KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
ZAMILOVANOST
JAKO DUCHOVNÍ ZKUŠENOST
Dnes vám chci doporučit knihu, která na první pohled
není pro každého. Při pohledu na nadpis „zamilovanost“
většina vykřikne: Kdy to bylo? a možná i: Co to je? Není to o
mně ani pro mne, nanejvýš pro velmi mladé! Mládí, tam to
patří...
Já jsem tu knihu dostal jako dárek od autora, P. Pavla
Hofírka, přerovského děkana, který byl v Šumperku nedávno
na krátké návštěvě. A přiznám se, že jsem knihu odložil na
hromádku těch, které jsou určené k přečtení, až nebude nic
zajímavějšího. Snad mi to autor odpustí, a možná jej to ani
nepřekvapí... Přesto jsem po ní sáhl dříve, než jsem čekal. Ne,
ne proto, že jsem se zamiloval ☺. Důvod byl velice
prozaický: rychlé balení, jako vždycky na poslední chvíli, a
potřeba vzít do přeplněné tašky něco, co bude k přečtení ve
vlaku do Prahy a zpět. Padla mi do ruky a připadala tak
akorát!
Rychle jsem se přesvědčil, že je to kniha velmi aktuální
a velmi zajímavá. Není to příručka pro přípravu na svatbu,
opravdu ne. Naznačuje to i výmluvný podtitul. Zamilovaní
totiž nebývají jen mlaďoši. Známe to ze života. Kolik je těch
starších, kteří už ani nečekali, že třeba po čtyřicítce, prožijí
zase něco, co znali jen z mládí. Jenže mnohdy je tu zaděláno na problém. Pro svobodné to problém samozřejmě
nebude, naopak. Řeknou: konečně to přišlo. Ale co ženatí a vdané? Možná také řeknou: konečně to přišlo, nějaké
rozptýlení, něco pestrého do té manželské všednosti... Zároveň ale začne drama, objeví se spousta otázek: můžu si
to dovolit? Je to poctivé? A co láska? Je v tom nějaký rozdíl, čím se liší od zamilovanosti? Možná někomu
ublížím. A co víra, Bůh, manželský slib? Smím to všechno pohřbít? A budu šťastný? Je to opravdu drama a
dokáže se vyvinout v tragédii se vším všudy...
Autor umí velice precizně a mnohdy i s humorem popsat životní situace, definovat pojmy, řekl bych,
formulovat a systematizovat to, co o této problematice víme, co cítíme a mnohdy zažíváme na vlastní kůži. Není
to ale kniha odborně „psychologicko - filozoficko - teologická“... Řekl bych, že je tam od všeho trochu a ve
správné míře. To hlavní ale je, že vychází ze života, z mnohých rozhovorů s lidmi, kteří prožili zamilovanost,
najdeme tam i spoustu jejich přímých výroků, ale také citáty z knih, které se tématu věnují odborněji. V knize je
zároveň patrná kněžská zkušenost, kterou autor umí obdivuhodně lehce, ale i výstižně převést na papír.
Nejdůležitější ale je to, že nám kniha ukazuje správný přístup k zamilovanosti nás věřících lidí. Ukazuje nám
jasné mantinely, zároveň však je daleká odsuzování a prezentuje zkušenost zamilovanosti jako příležitost k
obnovení a prohloubení lásky. Jen ji musíme správně uchopit.
Na konec bych si rád všimnul i velice sympatických, nápaditých a vtipných kreseb, které knihu oživují a
působí, že nás kniha nepřitlačí svou vážností. Možná, že pro některé bude kniha zdlouhavá. Ti ale, co už mají
trochu života za sebou, v ní uvidí sebe a nudit se nebudou. Vřele doporučuji, aby si knihu koupili v našem
knihkupectví či půjčili ve farní knihovně. Je tam. A pokud by se nějak styděli, ať pro ni pošlou třeba babičku...
☺To bude teprve zajímavé ☺.
P. Slawomir
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