
O diakonické službě (nejen) stacíku 
…a o těch, kteří nesou Krista… 

 
     Dvacet pět nakreslených domečků, v každém domečku několik fotografií, černobílých i 
barevných. Co domeček, to jeden rok. Dvacet pět domečků, dvacet pět let. Dvacet pět 
domečků dokumentujících život v žižkovském Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením 
od roku 1990, kdy vznikl, až do roku 2015, kdy se naplnilo jeho rovné čtvrtstoletí. A tak si 
prohlížím spolu se svými rodiči domeček po domečku v onu slavnostní neděli 25. 10. 2015, 
kdy se během dopolední bohoslužby ve Sboru Církve bratrské na Žižkově jednak vzpomínalo 
na stacíkovské první krůčky, jednak se ukázala jeho dnešní tvář.  
     Tady! Tady začíná má společná historie se stacíkem! Až na samém chvostu jeho působení… 
Někdy mám pocit, že jsem se stacíkem už tisíc let, ale až hledíc do jeho dějin, náhle si 
uvědomím, že jsem jeho nepřímou součástí pouze nepatrný zlomeček z té pětadvacetileté 
doby.  
     „No… Vybrala sis řeholi,“ pravil pomalu táta a pokyvoval nejistě hlavou, když jsme si 
procházeli domečky. Řeholi? Není to zbytečně silné slovo? A koneckonců proč ne. Vždyť 
řehole, životní program mnišské nebo jeptišské komunity (řádu), je cesta. Cesta služby, cesta 
následování. Dobrovolné zřeknutí a vzdání se konkrétních životních kroků, aby se člověk 
vědomě přiblížil Bohu, aby kráčel ve stopách Ježíše Krista. 
     Je stacík řehole? Je sociální služba řehole? Je diakonie jako taková řeholí? 
     Byly to právě církevní řády, které se ve starých dobách ujímaly zmrzačených na těle, na 
duši, na duchu i po společenské stránce. Byli to konkrétní lidé, kteří své ruce propůjčili 
Kristu. Většinu z nich neznáme – neznáme jména těch, kteří sami raději hladověli, aby směli 
darovat několik sporých soust chudým; neznáme jména těch, kteří až do poslední chvíle 
otírali čelo nakaženým morem, cholerou nebo souchotěmi; neznáme jména těch, kteří 
položili vlastní život za život druhého, společensky bezcenného. Bývali to mniši nebo řádové 
sestry, kteří přistupovali k člověku tak blízko, že cítili jeho dech na vlastní tváři – a ten 
člověk mohl být zavšivený žebrák, zanedbaný sirotek, umírající malomocný, chodící špína a 
zápach. Tady začínala ta dnešní sterilní sociální služba. Tehdy se lidé rozhodli, zasvětili svůj 
život Bohu a ve službě zemřeli. 
     Dané společenství (koinónia) svou službou (diakonia) bylo světu tím nejryzejším 
svědectvím (martyria). Společenství nemůže být bez svědectví a svědectví nemůže být bez 
služby. Bez služby, která mnohdy svými trny trhá nejen naši kůži, ale i srdce. Ne nadarmo se 
slovo martyrium ujalo i jako synonymum pro trápení a utrpení. 
     Nemusíme číst hagiografa, abychom pochopili, že opravdová služba druhým bolí… Stačí 
nahlédnout do evangelií a proběhnout Boží cestu od Betléma po Kalvárii. Ježíšův život byl 
neustálou službou, byla to taková nonstop šichta. A dočkal se vděku – v podobě ukřižování. 
Jaký smysl tedy měl jeho život, jeho snažení, jeho láska, jeho služba, když ani on, Boží Syn 
(!), nedokázal změnit svět…? Když naopak svět za jeho práci zuřivě volal: „Ukřižovat!“? 
Možná Ježíš vpravdě nezměnil svět tak, jak bychom si přáli, ale rozhodně světem pohnul. 
Možná ani naše služba svět nezmění, ale i ona jím může pohnout – zase o krůček kupředu. 
Nečekejme však potlesk, nečekejme ovace, toho se nedočkal ani sám Bůh, čekejme „trní a 
hloží, když v potu své tváře budeme jíst svůj chléb; trní a hloží, dokud se nenavrátíme do země, z níž 
jsme byli vzati, protože jen prach jsme a v prach se i navrátíme…“ (parafráze Gn 3,18-19) 
     Když jsem začala studovat speciální pedagogiku, vnímala jsem ji jako ušlechtilé řemeslo. 
Pomáhat druhým, jak vznešeně to zní! Pak jsem se však z teorie přesunula do praxe, z knížek 
do života. A já pochopila, že speciální pedagogika, to nejsou velkolepé ideály a vzletné fráze, 
ale vyhrnuté rukávy a dlaně poznamenané osudy skutečných lidí se jménem a jedinečným 
životním příběhem. Vedoucí katedry nám začasto opakovala, že jen pouhá hrstka z těch, 



kteří vystudují specku, v ní také zůstanou pracovat… Snad proto, že specka není obyčejné 
zaměstnání, specka je zkrátka pomáhající profese.  
     A tak jsem vstoupila do světa pomáhajících profesí a – zprvu nevědouc, co to znamená – 
vstoupila jsem do něj na křesťanské půdě, kde jsem se nestala automaticky, ihned 
služebníkem, ale teprve jsem se začala učit jím být. Být tím, který slouží… 
     Když jsem poprvé četla legendu o svatém Kryštofovi, okamžitě si mě získala. Kryštof 
(neboli ten, který nese Krista) přišel ke svému jménu díky tomu, že přenesl Ježíše v podobě 
malého dítěte přes řeku. A třebaže byl hřmotným silákem, uvyklým na těžká břemena, sáhl 
si při přenášení drobného Ježíše přes rozvodněný tok až na samotné dno svých sil. Sloužit 
druhému a přitom nést Krista, to je diakonia v pravém slova smyslu. Znamená to jít dále, než 
bych musela. Znamená to udělat krok navíc, krok Ježíšův, krok služebníkův, krok, k němuž 
mě nikdo nenutí a který je plně v mé režii. Znamená to propůjčit sebe sama Kristu a vstoupit 
do rozbouřených vln, tak jako to udělal Kryštof. Mohl se obrátit, mohl to vzdát, mohl setřást 
Ježíše ze svých zad – a měl by to v okamžení jednodušší –, ale on tak neučinil a dorazil na 
druhý břeh. A tehdy se jeho život změnil. Diakonia, to znamená přijmutí cesty, že „On, Ježíš, 
musí růst, kdežto já se menšit“ (parafráze J 3,30). Znamená to přijmutí cesty, že to já jsem tu pro 
druhé, nikoli druzí pro mě, a že já jsem to, kdo slouží – svýma rukama, svým nasloucháním, 
svým vcítěním i třeba svou inteligencí. Já jsem to, kdo slouží a přijímá úděl služebníka. Kdo 
slouží a zároveň svědčí světu o Ježíši, tj. nese světu Krista. To je to martyrium, to je to 
svědectví (a trápení) služby, která mnohdy sahá za hranice mého chtění a možná mě tu a tam 
dokonce zraňuje. Ale ten, kdo nese trnovou korunu za podanou sklenici studené vody, za 
vřelé pohlazení a srdce slitovné, má jistotu v slovu toho, o němž sám svědčí: „Hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)  
     Možná jsem ještě neoslavila ani své třetí životní narozeniny, když se stacík narodil. Teprve 
jsem začínala nahlížet do velkého světa, teprve se rozkoukávala v mateřské škole, ale už 
tehdy jsem vykročila na cestičku, jež mě v budoucnu měla dovést až před stacíkovské dveře. 
Kdo to však mohl tušit? Teprve jsem se učila říkat „Dobrý den!“, když stacík začal sloužit. A 
nést Krista. Věrně, trpělivě, tiše, každý den, od rána do večera, bez oddechu, bez přestávky, 
bez nároků. Stále dokola. Svět se kolem měnil, stacík zůstával. Vlády se střídaly u moci, 
měnili se ministři, zákony, nálady, ale jedno zůstávalo stejné – Hospodinova ruka nad dílem 
stacionáře. Vždyť „Bůh je přece hrad náš nedobytný, Bůh náš milosrdný“ (parafráze Ž 59,18).  
     A tak jsem se i já mohla se stacíkem setkat, bylo to v roce jeho dvacetin, aby nakonec i 
mně samotné přivedl Ježíše až na práh srdce a abych se i já postupně – rok od roku, krok od 
kroku – směla stávat kryštofem neboli tou, která nese Krista… 
 

Pane drahý, díky Tobě 
v kopcích Prahy na Žižkově 

Tvoje dlí tvář, stacionář. 
 

Pane drahý, mnoho díků, 
že jsi srdcem ve stacíku 

a sám že víš, jak tíží kříž. 
 

A tak Tě prosím, drahý Pane, 
dej sílu věřit v Slovo dané, 
že ať se hroutí celé světy, 

Ty s námi zůstáváš… 
Amen. 

 
Petra Fausová 

(2015-11-06) 


