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Ale kdo se mezi vámi 
chce stát velkým, buď 
vaším služebníkem.                                     

(Mk 10,43) 
_______________________________________ 

Staň se velkým a služ! 
Be great and serve! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 
 vedle domu mých rodičů žila jedna stará paní, která měla velmi, velmi ráda děti. Jak 
jen mohla, ukazovala skrze maličkosti svoji náklonost. Měli jsme ji moc rádi! Když jsme brzo 
ráno vyráželi na prázdniny, mohli jsme si být jisti, že se v jejím bytě už svítí. Už byla vzhůru, 
aby nám zamávala a popřála pěknou dovolenou. Světlo v jejím bytě zůstalo v mých 
vzpomínkách. Bylo a je světlem jejího srdce. 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, to co patří k lásce, je milovat. Často jsou to ti malí, 
kteří se nám stanou ukazateli cesty. Váš život ukazuje, co řekl papež František ve svém kázání 
v červnu 2015 v Sarajevu, který nás zve k tomu, abychom zaseli pokoj „ochotným 
jednáním a vystupováním“. Dva bratři z jedné asijské země uprchli k nám do Německa a 
zažádali o azyl. Jejich žádosti byly zamítnuty. O svých trablích s úřady zřídka mluvili, protože 
se styděli před tlumočnicí – ženou, aby mluvili otevřeně, co se jim stalo. Tak byla jejich 
žádost o azyl bez udání důvodu zamítnuta. Jeden muž, středního věku, sám zkoušený během 
života nemocemi a hledáním domova, se jich ujal. A stal se jejich „patronem-kmotrem“. 
Pravidelně je navštěvoval, získával víc a víc jejich důvěry. Zařídil pro ně psychologické 
znalecké posudky a doprovázel oba dva mladé muže na všechny lékařské a právní vyšetření. 
Stal se jejich bratrem! Žádost o azyl se rozběhla v druhém kole – díky ochotné lásce patrona – 
kladně vyřízena. Směli zůstat. Když mi oba bratři sdělili tuto zprávu, plakali. Jeden z nich 
řekl: „Takovou lásku, jakou nám projevil náš patron, jsme ještě nezažili On je pro nás 
opravdovým bratrem!“  
 

„To co patří k lásce, je milovat!“ Vydejme se každý den na novou cestu, sloužit si 
navzájem. Staňme se mistry světa ve službě druhému! Staň se velkým a služ! - Be great 
and serve! A již nyní s jistotou víme, že na konci života budeme od Ježíše slyšet: To                           
jsi učinil pro mě! Tedy: Be great and serve! 

 
Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 

 


