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Pozvánka do kina 

Dnes bych Vás chtěl pozvat do ,,Velikonočního kina“. 

Před několika dny byl v televizi film, který jsem si nahrál, jen tak pro zajímavost... Po jeho 

zhlédnutí mne to však docela zasáhlo a to v různých, protichůdných rovinách. Od něčeho 

špatného, jako je nevážnost k životu, přes hrdost, zkostnatělé lpění na tradici, až k pojmu 

,,věrnost pánovi".  

U toho jsem si promítl tento pojem k povolaným a uvědomil si, že vždy u pomocníků Synů 

Božích chyběla lidskému duchu právě taková oddanost, věrnost až za smrt, úplné zapomenutí 

na sebe a své zájmy. Pokud se snad na film podíváte, zkuste v něm najít i tuto rovinu, ta mi z 

toho všeho, co film nabízí, připadá jako skutečně inspirativní. Samozřejmě do našich poměrů 

by to chtělo trochu jiné formy a sebevražda taky není žádoucí. Na ni však není zapotřebí se 

soustředit, patřila k tehdejšímu ,,mravu", ale ta věrnost Pánovi...to nám i dnes chybí ze všeho 

nejvíc. 

Samozřejmě nemá film nic společného s Velikonoci v žádném běžném ohledu. Jde o tématiku 

japonských samurajů a jejich původní filozofii, tedy ne jako ty dnešní orientální filmy kung-

fú, kde se létá vzduchem a jen se seká katanou. I když se film dá nazvat bojový, přesto jeho 

hlavní myšlenka je o ,,věrnosti“, oddanosti, službě a hrdosti, ne o boji. 

Já však přesto tento film do souvislosti s obsahem Velikonoc dávám a to právě s těmito 

Velikonoci 2019, kdy se nám protíná umučení Krista se zrozením Syna Člověka. Proto se 

hodlám na Velký pátek, místo všemožných zpodobňování toho, jak vraždíme Ježíše, nebo 

předstírání, že se nic nestalo, či radosti, že se to stalo, raději podívat na tento příklad věrnosti, 

který, kdyby byl mezi učedníky, jistě by mnohé dopadlo jinak...a určitě zcela jinak v případě 

Syna Člověka /...Nemáte svůj pozemský život považovat za nejdůležitější, nejdůležitější je 

pro vás JEDINÉ - splňování, pro něž jste směli být na Zemi.../. 

A u obou Synů byl tím nejzásadnějším problémem, z něhož povstalo vše špatné, že lidstvo, 

lidé, povolaní nikdy neměli takovou věrnost Pánovi, jako je ukázáno ve filmu. 

Tak, pokud se rozhodnete film shlédnout, zkuste se na něj podívat pod tímto úhlem a jistě v 

něm najdete něco poučného i pro sebe. Ale on samozřejmě nebyl autorem takto myšlen, ani 

není vytvořen pro lidi našeho smýšlení, přesto je v něm toto veliké poučení, reálně 

zpracované a tím i představitelné. Údajně je to podle skutečné události... Poučení, které si 

přece každý z nás může přetvořit do své vlastní podoby obrazu - vzoru pro svůj postoj 

k pojmu ,,věrnost“. 

Je to film tematicky mužský, ale myslím si, že i žena z něj může načerpat mnohé a i citlivá 

duše v něm najde jiné roviny, jako je i obraz nenaplněné čisté lásky muže a ženy. A nechybí 

ani boj s temným principem, jenž se proměňuje ve zjevné zlo. 

Možná jste ten film viděli, možná jste v něm neviděli to, co já, možná Vás odradila tématika, 

nebo televizi nesledujete – proto zde jen podávám zprávu, co z něj promluvilo ke mně, což 

jistě neznamená, že by to oslovilo i Vás. 
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Pro mne je to letos ,,dobrý Velikonoční film“… 

https://www.csfd.cz/film/287719-47-roninu/prehled/ 

Případně si jej lze koupit /pozor na výběr formátu média - přehrávač Blu-ray má málokdo/ 

https://www.filmnadvd.cz/47-roninu 

Nebo jen zhlédnout na nějakém on-line internetovém přehrávači filmů. 

Pár ukázek: 
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