Přijeď na setkání v novém tričku!

Živý, veselý – tak se vykládá jméno Vít (lat.
Vitus). Vít byl synek, který měl radost ze
života, nudu neznal. Moc o jeho rodině
nevíme, ale mezi chudé nepatřili. Narodil
se na Sicílii koncem 3. století a jeho otec
bývá označován za bohatého pohanského šlechtice s římským občanstvím. Radostná povaha hocha však nespočívala
v materiálním dostatku. Chůva Krescencie
a její manžel Modest mu dali poznat pravou křesťanskou lásku – Ježíše Krista. Vít
zakusil, že ho Bůh dokonale miluje. S dětskou prostotou si ho zamiloval a dal mu
svou důvěru, i když poznal, že s Ježíšem
se musí projít i cestou utrpení. Věděl však,
že když on se nevzdá, že ho Ježíš neopustí.
Když se otec dozvěděl, že se malý Vít
stal křesťanem a nectí bohy, snažil se mu to
rozmluvit, přemlouval ho, aby opustil křesťanskou víru. V té době začínalo třetí velké
pronásledování křesťanů v říši Římské (psal
se rok 303 a císařem byl Dioklecián) a pro-

Občas se ve třídě hádáme. Můžete
mi poradit, jak bych měl slušně řešit
hádky a konflikty s kamarády?
Ondra, 15 let.

tože Vítek víru umíněně vyznával, byl u místodržitele bit a vrácen otci s napomenutím,
že musí co nejdřív změnit svůj postoj k náboženství. Tehdy s malým hochem uprchli
chůva a její manžel na jih Itálie.
Skrývali se, ale zároveň se dělili o svou
víru. Tak byli odhaleni. Vít pak ve snaze
evangelizovat vyléčil prý panovníkova syna
z epilepsie nebo z posedlosti. Panovník se
však snažil odvděčit v prvé řadě tím, že mu
chtěl vymluvit křesťanskou víru. Nepodařilo se mu to.
Tak byl Vít mučen. Z připravených muk,
která se na něm snažili vyzkoušet, vycházel
zprvu bez úhony. Absolvoval koupel v kotli
s vroucí smolou nebo olejem, a když zdráv
kotel opustil, byl prý učiněn pokus dát ho
napospas hladovému lvu. Ten mu však také
neublížil. Pak byl natažen na skřipec, kde
prý byl nakonec sťat. Uvádí se, že při jeho
popravě se začaly bořit vlivem zemětřesení
pohanské chrámy.
Obdivuhodná je Vítova ctnost bdělosti: nikdy se ničím a od nikoho nenechal zlákat, aby se zpronevěřil lásce k Ježíši. Proto

jeho hlavním atributem je kohout. Z dalších
ctností je to pokorná prostota. Na otázku
proč se zdráhá obětovat nesmrtelným bohům, jeho odpověď zněla ve smyslu: „Neklaním se kameni ani dřevu. Pouze pravému a živému Bohu!“ Také prý na poznámku
o záhubě řekl: „Nevrhám se do záhuby, ale
toužím po sboru svatých u Boha.“ Přitom
Vítovi bylo nanejvýš 12 let (možná také 7!).
Byl živý, veselý… a správně umíněný.
Nemusí ti být dvacet, abys poznal lásku Ježíše Krista a rozhodně šel za ní. Nemusíš mít vysokou školu, abys pochopil, že
jediná prohra je vyměnit ji za cokoli jiného.
Nemusíš být stařec, abys věděl, že vytrvat
v utrpení pro Krista nevrhá do záhuby, ale
do Boží náruče.
Navštiv ostatky tohoto velkého mladého světce v pražské katedrále a vypros si
na jeho přímluvu pevnost ve víře a vítězství
nad každým pokušením.
Svatý Víte, oroduj za naši mládež.

Ahoj Ondro,
právě tak, jak jsi to napsal v otázce: slušně. Ono se to lehko řekne, ale všichni víme,
že to často není snadné. Ale podle mého
názoru se jedná o jedinou cestu.
V podstatě je potřeba se cvičit v trpělivosti, udržet nervy
na uzdě. Trpělivost
se řadí mezi ctnosti, a jedná se tak
o něco naučeného,
co se musí praktikovat, aby se to ustálilo. Z toho vyplývá,
že ne vždy se podaří
jednat trpělivě. Ale
to nevadí, důležité
je mít na paměti,
že chci být trpělivý.
Jednou se to povede, pětkrát ne, ale
časem se to pětkrát
povede a jednou ne.

A to je přece docela úspěch! Ke ctnostem
dorůstáme, nespadnou z nebe.
Jindy se může člověk zapálit pro dobro
věci a může být více emotivní. To ale nevylučuje slušnost. Je možné zvýšit hlas, ale
nebýt sprostý, je možné dělat tak trochu
teatrální gesta, a přitom nikoho nenapadat.
Dalším důležitým aspektem je rozumnost. Člověk musí rozumně skládat argumenty, a nejen si stát na svém. Když přijdeš
na to, že jsi udělal chybu, měl bys to přiznat.
Pokud má druhý silnější argument, je potřeba to uznat a případně si prohloubit znalosti, abys příště věděl, jak lépe reagovat.
A někdy je rozhodně nejmoudřejší mlčet, pokud pochopíš, že to nemá cenu, že
ten druhý tě pouze provokuje a vlastně mu
o žádný dialog nejde a chce se jen hádat.
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Vrtá ti něco hlavou? Napiš nám to na e-mail: vrtak@tarsicius.cz
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Přijeď na setkání v novém tričku, mikině
nebo s novým batůžkem či kšiltovkou!
Parádní kousky s originálním
a jedinečným potiskem
setkání Vstaň!
Koupí merche CSM podpoříš setkání
a doplníš svůj šatník.

Objednávej na www.shop.in.cz
Kde: Hradec Králové
Kdy: od 9. do 14. srpna
Závazná elektronická přihláška
www.celostatnisetkanimladeze.cz
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