KŘESŤAN
ZA VOLANTEM:
ŽIVOT JE CENNÝ…
Koncem června začíná letní období a pro mnoho
lidí začíná dovolená. Přeji všem, aby mohli klidně
prožít několik dní zaslouženého klidu a oddechu.
Zároveň bych chtěl ty, kteří se chystají na cestu
do různých míst jejich prázdninového pobytu,
vybídnout k opatrnosti. Bohužel každý den, a zvláště
o víkendech, dochází na silnicích k nehodám, při
nichž je tragicky zmařeno mnoho lidských životů;
a více než polovina obětí jsou mladí lidé.
V posledních letech bylo vykonáno mnoho pro to,
aby se těmto strašlivým událostem předešlo, ale
s přispěním a nasazením všech se může a musí
udělat ještě mnohem víc.
Je třeba potírat nepozornost a povrchnost, jež
mohou ve vteřině zničit vlastní budoucnost
i budoucnost druhých lidí. Život je cenný a jedinečný:
je třeba si ho neustále vážit a chránit ho, mimo jiné
také korektním a rozvážným chováním na silnicích.
Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI.,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

TĚŽKÝ ŽIVOT
ZA VOLANTEM
„Pane faráři, vám se v noci zdálo o tom, že jste
řídil, že jo?“ pravila mi paní Turhobrová při farní snídani.
„Jak to víte?“ divil jsem se.
„Já vím všechno,“ smála se. „Jezdil jste za hustýho
provozu, stupeň číslo 4.“
„Jste dokonale informovaná,“ uznal jsem, „ale
pořád nevím od koho.“
„Přece od vás. V noci jste křičel ze spaní tak silně,
že to bylo slyšet až v mým pokoji.“
„A co jsem křičel?“
„Tak jeď, ty idiote! Na co čekáš? – Kam se hrabeš?“
„Tohle jsem opravdu křičel?“
„To se ví, a ještě mnoho jinýho. Taky jste se modlil:
‘Svatej Kryštofe, chraň mě! A toho hlemejždě přede
mnou taky, jinak ho slisuju, jestli nepřidá!’ Víc nevím,
jelikož jsem si musela strčit špunty do uší, abych spala.“
„Tak vidíte, jak má kněz těžkej život,“
ospravedlňoval jsem se. „Ani v noci se, chudák,
pořádně nevyspí při takovejch hrůzostrašnejch snech.“

Zpracováno podle knihy Jiřího Barhoně: Všichni svatí
s hašlerkou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

