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Splněný sen
„Kolikátého je dnes?“ ptala jsem se manžela. V průbě-
hu dovolené jsem přestala vnímat čas. „Dnes se splnil 
můj sen, ráda bych si zapamatovala dnešní datum.“ Po 
týdnu dovolené v horách jsme zajeli ke krásnému jeze-
ru, kde byla příjemně teplá azurová voda, krásné hory 
a  lesy kolem. Moc krásné místo, hotový ráj na zemi 
(aspoň pro mne). Když mi kamarád před časem toto 
místo popisoval, zatoužila jsem je uvidět na vlastní oči. 
Skutečnost předčila mé očekávání.

Před několika lety jsem se rozhodla, že si napíšu na 
papír pár „snů“, které bych si v životě ráda splnila. Pla-
vat v tomto jezeře byl jeden z nich.

 V pořádku jsme dorazili domů, vybalila jsem za-
vazadla, vyprala špinavé prádlo a nachystala večeři. Při 
jídle, za cinkání talířů a příborů, se ozvala melodie man-
želova mobilního telefonu. Ještě jsme ani nedojedli, po-
myslela jsem si. V průběhu hovoru jsem na tváři svého 
milého viděla údiv a neskutečnou bolest, smutek. „Co 
se stalo?“ ptala jsem se. „Včera se v autě zabili dva naši 
kamarádi.“ Bylo to v ten den, který jsem si chtěla zapa-
matovat jako jeden z nejkrásnějších.

Na naší planetě prožíváme radost i smutek. Někdy se 
to všechno namíchá dohromady. V jeden den se lidé rodí 
i umírají. Radují se i pláčou. Máme své plány, své sny, 
ale nevíme, kde na nás číhá smrt, bolest, zklamání. Kdy-
bychom znali všechno, co nás v životě potká, neunesli 
bychom to. Nedokázali bychom náš život prožívat v kli-
du a radosti, i když třeba zrovna klidný a radostný je.

A tak můžeme, i přes nejistotu zítřka, hledět do bu-
doucna s nadějí a v očekávání toho, co přinese.
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Včerejšek už ti nepatří, zítřka se možná nedočkáš. 
Jen dnešek ti patří. Naplň jej něčím krásným – ušlech-
tilou myšlenkou, laskavým slovem, milým úsměvem, 
dobrým činem.

Bohumila Fürstová

Kniha radosti
Tak tohle je moje kniha radosti. Dnes večer jsem ji dosta-
la od Martina jako „předdárek“ k svátku. Mohla jsem ho 
i obejmout. Byl to nádherný okamžik, takový, který mi 
rozsvítí srdce i oči.

Jsem dárková, ale ne každý dárek je jako tento. Mu-
sím si udělat čas na radost a pak je to správně. Mohla 
jsem si užít tu nádhernou radost z nevšedního dárku, 
jako je tenhle blok, sešit, notes, ale pro mne to bude kni-
ha radosti.

Na smutky a nemoci duše i těla mám jiný blok, se-
šit, notes. Na vzpomínky a plány do budoucna (jak být 
aspoň trochu snesitelná stařenka) mám zase jiný. S mo-
týly, kytičkami, pejskem a kočkou na obalu. Ale tenhle 
zářivě červený může být jenom kniha radosti. Tenhle 
sešit by neunesl smutky a starosti. Dostala jsem ho jako 
úžasnou pozornost. Není koupený jako ostatní bloky: 
jdu kolem papírnictví, zastavím se tam – a ejhle, blok. 
Ne. Tenhle mi Martin vybral, protože je zvláštní. Objed-
nal ho na internetu, přišel poštou a pak jsem ho dostala 
uložený v  růžové papírové dárkové taštičce. Rozbalila 
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jsem fólii, ve které byl zabalený, a konečně jsem se ho 
mohla dotknout. Nádhera.

Pečlivě vypracované zaoblené rohy, tajná kapsička 
a historie, kterou každý blok nemá. A když prstem pře-
jedu po hraně zavřeného bloku, je dokonale hladký  – 
nádherný pocit z dokonale ořezaných listů z kvalitního 
hladkého papíru. Vypadá to, že blok není ani tak na psa-
ní, jako na mazlení. Tak to je on – „MOLESKINE“, který 
si zavřete stejně zářivou gumičkou, jako je obal sešitu. 
Dokonalá harmonie.

Zdá se vám, že s  tím obyčejným blokem, sešitem, 
notesem příliš nadělám? Ne. V tom je právě to kouzlo 
života. Přijímat zdánlivě obyčejné věci jako ten největší 
skvost, jako vzácnou perlu. Je to veliký dar a možná je to 
umění, kterému se lze naučit. Nebo se na něj stačí rozpo-
menout z doby, kdy jsme byli dětmi a kdy dárky nikdy 
neměly peněžní hodnotu, jen kouzlo okamžiku, krásy, 
radosti, lásky a naplněné touhy.

Děkuji Bohu za dar radosti. Děkuji za dar, že mám 
syna, který mne chtěl potěšit a  obdarovat. Děkuji za 
tenhle okamžik štěstí.

Zdeňka Skarková
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Kdyby nebyly  
kapky deště
Kdyby nebyly kapky deště,
nikdy by slunce duhu netvořilo.
Kdyby nebyla obyčejná hlína,
nikdy by na zemi nic nerašilo.
Kdyby bolest srdce nesvírala,
byla by v nich láska docela malá.
Kdyby člověk jen rájem šel,
zase by na Boha zapomněl,
protože k modlitbě ruce spíná,
jen když ví, že je pouhá hlína,
jen vánek, pouhý vzdech,
který oživil Boží dech,
jen když u kříže pokleká,
jen když vyhlíží zdaleka
Toho, kdo z prachu ho pozvedá,
a jinou útěchu nehledá…

Jarka
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Milovaná Bohem
Konečně jsem se dočkala! Lékařka mi oznámila, že pod 
srdcem nosím zdravé děvčátko. Holčička? Přivedu na 
tento svět křehkou, jemnou, bezbrannou ženu? Ženu, 
která se bude muset potýkat s  chladem tohoto světa, 
která bude muset pevně stát navzdory útokům a  bo-
lesti? Ženu, která ponese odpovědnost za život svůj 
i  životy jiných? Jak ochráním toto jemné Boží stvoře-
ní? Co jí dám, aby v  životě dokázala stát pevně a  na-
vzdory všemu měla víru a úsměv na tváři? Mohu jí dát 
jen svou slabost a nedokonalou lásku, a proto jsem se 
rozhodla, že jí dám jméno, jehož význam ji vždy po-
vzbudí. Dám jí jméno, které ji přivede ke zdroji síly,  
k Bohu.

S láskou jsem svou dceru pojmenovala Miriam. Toto 
jméno znamená „milovaná Bohem“. Možná právě ty, 
kdo čteš tyto řádky, se tak jmenuješ. Ale i když nejsi no-
sitelkou tohoto jména, chci ti říct – i ty jsi milovaná Bo-
hem. Můžeš každé ráno vstát s úsměvem na tváři, pro-
tože tě Bůh miluje. Můžeš vnímat jeho lásku v paprscích 
slunce nebo pocítit jeho dotek v kapkách deště. Jemně 
hladí tvou tvář, když na ní cítíš dotek větru, a maluje tvé 
tváře v chladných zimních večerech. Bůh je tak blízko 
tebe každý den, protože tě miluje.

Miluje tvůj úsměv, miluje tvůj hlas, všímá si tvých 
pohybů i toho, jak si dáváš sponu do vlasů či vytahuješ 
šátek, aby ses přikrášlila. Bůh tě miluje navzdory tvým 
nedostatkům, navzdory tvému selhání. Touží tě každý 
den podepřít a zvednout, protože jsi pro něho důležitá.

Pokud budeš mít pocit, že jsi sama, že tě nikdo nechá-
pe, pokud budeš vnímat ve svém životě nespravedlnost, 


