
Jak mě stacík vyučil… 

…mé sedmé stacíkovské narozeniny… 
 
     Čas plyne… někdy přímo utíká… a my si to v záplavě denních událostí, starostí a 
radostí mnohdy ani neuvědomujeme. A to až do chvíle, kdy nás zastaví nějaký více či 
méně významný den, menší či větší jubileum uprostřed všednodennosti. Mohou to být 
naše obyčejné narozeniny, konec kalendářního roku, ukončení studia, změna 
zaměstnání anebo naše výročí všeho druhu, což je můj aktuální případ. 
     Slavím – tiše, ale o to radostněji. Slavím, protože je tomu už sedm let, co jsem směla 
poznat žižkovský stacionář. Možná ani neslavím, ale vzpomínám – s nepotlačitelným 
úsměvem a hřejivým pocitem na hrudi. Sedm let, to mě podržte! A přitom se nemohu 
zbavit dojmu, jako by to bylo teprve včera, co jsem poprvé stiskla tlačítko venkovního 
zvonku. Byla to obří náhoda, která vzešla z Boží ruky. Obří náhoda, obří výzva, obří 
sebezapření, obří zkušenost. Zkrátka obří svět pro maličkého Gullivera, pro mě 
samotnou. Asi nikdy nezapomenu na své první ráno – tolik jsem se třásla únorovou 
zimou i obřím strachem uvnitř sebe! A přece jsem zazvonila (nic jiného mi ani 
nezbývalo) a vstoupila do stacionáře, netušíc, že se tím změní celý můj život a náhled 
na svět. 
     Ach, jak nezkušená jsem byla! A vyjukaná a ostýchavá! Co jsem do té doby věděla 
o životě? Co jsem věděla o lásce? Co jsem věděla o lidské síle a odvaze? Pramálo, 
vlastně vůbec nic… Krátce na svou první praxi jsem napsala, že stacík je „malý svět, a 
přitom bez hranic. Je to místo viditelné nedokonalosti, a přitom se tu člověk stává člověkem. Je 
to kraj společného prožívání radosti, a přitom pro mnoho lidí zvenčí jen smutným útočištěm 
neštěstí… Jak moc se někdy mýlíme, jak moc jsme někdy slepí a hluší, jak moc se otáčíme zády 
k životu jako takovému!“ Stacík mě naučil a možná i vyučil. Stal se mi skutečnou školou, 
v níž se učím dodnes. Není návštěvy, kdy bych se tam neučila být člověku člověkem, 
resp. být člověku takovým člověkem, jakého ten druhý vedle sebe (právě teď!) 
potřebuje. A vidím, jak je to často velmi těžké…  
     Snad i tato zkušenost přijímání druhého člověka se vším, co k němu patří 
(odstávajícíma ušima počínaje, společensky nekorektními zlozvyky konče), mě vedlo 
k otázce – proč? Proč přijímat nedokonalost druhého? Co k tomu lidi vede? Kdo je 
onen profesionálně pomáhající? Je větším člověkem než ten, který jeho pomoc přijímá, 
ba dokonce životně potřebuje? Je nadřazenějším? Je lepším a dokonalejším? Jsou to 
značně provokativní otázky. 
     Ve stacíku jsem nahlédla do rozjetého vlaku sociální práce a péče, ale nemohu se 
nezeptat: Odkud ten vlak vyjel a kdo pro něj stavěl kolejnice? A tak se zadívám do 
historie pomoci potřebným, sestupuji století po století, tisíciletí po tisíciletí, až se 
dostanu na úplné dno dějin světa, do tmy, v níž zazářilo světlo Boží. Netrvalo dlouho 
a Bůh stvořil člověka, stačila Mu na to trocha hlíny. A do té mrtvé figurky vdechl život, 
lidské plíce se naplnily Božím dechem, „tak se stal člověk živým tvorem“ (Gn 2,7). Tak se 
stal člověk člověkem, který měl dechberoucí poslání: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 
obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27) A tady 
(už tady!) leží alespoň pro mě začátek toho, co jsem směla poznat ve stacionáři.  
     Bůh stvořil člověka, ale nevhodil ho do světa jako do nějaké starověké arény. Bůh 
stvořil člověka jako svůj obraz a zůstal tomuto obrazu věrný (tj. nablízku), i když obraz 
sám se od Něj opětovně vzdaloval. Celé starozákonní dějiny ukazují, jak se Hospodin 



o svého človíčka pral. Znovu a znovu mu pomáhal na vlastní nohy, a byť byla 
človíčkova nevěrnost veliká, Hospodin na něj nezanevřel. Naopak, šel tak daleko, že 
ve svém Synu Ježíši Kristu sestoupil do lidského světa a „vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí“ (Fp 2,7). Jako se Ježíš skláněl ke každému člověku, tak i Bůh se 
sklání. Ježíšova láska dala člověku spatřit lásku Boží. „Učte se ode mě,“ říkal Ježíš 
svým učedníkům, on sám byl tichý a měl pokorné srdce (Mt 11,29). Tiché a pokorné 
srdce naslouchá a dívá se, je citlivé na Boží hlas, na hlas Toho, který je s človíčkem od 
počátku věků, který ho doprovází a pozvedá. Takové srdce, jež smělo nalézt útočiště 
v milosrdném srdci Božím, touží kráčet po Boží cestě – a ta vždy vede k druhému 
člověku. Bůh svou láskou staví mezi lidmi mosty, aby si oni sobě navzájem mohli být 
bližními. 
     I já se mohu stát bližní. I já jsem povolána být bližní tomu, kdo vedle mě ve stacíku 
stojí, a tím po kapičkách naplňovat původní poslání člověka: stávat se více a více 
Božím obrazem. Sehnout se k potřebnému není má výsada, není to ani má zásluha. Je 
to obří Boží důvěra vložená na má drobná gulliverovská ramena, že skrze mě (skrze 
mou blízkost) může druhý zakusit lásku samotného Boha, samotného Stvořitele, který 
kdysi dávno vdechl člověku život. Bože, smím? Opravdu něco takového smím?, ptám se 
ohromeně. A Ježíš ve svých blahoslavenstvích zvolává: „Blaze milosrdným, neboť oni 
dojdou milosrdenství…“ (Mt 5,7) Sehnout se k potřebnému není nic menšího než 
zasazení drobného zrníčka Božího království na tomto světě.  
     …tehdy ráno jsem stiskla tlačítko zvonku stacionáře, aniž by mě napadlo, co tímto 
prostým zazvoněním začíná. Je to sedm let a já se mám neustále co učit. Je to sedm let 
hledání odpovědi na otázku: Co to je ta služba druhým, co to je ta diakonia? A 
shledávám, že s odpovědí jsem stále kdesi na začátku… Víte, stacík je jako řeka – 
kdykoli do ní vstupuji, je vždy jiná, je nová a nepředvídatelná, třebaže stále plyne ve 
stejném řečišti. Ale hlavně je stacík místem, kde lidé (s Boží pomocí) stavějí k sobě 
navzájem mosty a kde se společně starají o malou zahrádku Božího království, na níž 
se rodí další snítka milosrdenství.   
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