
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA SLOVA NA NEDĚLI - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

Myslíš si, že je správné o etických otázkách hlasovat podle stranické příslušnosti? 

Tohle je hodně palčivé téma, které řeší i nadcházející koalice. Ta je ve svých postojích 
k etickým otázkám rozkročená opravdu hodně široce, a i to je důvod, proč při 
projednávání budou mít poslanci možnost hlasovat podle svého, nikoli stranického 
přesvědčení. Důvodem je zachovat maximální stabilitu nadcházející vlády. 

Marušce moc děkuji za rozhovor, budeme na ni myslet v modlitbách (tak třeba 
v neděli, kdy má intenci v leznické kapli, pozn. autora) 

s Maruškou si povídala Anna Hebronová

MODLITBA ZA POLITIKY 

Nebeský Otče, 
jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit.  
Proto tě prosíme za ty,  
kdo přijali podíl zodpovědnosti za šťastnou budoucnost našeho národa. 
Dej se jim poznat jako Pravda, která pomáhá žít život ve Světle. 
Daruj jim živou a pevnou víru,  
která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě. 
Naplň je odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj  
a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracují a žijí.  
Povzbuď je, aby hledali pravdu a aby ji šířili všude,  
kde je to možné. 
Pomáhej jim, aby byli vnímaví a citliví k potřebám druhých. 
Požehnej i jejich rodinám a jejich blízkým láskou, pokojem a radostí. 
Prokaž jim, Pane, své veliké milosrdenství. 
Amen. 

Upravená modlitba z projektu Adoptuj si politika 

„Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za 
všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli 
vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před 
Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k 
poznání pravdy.“ 

(1 Tim 2,1-4)
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 Marušku Jílkovou nejspíš zná většina sebranických 
farníků, a to i přesto, že už dávno nežije na Lezníku, 
kde vyrůstala. Stále se sem však vrací, stará se o 
maminku, někdy doprovodí leznickou mši hrou na 
harmonium, a tak nějak celkově je cítit, že její srdce 
bije i pro zdejší region.  

 Když jsem se jí ptala na to, jak byla v mládí aktivní 
ve farnosti, tak jsem se dozvěděla, že ta ženská kromě 
snad výměny oken pomáhala s kdečím, od úklidu, 
květin, sboru až po výše zmíněnou hru na harmonium. 
Jistě skvělá průprava pro nejvyšší patra české 
politiky. Marie totiž úspěšně kandidovala do 
Poslanecké sněmovny za koalici Spolu. Na ustavující 
schůzi sice kvůli infekci kovidu 19 chyběla, ale už je fit, a tak jí tam nejspíš v následujících 
čtyřech letech budeme moci zahlédnout. Pro farní Slovo na neděli jsem z ní vytáhla několik 
otázek týkajících se duchovních témat. 

Jde vůbec k sobě víra a politika? 

Zdálo by se, že jsou to dva zcela odlišné póly – politika pro mnohé představuje špinavost, 
esenci prospěchářství. Naproti tomu víru vnímáme jako dobro, vyšší hodnotu, ctnost. Papež 
František říká jasně: Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama. 
Víra a politika tedy nejsou v rozporu. Sama to vnímám tak a snad i praktikuji, že politika 
pramení z vnitřku člověka a ten vnitřek je buď zušlechťován vírou a dobrem, nebo je zanesený 
sobectvím a osobním prospěchem. Politika je veřejným projevem toho, co je uvnitř, proto by 
co nejvíc věřících mělo usilovat o angažmá ve správě veřejných věcí. 

Jak je na tom se vztahem k víře Poslanecká sněmovna? 

Nedovolím si soudit, jak to vypadalo v předchozím volebním období, ale uvedu aspoň dva 
zážitky. Během první ustavující schůze proběhlo duchovní setkání v parlamentní kapli, hlavní 
slovo měl Marek Orko Vácha, a bylo tam více jak 20 poslanců. Druhou tradiční akcí je 
adventní snídaně, opět spojená s duchovním slovem, a navíc dobročinným rozměrem. To mi 
dává naději, že se věřící ve Sněmovně neztratí. 

MÁME „SVOU“ POSLANKYNI




