení slepého jako „sv�tlo sv�ta“,  
a p�i vzk�íšení Lazara jako „vzk�íšení a život“. K�est je svátost, kterou otcové jako �eho� 
Naziánský nebo Klement Alexandrijský nazvali „illuminatio“ – „osvícení“.   
Katechumen�m cht�li p�ipomenout: Chceš být š�astný? Nevysta�íš si s krátkozrakým pohledem 
�lov�ka, setkej se s Kristem, vzbu� se spá�i, a on t� osvítí. Cvi� se vid�t jako on, žít jako on.  

Ale nejenom pro katechumeny platí toto evangelium, je ur�eno také všem pok�t�ným, aby 
nepropadli farizejskému nebezpe�í slepoty. Jednou jsme byli pok�t�ni, ale být k�es�anem je úkol 
na celý život.  
A tak se m�žeme ptát: V �em jsme jako k�es�ané slepí? Co nevidíme? 
Proz�etelnost boží, znamení jeho lásky, p�ipravenost p�ijmout i to t�žké v život�?  

H 



V každé dob� byli k�es�ané, kte�í ve své slepot� mysleli, že musí vylepšovat Kristovo dílo. 
Odsoudili a zatratili každého, kdo nebyl jejich názoru. Když je pravda, že dob�e vidíme jenom 
srdcem, nejsme slepí všichni?  

Slepý nejsem, ale krátkozraký… 
vidím jenom to, co leží p�ímo p�ede mnou, co m� trkne do o�í: jenom tlusté nadpisy v Blesku, 
jenom problémy, které se m� bezprost�edn� dotýkají. 
Co je psáno malým písmem, to ne�tu, detail� si nevšímám…, jenom hrubost mi padá do oka, na 
jemnost nehledím…, úzký je m�j horizont, m�j obraz sv�ta je velmi omezen…, nemyslím dál a 
mám málo fantazie.  
Dlouhodobé plány ned�lám…, moje trp�livost nesahá daleko…, žiji z ruky do úst, z jednoho 
okamžiku k druhému. Slepý nejsem, ale krátkozraký… 

Slepý nejsem, ale dalekozraký… 
Vidím do dáli. Nejenom „Nám�stí�ko“ a „Superstar“ ale také „Události a komentá�e“ a „Cesty 
víry“ sleduji. 
Angažuji se pro Srí Lanku a Indonésii,  Kubu a  Jižní Ameriku, �tu knížky o sv�tové obživ� a 
vývozu zbraní. 
Jenom to, co se d�je p�ed mým prahem ve své dalekozrakosti nevidím. 
Trudnomyslnou kolegyni, d�ez plný špinavého nádobí, p�epln�ný koš, odrovnanou ženu 
alkoholika odvedle, bezdomovce z nory –  to nevidím. Milovat vzdálené je pro m� leh�í než 
milovat bližní. Slepý nejsem, ale dalekozraký... 

Slepý nejsem, ale šilhám, uchází mi jedno o�ko ne na zlato a st�íbro, ale po lidech. 
Po t�ch, co se mají lépe než já, jsou oblíbení a zváni na každý raut, ti, co lépe vypadají a nemají 
žádné pupínky, co lépe skládají zkoušky a bez problém� navazují kontakty.  
Slepý nejsem, ale šilhám… 

Slepý nejsem, jenom barvoslepý… 
�asto vidím �ern�, nejenom politicky ale i církevn�. One in one – �erná v �erné. 
Nebo obrácen�: „Black is beauty!“ tady také vidím �ern�, nebo maluji �erno-bíle.  
Bu� – a nebo, všechno – nebo nic. Všichni mají zašpin�nou košili, jenom já mám bílou vestu. 
„Bože, d�kuji ti, že nejsem jako ti druzí…“   
Nebo vidím r�žov�: harmonie, ideální sv�t, pokoj, radost, pohodi�ka... Vše skrz r�žové brýle: 
jenom žádné konflikty, jenom žádné hádky. 
Rad�ji barvit – r�žov�, rad�ji držet pusu.  
Nebo vidím �erven�. Reaguji jak krocan na �ervené tepláky když padnou dráždivá slova: t�eba 
nezam�stnaní, žebráci, jaderná energie, zelení… Když to slyším, vidím rud�. 
Jsem barvoslepý… 

Slepý nejsem, ale nosím brýle… 
Mám r�zné, pro každou p�íležitost. Jedny s malými okrouhlými sklí�ky a v niklové obrub� – 
v nich p�sobím intelektuáln�. Druhé velké, t�žké kos�áky  jako zam�stnavatel. 
Slune�ní brýle, zrcadlovky, p�es n� do m� nikdo nevidí, a to druhé zvláš� znejistí.  
Mám ješt� plno brýlí v arzenálu: stranické, církevní, rodinné, cizinecké, brýle p�es které se dívám 
na muže nebo ženy, brýle mých p�edsudk�.  
Bez všech t�ch brýlí bych byl nemožný jak malé kot�.  

Pot�ebuji n�koho, kdo mi mé brýle sundá. Kdo mi odstraní zákal a vylé�í bílé fleky. 
Pot�ebuji n�koho, kdo m� nau�í vid�t… 
 

Ježíši, sv�tlo sv�ta, tichý a pokorný srdcem, u�i	 naše srdce podle srdce svého.   
homilie ze 4. postní ned�le roku 2005  DPJ 

 
o.   Daniel: 603 475 056                                      http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                   
as. David:  603 894 989, 235 302 058                farnostrepy@tiscali.cz; david.zofak@tiscali.cz 


