
             OTČE NÁŠ…

- „Otče náš, jenž jsi na nebesích …“
-Ano, prosím? 
-Nerušit, modlím se!
-Ale ty jsi mě volal.
-Koho jsem volal? Nikoho jsem nevolal, jen se

tu modlím, tak mi do toho laskavě nemluvte:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích…“
-Vidíš, zase jsi mě volal. Udělal jsi to znova.
- Co jsem udělal?
-Volal jsi  mě.  Řekl jsi:  „Otče náš,  jenž  jsi  na

nebesích.“  Tady jsem, co chceš?
-Ale  já  nic  nechci,  říkal  jsem  svou  denní

modlitbu.  Odjakživa si to tak po ránu přeříkávám.
„Otče náš...“
-A proč  to  vlastně  říkáš,  když  nikoho  nevoláš

a nic nechceš?
-…  No,  prostě,  dělá  mi  to  dobře.  Když  se

pomodlím, mám takový dobrý pocit, víš? Jedna
nepříjemná povinnost  je pro dnešek za mnou.
Pocit dobře vykonané práce, znáš to, ne?
- Tak dobře, pokračuj.
- „Posvěť se jméno tvé…“
- Počkej, co tím myslíš?
- Čím jako? 
- Tím „Posvěť se jméno tvé…“
- To znamená… No prostě… to znamená… Nevím,

co  to  vlastně  zna-
mená.  To  je  hrůza.
Jak to mám vědět! To
je  prostě  taková
modlitba. Co to může
vlastně znamenat?  To
bych  taky  rád  věděl!
Ty to náhodou nevíš?
- To znamená, že chceš,

aby  všichni  lidé  po-
znali mou svatost.
- To má logiku,  uzná-

vám.  To  by  mě  ve
snu     nenapadlo.
„Posvěť  se  jméno
tvé“... No to by bylo
fakt  dobré.  Ale  nezlob  se,  musíme  popojet,
chápeš, nestíhám: „Přijď králo  vství tvé, buď vůle
tvá, jako v     nebi, tak i na zemi.“
- To myslíš vážně?

- Jistě, proč ne?
-A co tím myslíš?
-Myslím si prostě – že by bylo dobré, kdybys řídil

všechno i tady dole, tak jako to řídíš tam nahoře.
-A chceš, abych řídil i tebe?
-No,  vždyť  já  do  kostela  chodím,  to  sis,

doufám, všimnul. Jo, a předevčírem jsem byl
ještě na biblické hodině a přede mší přišel už
na růženec, tak nevím, co bys ještě myslel…
- To  není  to,  na  co  se  tě  ptám.  Co  tvoje

budoucnost – povolání, kariéra? Co tvůj volný
čas a prázdniny? Co tvoje známosti? Co tvoje
žádostivost?  Tvoje  zlost?  A  co  tvůj
pomlouvačný jazyk, kdo ho řídí? Víš, že s tím
máš  dost  potíže.  A  pak,  jak  užíváš  svoje
peníze? Všechno jen pro sebe.  A jaké knihy
čteš? Kam chodíš a na co se díváš?… Do toho
všeho zatím u tebe nesmím mluvit,  to  přece
víš ty sám…
- Přestaň  mi  vyčítat.  Jsem  stejně  dobrý  jako

kdokoliv jiný u nás v kostele.
- Promiň, myslel jsem, žes prosil,  aby se stala

má vůle.  Aby se  mohla  moje vůle  dít,  musí
začít u těch, kteří ji opravdu hledají, kdo o to
doslova prosí – jako například dneska ty. 
-No dobře. Však já vím, že nejsem dokonalý,

že  mám svoje slabší  stránky… Teď když se
o tom zmiňuješ, napadají mě i další věci…
-Však mě také…
-Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, až teď – ale

opravdu  s některými  těmi  věcmi  bych  chtěl
přestat. Víš, někdy si připadám jako otrok, ja-
ko by mi někdo dal na krk ohlávku a táhnul mě
někam, kam nechci...byl bych rád vysvobozen.
-Výborně,konečně se k něčemu dostáváme. Bu-

deme spolupracovat: Ty a já. Neboj se, spolu
můžeme dosáhnout vítězství. To jsem rád, žes

sebral odvahu, jsem na tebe hrdý.
-Nezlob  se,  podívej,  už  opravdu

potřebuju skončit.  Tohle  trvá  o moc
déle,  než  obvykle…  „Chléb  náš
vezdejší dej nám dnes…“
- Tobě? Ty bys potřeboval spíš nějaký

postík, ne? Tak jako tak máš nadváhu.
- Tak  to  už  přestává  všechno!  Já  tu

konám svědomitě svou náboženskou
povinnost a ty si ze mě děláš legraci?
Že jsem se do toho vůbec pouštěl. Že
jsem si  radši  nepustil  hned po ránu
rádio  jako  jindy,  mohlo  to  být  bez
problémů. Jo, to jsem taky slyšel, že
modlitbou  prý  člověk  získá  vnitřní
pokoj!!!  Takhle  rozhozený  už  jsem

dávno nebyl.
- To víš, modlitba je nebezpečná věc. Opravdu,

může u tebe ledacos změnit, i převrátit vzhůru
nohama  –  a to je to, co se ti pokouším obja-



snit. Volals mě a teď jsem tady. Teď už s tím nic
nenaděláš. Tak jen pokračuj v modlitbě. Ta další
část mě velice zajímá.
-…ach jo…
-No, pokračuj.
- Bojím se.
- Bojíš se? Čeho? 
- Protože vím, co mi řekneš.
- Zkus to a uvidíš.
- „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme

našim viníkům.“
- Tak jak je to s Honzou?
-No právě, to jsem věděl, že mi to připomeneš.

Proč mě tak pomluvil? A ošidil mě o peníze. Po-
krytec a lhář. Přísahal jsem, že se mu pomstím.
-A co tvoje modlitba, cos v ní řekl?
-Nemyslel jsem to tak

- - Dobře, jsi aspoň upřímný. Ale to není žádná
legrace, nosit tu hořkost pořád v sobě, viď?
- To není,  ale  jen  co  si  s ním  vyrovnám účty,

bude líp. Mám dost dobrý plán, nech to na mně.
Já  mu  to  spočítám,  že  se  bude  divit.  Jasně,
nenechám  na sobě přece štípat dříví, no ne?
-Nebude ti potom líp, bude ti hůř, věř mi. Odplata

není nikdy sladká. Rozmysli si to. Jsi teď nešťa-
stný a rozervaný, ale já to všechno mohu změnit.
-Můžeš? A jak?
-Odpusť Honzovi, pak odpustím já tobě. Potom

nenávist  a  hořkost  i  hřích  už  budou  jen
Honzovým problémem, ne tvým. Možná přijdeš
o ty peníze – ale znovu získáš pokoj v srdci.
-Ale,  Pane,  nezlob  se,  já  prostě  NECHCI

Honzovi  odpustit.  Cokoliv  jiného,  budu  třeba
chodit denně na mši až do konce prázdnin, nebo
se už nikdy nebudu dívat na Dallas, ale tohle po
mně nechtěj.
- Pak ani já nemohu odpustit tobě.
- ...Máš pravdu... Dyť já vím... Žiju už pár měsí-
- ců jako přiotrávený tou hořkostí. …ach jo… Tak

dobře, odpouštím mu. Prosím tě, abys mu požeh-
nal.  Pomoz mu nalézt správnou cestu v životě,
Pane... Musí být vlastně strašně nešťastný... když
na to tak myslím. Nějak mu pomoz..
- Tak konečně! Sláva! Jak se cítíš?
-Hm, kupodivu dobře, o moc líp. Jakoby ze mě

- něco spadlo. Fakt, cítím se ohromně.. 
-Vidíš,  tak  si  myslím,  že  poprvé  po  dlouhé

době nepůjdeš  večer  spát  s neklidem v srdci,
možná že nebudeš také tak unavený.
- Pořád jsem na to musel myslet.
- Tak  už  nemusíš.  Ale  ještě  jsme  neskončili

modlitbu, viď? Tak pokračuj.
-Ano.  „Neuveď nás  v     pokušení,  ale  zbav  nás

od zlého.“
-Výborně, to jsem právě udělal. Jen ty nechoď

tam, kde jsi vystavován pokušení.
- Co tím myslíš?
-Měl  bys  například  změnit  některé  přátele

a známosti. Někteří z  tvých takzvaných přátel
tě moc ovlivňují. Než se naděješ, zapletou tě
do špatných věcí. Nedej se oklamat. Říkají, že
je to  legrace,  ale  pro tebe by to byla  zkáza.
Nepoužívej mě pak jako svoje zadní vrátka.
-Nerozumím.
-Ale rozumíš. Udělal jsi to už mnohokrát. Byl jsi

přistižen ve špatné situaci, dostal ses do těžkostí
a  pak  ses  utíkal  ke  mně:  „Pane,  pomoz  mi
z toho, - a slibuji ti, že už to nikdy neudělám.“
-Ano, stydím se, opravdu se stydím. 
- Za co třeba?
-No třeba, když mě ta drbna Kropáčková viděla

vycházet z hospody. Řekl jsem totiž máti,  že
se  jdu  poradit  k Pepovi  s matikou.
Vzpomínám si, že jsem ti řekl: „Pane, prosím
tě,  dej  ať  neřekne  matce,  kde  jsem  byl,
a slibuji, že budu každou neděli v kostele.“
-Ona to tvé matce neřekla, ale ty jsi svůj slib

nesplnil, viď?
- Je mi to líto Pane, opravdu. Až do dneška jsem

si  myslel,  že  ranní  modlitba  bohatě  stačí.
Nikdy jsem nečekal, že by ses mi takhle ozval.
Nějak  mě  nenapadlo,  že  bys  to  pokaždé
poslouchal.
- Tak už dokonči svou modlitbu.
- „Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.

Amen.“
-Víš,  co  by  mě  oslavilo?  Co  by  mi  udělalo

skutečnou radost?
-Nevím,  ale  rád  bych  to  věděl.  Teď  bych  ti

chtěl  udělat  radost,  právě  teď  vidím,  jak  by
bylo dobré vzít tě vážně. 
-A právě tím jsi odpověděl na mou otázku.
-Odpověděl? A jak?
-Ano, protože to, co by mě oslavilo - to je mít

takové  lidi,  jako  jsi  ty  –  teď  po  našem
rozhovoru.  Takové,  kteří  by  mě  měli  rádi,
počítali se mnou a následovali mě. Teď vyšly
najevo  některé  tvé  staré  hříchy  a  byly
odklizeny z cesty. Nelze ani vyjádřit slovy, co
všechno můžeme spolu teď udělat.
- Pane, dej se do toho – udělej ze mě něco – já ti

pomohu.  Chci  to.  A prosím  tě,  začni  ještě
dnes!
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