
Text: Oz  8
Koho by napadlo, že přísloví „kdo seje
vítr, sklidí bouři" je z Bible? Vždy jsem
myslel, že je to slogan komunistů 
z totality, kteří jej používali jako
výhružku svým odpůrcům. Jako vý-
hružku je používali, ale nevymysleli.
Převzali je z Bible.
Ozeáš byl prorok v severním Izraeli v
8. století před Kristem. Zvláštní doba -
rozkvět i krize tu kvetly ve zvláštním
propojení - snad jako kupř. v Ně-
mecku na počátku třicátých let. V
severním Izraeli vládne Jeroboám II,
jsme někde kolem r. 780 - 750 př. Kr.
Země nechudne, spíš bohatne, daří se
obchodu, kultuře, kontaktům se
zahraničím, nikde na obzoru žádný
nepřítel, válka, konflikt. To je důvod k
vděčnosti, k chvalozpěvu.
„Polnici k ústům!" Najednou jsou
všichni zaraženi. Místo vděčného
chvalozpěvu se ozývá soud. Zrovna
teď, když je docela dobře! Člověk si
mimoděk představí jurodivého profé-
tistu, rozježeného ve vlasech, vousech
i ve formulacích, určitě trochu praště-
ného, nejspíš fanatického, typického
kaliče vody. Takoví jsou a budou,
vždy mají něco proti, nemohou zapo-
menout nějakou křivdičku, burcují,
mobilizují proti něčemu. Leckdy se 
v jejich protestování dají nalézt psy-
chopatologické příčiny. 
Slova prorokova určitě nebyla příjem-
ná nikomu z jeho tehdejších poslucha-
čů. Nejsou ovšem příjemná ani sou-

časnému čtenáři. Jednak jsou psána
básnickým, symbolickým jazykem,
takže se čtenáři obsah trochu ztrácí,
jednak obviňují. Nedá se to zapřít, je
to kritika, soud, výtka a výčitka, varo-
vání. Jde snad o nás? Nad námi soud,
nade mnou? Kdo koho chce soudit a
za co? Co má kdo komu vyčítat? Dě-
láme co můžeme! Ideje a ideály jsou
krásná věc, ale realita života je něco
jiného, pohybujeme se v ní, jak umí-
me. Výčitky ani soudy nepomohou,
ani kdyby byly z Bible. V 8. století
před Kristem neměli lidé ani potuchy
o tom, co je to postmoderní a posttota-
litní přítomnost, plná globalizačních
přeměn, pro které ani my sami nemá-
me vzory a modely. V hlubokém sta-
rověku, kdy biblický text vznikl,
neznali život v ekonomicko-politické
struktuře rozvinutého kapitalismu 
v divoké postkomunistické podobě.
Neměli za sebou zkušenost lidstva se
dvěma světovými válkami, které si
vyžádaly více obětí než všechny války
předtím v dějinách. Neznali ani rados-
ti člověka jednadvacátého století, jeho
možnosti vědecké, technické a indu-
striální. Soud a kritiku z osmého stole-
tí př.Kr. můžeme vzít nejvýš jako jis-
tou inspiraci, nebo obraz z historie
Nepromlouvá skrze Písmo sám Hos-
podin, lépe řečeno, nemůže promlou-
vat? Neplatí, že se v biblickém posel-
ství ozývá sám Bůh, tu více, tu méně,
ale vždy? Není to tak, že nic v Bibli
není omylem ani náhodou, nic jen

jako obrázek z dějin? Není to tak, že ať
se ozve kdykoli jakékoli biblické slo-
vo, může v něm promluvit vážným,
naléhavým způsobem sám Pán živo-
ta? Ještě není řečeno jak a kterým smě-
rem, ještě to dá mnohou práci dohle-
dat, co text říká, komu a co dál, ale
prostě nejde jen o nezávaznou in-
spiraci?
„Polnici k ústům! Kdo seje vítr, sklízí
bouři!" Lidé kolem Ozeáše chtěli zpí-
vat a smát se, radovat, užívat si, vždyť
život docela ujde, a co nejde, nejde, tak
o co jde? Když tu nějaký škarohlíd a
šklíblatík kazí atmosféru, známe tako-
vé i dnes, negativisty, kverulanty,
obtěžují, posléze nudí. Někdy se ale 
v záplavě laciných a plochých hlasů
ztratí hlas opravdového proroka. Ně-
kdy se opravdu většina, ba celý národ,
ubírá špatným směrem a hlas lidu ne-
ní hlasem Hospodinovým. Pak při-
chází ke slovu osamělý prorok.
Není to chronický stěžovatel, nýbrž
prorok. Kalí vodu, ale jen aby zachrá-
nil, co půjde, protože vidí nebezpečí,
které ostatní nevidí. Nestraší lacino,
nevyhrožuje, ale varuje. A vezměme,
jakkoliv to zní bizarně, že Ozeášovo
slovo pro současníky v 8. století před
Kristem je jakýmsi podvozkem, na
němž veze sám Pán života poselství
nám, českým evangelíkům 21. sto-
letí…
Ozeáš rozeznívá tu divnou píseň pol-
nice ve chvíli, kdy si lidé chtěli hrát a
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Polnici k ústům!

VI.
„I řekl Hospodin Kainovi:

Kde je Abel, bratr tvůj?“
(1M 4,9)

Tu máme před sebou začátek lid-
ských dějin. Z nich dosud nevymi-
zelo to strašlivé: HOMO HOMINI
LUPUS, člověk člověku vlkem. Z
Kainovy pěsti pochází kyj a potom
meč a kopí a puška a děla a bomby a
rakety, jimiž míří člověk proti člově-
ku. Kdy zazní dost?
Třetí dějství:
Přichází Hospodin. Pán Bůh se pře-
ce ani od této děsivé situace nedi-
stancuje. Opět se ptá. I Adama se
ptal: Adame, kde jsi?“ Teď se ptá
Kaina. „Kde je tvůj bratr?“ Co je s
tvým bratrem? V případě Adama
následovalo po Boží otázce schová-
vání a výmluvy, dnes Kainova
odpověď zní: „Nejsem strážným svého
bratra!“ Děs čiší i z této odpovědi:
„Můj bratr mne nezajímá. Co je mně
po něm? Co je mně po druhých?
Nevím, kde je.“
Dobře věděl. Věděl a ví to i Bůh. Ta
Boží otázka - „Kde je tvůj bratr“ - se
týká i nás. A nevztahuje se jenom na

bratry, které jsme zabili. A když se
ptá i Kain Hospodina: „Zdaliž jsem
strážným svého bratra?“, pak sice
přímo nevyslovená, ale jednoznačná
Boží odpověď zní: Jsi! Jsi a máš být
strážným svého bratra.
Strážný bratra svého není policajt,
ale ochránce. Pomocník. Ten, který
dokáže podepřít, ví, kde je ho třeba,
má opravdový zájem. Strážný bratra
nese spoluodpovědnost za život
bratrův i za bratrovu víru. Kde je,
Kaine, Abel, ten slabší bratr tvůj?
Pán Bůh až do dne posledního sou-
du nedovolí, aby tato jeho otázka na
naši adresu zanikla na zemi.
Tady si stojí za to uvědomit souvis-
lost s Ježíšovým podobenstvím o
milosrdném Samaritánovi. Těžko
říct, zda měl Pán Ježíš tuto souvis-
lost na mysli, ale skutečností je, že
slovo „Samaritán“ je odvozeno od
hebrejského kořene ŠMR, což zna-
mená střežit. Samaří bylo hraniční
oblastí, kde se střežil vstup do země.
Takže Samaritán je strážným. Sama-
ritán v Ježíšově podobenství je stráž-
ným bratra svého v nejhlubším smys-
lu: tím, který si všimne bratra a ujme
se ho v jeho nouzi.

Kain se chce vylhat. To lze úspěšně
aspoň částečně před lidmi nebo před
sebou samým. Nikoli však před Bo-
hem. V tu chvíli, když je usvědčen, se
teprve přece vzpamatovává: „Větší jest
nepravost má, než aby mi odpuštěna býti
mohla.“ Tak realisticky a tak beznaděj-
ně teď vidí Kain sám sebe. Sám sobě
upírá možnost odpuštění. Z Boží stra-
ny přece i do této situace proniká opět
paprsek světla: „Vložil Bůh znamení na
Kaina, aby ho nikdo nezabil, kdož by koli
nalezl jej.“ Ve znamení, daném Kai-
novi, můžeme uvidět záblesk kříže
Pána Ježíše Krista. Kristův kříž je svě-
dectvím věrnosti a lásky Boží pro všec-
ky, i pro ty, kteří jako Kain pochybují o
možnosti odpuštění pro sebe.
A na sám konec je tu jmenováno
potomstvo Kainovo, z nichž zvláště
jeden - jmenoval se Lámech - byl zase
hrozný silák a velký válečník. Ale
právě u Lámecha Kainův rodokmen
končí. Jako by tím bylo naznačeno, že
tudy dál cesta nepovede.
Pozornost se znovu vrací k Adamovi a
Evě. Narodil se jim třetí syn. Jmenoval
se Set a Setovi se narodil Enos.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible
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Dokončení na str. 2
Atmosféra Myslibořic byla jiná než v Boratíně  na Západní Volyni (jež náležela tehdy
Polsku, nyní je součástí Ukrajiny). V českém Boratíně vytvořil můj otec Antonín
Balabán společenství (nejen) evangelických věřících, kteří tvořili jednu občanskou a
duchovní rodinu. Otci patřila kazatelna, široká nedělní škola, pěvecký sbor, ale i spolu-
starost o hospodářský stav obce. Byla to enkláva dýchající národním duchem (takové vla-
stenectví jsem pak už nikdy nepoznal) i silnou, i když do jisté míry pietistickou zbožnos-
tí. Ještě před válkou se můj otec vrátil do „staré vlasti" a byl pověřen správou tehdejších
sociálních ústavů v Myslibořicích. Obec Myslibořice  byla povětšině katolická, vanul tu
však i duch velmi drsného proletářského ateismu. Ještě dnes mě drápou v duši sprosté a
velmi útočné, křesťanství nepřátelské, výroky těch výrostků, zčásti mých spolužáků.
Tehdejší Myslibořice mi dnes připadají jako elipsa o dvou ohniscích: jedním byl katolický
kostel, druhým myslibořický zámek jakoby osvícený svou slavnou minulostí, sloužící
nyní potřebným starým lidem, všelijak postiženým, ale i mládeži bez rodičů nebo alespoň
bez rodinného zázemí.
V myslibořické  obecné (základní) škole vyučovala českému jazyku a dějepisu postavou i
chováním velmi robustní učitelka, jež udělovala dost záhlavců, ale vštípila nám lásku k
vlasti; i z nepoddajných žáků se tak stali vlastenci na celý život. Nezapomenu na podi-
vínského vychrtlého učitele Otakara Žižku, který postupně odevzdal národu několik krás-
ných básnických sbírek, a jeho krásnou ženu, taky básnířku, kterou jsme, zvláště my, malí
muži, velmi obdivovali. Se školou si však Žižka nikterak hlavu nelámal, byl často duchem
nepřítomen a dával nesmyslné tresty, proti nimž musel jednou zasáhnout můj otec, tako-
vý kliďas. Myslibořická škola se duchovně kulturním centrem nestala. Byla však odrazo-
vým můstkem pro studium na moravskobudějovickém gymnáziu.
Myslibořické ústavy nám Balabánčatům (byli jsme  čtyři) připadaly jako pohádkový
zámek, který neohrožují žádní draci nebo zakuklení nepřátelé, kde vládl lad a mír, vese-
lost a důvěra, tichý pakt mezi starými a mladými, kde dobré přálo dobrým a zlé s ostu-
dou táhlo od zámecké brány. Tehdy jsme sotva tušili, jak velké starosti má tatínek a s jak
krásnou solidaritou ho podpírala ( to za všech okolností) maminka; nevěděli jsme o byro-
kracii brněnské církevní vrchnosti a o úsměšném pohrdání (pouhými) diakony ze strany
leckterých farářů- teologických profesionálů. Jen jsme pozaslechli něco o otcových dobro-
družstvích, když v noci  za německé okupace vozil odkudsi na černo pytle s moukou. V
„zámku" vládlo viděno našima dětskýma očima idylické ovzduší, i když napětí tu bylo
také dost a dost. Často jsem byl zmlácen kluky z ústavu za to, že jsem „správcův", někdy
mě ubránil můj mladší bratr Daniel. 
Všecko však prosvěcovaly diakonky: Eva, Miluška, Pavla a jiné. Sestra Eva Šimková se
mi stala prototypem statečné pomáhající a velice obětavé víry, sestra Miluše Betincová
byla mi vzorem ženské elegance a jemné diplomacie, setra Pavla to uměla s dětmi. Sestry
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užívat si. „Jako orel na dům Hospodinův snáší se pohroma." Domem
Hospodinovým není jen chrám a není to jen lid Boží. Domem Hospodinovým
může být i celé stvoření, svět jako takový, lidé na planetě. Co jim Ozeáš (na místě
Božím) vytýká?
Býčka! Starého známého, babylónsko-kenaánsko-assyrského boha, který se stě-
huje z kraje do kraje v různých podobách, z epochy do epochy v různých vyzna-
vačsko-rituálních modifikacích, ale vždy je bohem falešným. Býček - to jsou
špatně nastavené, seřazené životní hodnoty, které místo aby přinášely opravdo-
vou radost, přinášejí krátkodobé náhražky. Býček je starověký bůh - bůžek,
Ozeáš připomíná, že není pravý. Býček není pán světa, to hlavní, k čemu je
dobré upřít svou  existenci. Býček prostě není dobrá cesta, býček není pravda,
býček nemá budoucnost, perspektivu. Je to imitace. Býček odvádí lidi od prav-
dy, od pravdivého uchopení života, jako propaganda, ideologie a reklama.
Býček odvádí od vztahu s Bohem, od pravdy směrem ke lži. Starý zákon vidí
důsledky tohoto uctívání býka na mnoho způsobů - v kultu, v sociální oblasti, v
etice i v politice. Na trůnu sedí král, který podporuje modloslužbu, vyprázdně-
né náboženské obřady (Am 6,1-7). V zemi panuje rozkvět a dosud neuvěřitelné
bohatství, vedle toho pak chudoba mnohých (Am 2,6-8). V zemi panuje pocit
bezpečí (Am 6,1-8), jako by se nic nemohlo stát. Nikdo nepřemýšlí, každý si
užívá nebo touží si užívat. Vnější prosperita se stala hlavní hodnotou. Býček
dostal nové pozlacení. Morálka upadla a ten, koho ještě zajímá, je v takové men-
šině, že ztrácí veškerou naději a sílu. Je to jedno, nic nenaděláš, a když se poku-
síš, sklidíš posměch a převálcují tě.
I když Ozeáš nepsal pro českého evangelíka 21. století, poslouchá tento se zata-
jeným dechem. Polnice Ozeášova rozechvívá i dnešní vzduch. Kde máš svého
býčka? Někde ho máš, že? Možná na mnoha místech, roztažen přes celý tvůj
život, falešné východisko i cíl života…
Ti, kteří Ozeáše poslouchají, není jich mnoho, mají jedno velké plus: jsou ochot-
ni poslouchat. Svým nasloucháním projevují poslušnost: „Hospodine, chtěli
bychom, abys byl naším Pánem, chceme patřit ke tvému lidu!" Ti, kteří neznají
Hospodina osobně a říkají si třebas nevěřící nebo dokonce ateisté, ale touží po
pravdě a jsou jí otevřeni, volají podobně: „Chtěli bychom, aby ve světě vládla
spravedlnost, aby ubylo cynismu a přibylo porozumění, aby ve veřejném i poli-
tickém životě platila podobná pravidla, jaká drží při životě rodiny, manželství,
přátelství. Měla by platit odpovědnost za budoucí generace, sobectví by nemělo
být povýšené na normu, lidé by neměli lhát, vymlouvat se a vytáčet, měli by
umět přiznat omyl i vinu. Lidé by měli umět prosit o odpuštění a měli by umět
odpouštět. To všechno doma, v práci, na magistrátu, na ministerstvu, ve vládě,
v novinách i v televizi." 
Tak se všichni toužící po pravdě a spravedlnosti setkávají. Jim všem pak platí
Ozeášova píseň především. Protože oni poslouchají. Dík za to. 
Co jim zpívá Ozeášova polnice? Dvojí.
První: kdo seje vítr, sklidí bouři. Nevyjímejte se, vy slušní a zbožní, ze zástupu
býčkových uctívačů. Podívejte se obezřele sami na sebe, na své každodenní činy
a rozhodnutí, na své názory i postoje, na své vztahy a na to, jak s nimi zachází-
te. U drobností to začíná! Býčkova moc by nebyla tak silná, nebýt všech drob-
ných projevů nelásky, netolerance, neodpouštění, sobectví, lži. Oběti býčkovi
nejsou jen tam, kde teče krev, dochází k loupežím a tunelování ve velkém, kde
se krade a vraždí ve velkém, nýbrž i tam, kde „slušný občan" zůstává hluchý a
němý k drobným zlům a drobným ublížením, ať se jich dopouští sám nebo je
jejich svědkem. I tam býček slaví. 
Komu není lhostejné, kdo a co je pro život nejdůležitější, tomu nebude cizí hle-
dat sám u sebe, kde on sám slouží býkům a k čemu ho volá polnice. 
To druhé, co zpívá polnice, je radost. „Jen třísky zůstanou po samařském býčku!"
(Oz 8,6b) Krásnější zpráva nemůže zaznít. Není to výhružka, nýbrž posila pro
všechny, kteří užuž propadají beznaději, že sami nic nezmůžou. Samozřejmě,
nezmohli by sami, kdyby byli sami. Ale nejsou sami! Býčkovy dny jsou sečteny,
nebude to trvat věčně! I v egyptském otroctví si mysleli, že je na věčné časy, stej-
ně v zajetí babylónském, v Německu po nástupu nacismu, u nás po nástupu
komunismu. Není to na věky, z býčka zbudou třísky.
Ozeášova píseň zazněla vážným tónem do chvíle, kdy se lidé chtěli bavit.
Nakonec ale i v ní zpívá radost a naděje. 

Pavel Klinecký
(zkráceno)

Zánik Svaté říše (6. srpna 200 let)Nad Biblí

Polnici k ústům! Sledujeme-li průběh dějin, narazíme
vícekrát na vznik říší, které svou
expanzí neustále rostly - Babylonie
Nabukadnesara II., Čingischánova
Velká mongolská říše, Francie Napo-
leona I. Bonaparta, Hitlerova Velko-
německá říše. Některé říše se držely
dlouho, jiné jen krátce, některé se roz-
padaly zvolna, jiné se zhroutily naráz
jako domeček z karet. Jak to ale bylo se
Svatou říší římskou národa německé-
ho, která vzala za své před 200 lety 6.
srpna 1806? Možná, že nás zaráží už to
spojení "římská" a "německý". Co to
má společného? A navíc ještě "svatá"?
Začneme od staré římské říše. Po mno-
hasetletém vzestupu se začala její jed-
nolitost drolit, až se ve 4. století po
Kristu vytvořilo její druhé centrum v
Konstantinopoli (Byzantion, Istanbul).
R. 961 byla pak severní a střední Itálie
dobyta německým králem Otou I., kte-
rý byl o rok později korunován pape-
žem za pokračovatele věhlasných řím-
ských císařů. A právě toto byl počátek
římskoněmecké říše.

Ota I. už dříve porazil českého knížete
Boleslava I., zvítězil nad Maďary, Po-
labskými Slovany a Dány, takže to byl
opravdu velice mocný vladař. Stře-
dověká Svatá říše zahrnovala také
Rakousko, Švýcarsko a státy Beneluxu
(Belgie, Nizozemsko, Lucembursko).
Od r. 1033 bylo s ní spojeno i burgund-
ské království. R. 1291 dostal kolos trh-
linu,když se osamostatnilo švýcarské
spříseženstvo, ale to jím neotřáslo.
K novému upevnění Svaté říše  zas

došlo před 650 lety za Karla IV., jenž
vyhlásil r. 1356 Zlatou bulu, která se
stala její ústavou. (Český král byl vy-
hlášen nejvyšším číšníkem a bylo mu
přiznáno první místo mezi kurfiřty,
kteří vždy volili nového císaře.) V té
době už existovalo přesvědčení, že
císařům byla jejich moc propůjčena
Bohem.
Svatá říše římská národa německého
štastně přežila i mír vestfálský v r.
1648, jímž skončila třicetiletá válka a
jímž byla přerozdělena Evropa. Až
teprve francouzský generál a později

francouzský císař Napoleon donutil
Františka II. z habsburskolotrinské
dynastie, aby se 6. 8. 1806 vzdal titulu
císař Svaté říše římské národa němec-
kého a spokojil se pouze s označením
císař rakouský (a král uherský a český).
Zánik Svaté říše znamenal značné
oslabení církevního vlivu zejména v
Německu. Území, která byla buď čistě
katolická nebo evangelická, byla slou-
čena a vládcům byla doporučena tole-
rance. Mnoho církevního majetku bylo
vyvlastněno, ztráta moci a majetku
však přinesly kupodivu pozitivní plo-
dy. Katolicismus zažil duchovní obro-
du a také protestantismus zaznamenal
nový rozmach (biblické a misijní spo-
lečnosti...). Konec říší a mocenských
seskupení nemusí tedy zdaleka zna-
menat tragédii. Království, císařství a
unie se rodí a zanikají. My ovšem
známe jednu výjimku, o které se dva-
krát zmiňuje 1. epištola Petrova (4,11
5,11): Kristu náleží panství (Kral. císař-
ství) na věky věků.

Daniel Henych
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diakonky byl odhodlané a přísné, ale při-
tom byly veselé, rády se i pobavily a vnáše-
ly do ústavního prostoru ducha vyzrálé
srdečnosti. Otec byl jejich guru, úcta k
němu byla nevídaná. Neboť je učil trpěli-
vosti, lásce, důvěře a také skutečné
duchovní radostnosti. Modlitby, kázání,
meditace. To, co je v oblíbené „ústavní"
písni: „Důvěřuj se v Pána, ó duše má, zve-
čera i zrána On ti pomáhá…" My bala-
bánští kluci jsme využili všechny příleži-
tosti, jak vychutnat drobná, ale pro nás
úžasná dobrodružství: rozkývání ptáčnic a
plavné skoky z jednoho stromu na druhý.
Lydie prožívala „zámecký život" nejinten-
zivněji, jako by již byla dospělá, jako by
maturovala již v deseti letech. Květinka,
nejmenší a nejdrobnější a také nejlíbezněj-
ší, protékala všemi místnostmi a prostora-
mi a pro babičky se stala jakýmsi kvítkem,
ke kterému bylo radostno přivonět. Daniel
přemýšlel o tajemství života, jeho vzniku a
smyslu (kuchání žab a četba některých
významných badatelů). Já jsem hlavně
bloumal a těkal a do mysli mně vtékaly
verše, až mě někdy dost náhlá a jakoby
odjinud přišlá poezie oslepovala. Zami-
loval jsem se do jedné chovanecké dívky
(Milušky Š.) a měl jsem špatné svědomí,
zdali jsem nepřekračoval (i když jen v my-
sli) jedno z přikázání desatera. 
Pamatuji se na některé osoby, které měly
cosi originálního, nezapomenutelného. V
ústavech se ukrýval pan Aschermann, Žid.
Nakonec ho někdo prozradil a starce
odvlekli nacističtí pohůnci. Vždycky, když
jsem později studoval dějiny německého,
ale i českého antisemitismu, se mi objevila
jeho zvláštní trochu vylekaná, trochu str-
nulá tvář. V ústavech žil pan Alois Šmíd,
postižený těžkým kloubovým onemocně-

ním, takže najíst se – to bylo umění, které
stálo  krajní námahu. Byl to člověk, který
se, ač vyučen pletení košů, zajímal o zákla-
dy duchovního života v širokém smyslu.
Studoval i filosofické nebo religionistické
spisy. Ještě před smrtí se urputně zabýval
buddhismem. Stal se pro mě symbolem lid-
ské vůle, vytrvalosti a zbožnosti, která je
vroucí, ale ne myšlenkově laciná. Vídával
jsem krásnou Aničku Patkovou, byla posti-
žena sklerózou multiplex. Snášela svůj ja-
koby neúprosný úděl smírně, vyrovnaně, i
když byla upoutána na vozíček.. Její klidný
záhadný úsměv (úsměv?) prochází stále
mým životem. A byly tu i osoby, které se
mi jeví jako Boží prosťáčci. Mezi ně patřil
pan Dvořáček, který měl na zámku funkci
zahradníka. Byl vysoké klátivé postavy,
ruce jako lopaty. Staral se o zámeckou
zahradu, pěstoval pivoňky a jiné botanické
skvosty, snášel kameny na skalku, kterou s
láskou budoval. Napsal jsem o něm (mys-
lím v tercii) kompozici, která měla úspěch.
O tomto úspěchu se od někoho dověděl pan
Dvořáček, a bylo zle. Osopil se na mě a
jakékoli stopy přátelství byly ty tam. Ale
byl to velký muž, dělal, co mohl a co uměl
a šířil krásu a obdiv k Božímu stvoření. A
byly tu i jiné zjevy: například utíkavá
Anička, kterou po každém útěku přivedli
příslušní činitelé zpět. Byl to její rytmus a
můj otec jí to neměl za zlé. Cítila se opuš-
těná, hledala domov, a nikde jej nenalézala.
Je mi připomínkou toho, že tento život a 
z něho vyrůstající pozemský domov je pře-
devším zaslíbením života věčného. Až tam
pominou zlé strasti a naše neklidné životní
těkání.
Život na zámku bych nakonec charakteri-
zoval vánočními svátky a dětským divadel-
ním vystoupením. To vyžadovalo důklad-
nou přípravu a režisérský um, jímž můj

otec oplýval, a výrobu „kostýmů", což byla
záležitost mé matky a některých jiných žen.
Andělé vystupovali na kostýmovaném žeb-
říku nahoru a dolů. Jednou, to si pamatuji,
se žebřík povážlivě naklonil, ale kdosi ho
spolehlivě zachytil. „Sláva na výsostech
Bohu!" Jednomu ústavnímu představení
byl přítomen i jasnovidec, pan Pešl (Pe-
schel?). A ten měl v průběhu dětského vá-
nočního zvěstování vizi: na jevišti viděl
samé anděly. Zdá se to fantastické, ale je to
jistojistě pravdivé. Nevybírá si náš Bůh
právě ty nejslabší a nejnevýhodnější, chce-
li našemu světu říci to nejpodstatnější?
Myslím, že to byl vzdušný barevný sen
Yzopem svým čistil si Bůh všechny, kdo
radostně tápavě žili
Slavné to byly chvíle, kdy jste andělská
Evo jakoby z Ráje přicházela k našim su-
chým rtům
Laskavce, laskavce vytvářel jste nám, bra-
tře zahradníku Dvořáčku
I ty, Lydie, noříc se do idejí Dostojevského,
jsi velikou duší prožívala všecku tu bídu
Bál jsem se o tvou skrápějící lásku, mamin-
ko, kopretino věčnosti
Ó vy divně výsostné diakonky, evičky,
milušky, pavlínky, irenky a jiné a jiné, vče-
ličky Páně
Říš ledu a smrtných ker přesmutných
údělů tavila všechno kruté, aby zbylo na
úsměv
I ty kameny, laguny, stromy zpívaly svou
vytrvalou píseň, i když zadrhávaly
Co uškodí těm bídou dolů sraženým k ze-
mi, Květuško nosící květy
Elementy života, 
tu smíme slastně prožít, Danieli, kterého
vzal vichr pryč
Bylo tu příliš mnoho lásky, než abychom
směli zapomenout. Halelu Jah!

Milan Balabán

Pomněnky na myslibořické dětství

Dary na tiskový fond
první pololetí

ČCE České Budějovice 300,-
Christofelova slepecká misie  400,— 
MOKJ - CB Horní Počernice     660,—

Jednotlivci
Čunka Oldřich - Zlín 1.000,—
Doležal Jan - Džbánov 1.000,—
Kacafírek Luboš - ECM Praha 2 200,—
s. Slámová 500,—
Straníková Věra - Morašice 1.000,—
Svobodová Antonie - Chýnov 2.000,—
Šíblo Václav - Kutná Hora 1.200,—
Vávrová Marie 1.000,—
dárci, kteří nechtěli být jmenováni 500,—
celkem 9.760,—

Všem dárcům velice děkujeme.
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Žádosti o umístění v Domově pokoj-
ného stáří v Myslibořicích na Tře-
bíčsku o polovinu převyšují kapaci-
tu. V okrese je přitom nejvíce sociál-
ních lůžek v kraji Vysočina. Senioři v
Myslibořicích mají k dispozici kva-
litní služby, nadstandardní pokoje,
ale i osmihektarový park nebo
zahradu a hospodářství s domácími
zvířaty. Ve zdejším zámku sociální
ústavy fungují už 80 let díky osvíce-
nému třebíčskému faráři Františku
Horníčkovi.
"Tehdy v něm vznikl sirotčinec, dět-
ský domov, starobinec a ústav pro

nemocné," řekl ČTK při oslavách
výročí ředitel domova Petr Haška.
Diakonie Českobratrské církve
evangelické zde buduje Domov
pokojného stáří od roku 1992, kdy jí
byl navrácen. Senioři se zde mohou
ubytovat i přechodně. Téměř polo-
vina pokojů je jednolůžkových. Loni
zde vzniklo také specializované
oddělení pro 14 lidí postižených
Alzheimerovou nemocí. Pro návště-
vy je připraveno sedm hostinských
pokojů.
Přímo v budově mají senioři k dis-
pozici bufet, jídelny, poštovní schrán-

ku, telefonní automat, rehabilitaci,
společenské místnosti, voliéru s exo-
tickým ptactvem a akvarijní nádrže
s rybkami, ale i kadeřnictví a pedi-
kúru, internetovou kavárnu, kapli a
další služby.
V obnoveném osmihektarovém par-
ku je vodní laguna s množstvím ryb
a divokých kačen a velká voliéra 
s exotickým ptactvem. V parku je
také minerální pramen, jenž vyvěrá
z hloubky 40 metrů.
Hospodářské středisko domova ob-
hospodařuje téměř čtyři hektary polí

O pobyt v Myslibořicích je velký zájem
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řů, ve kterých je nápadně patrný
odraz didaktických spisů Komen-
ského, zejména jeho Panegersie.
(Některé pasáže byly přejaty téměř
doslovně.) Hnutí silně vzrostlo zejmé-
na v 18. století, kdy vznikly tzv. Velké
lóže r. 1717 v Londýně a r. 1725 v
Paříži. Obliby došlo zednářství ze-
jména mezi evropskými osvícenci.
Jeho podporovatelem byl vévoda
František Štěpán Lotrinský, manžel
císařovny Marie Terezie, která ovšem
kladný postoj k hnutí s manželem ne-
sdílela. Zednářství proniklo i do USA.
K svobodným zednářům se hlásili
Diderot, Voltaire, Goethe, Schiller,
Washington (existuje jeho podobizna
se zednářskou krojovou zástěrou a
zednickou lžicí v ruce), Franklin,
Haydn, Liszt, Rooseveltové, Chur-
chill, Truman. Za zmínku stojí, že se
zednáři objevují ve "Zvonečkové krá-
lovně" K. Světlé, v Tolstého "Vojně a
míru" a zahaleně v Mozartově "Kou-
zelné flétně" (libreto od Em. Schikane-
dera). Zednáři byli dosti často obviňo-
váni z převratů a revolucí a byli pro-

následováni, dokonce i vězněni. O
novodobých švýcarských zednářích
jsem se dočetl, že financovali vybudo-
vání domků v Pestalozziho dětské
vesničce. 
U nás, jak je uvedeno na začátku toho-
to článku, vznikla pražská zednářská
lóže před 280 lety, později byly lóže
ustaveny také v dalších našich měs-
tech. Jejich vliv byl v určitých dobách
zřejmě značný, Za první ČSR bylo prý
obtížné dosáhnout vysokých univer-
zitních a ministerských míst bez
dobrých vztahů k lóžím. Za druhé
světové války byly lóže u nás rozpuš-
těny, po válce obnoveny, ale brzy zas
zrušeny. Propaganda totalitních reži-
mů ráda mluvila o zednářsko-židov-
ském nebezpečí. 
Jak to vypadá se zednářským hnutím
u nás dnes, po listopadu 1989, nevím,
Internet nemám a v telefonním sezna-
mu jsem zednáře nenašel - a asi ani
najít nemohl. Vždyť by to odporovalo
jejich tajuplnosti...

Daniel Henych

3ET-KJ

Žila byla holčič-
ka, co ráda nosila
červené čepice.
Proto jí říkali Červená karkulka. Kteréhosi
dne jí řekla maminka; "Karkulko, babička
má narozeniny, doneseš jí bábovku." -
"Ach jo, proč zrovna já?" protáhla obličej
Karkulka. "Mně se nechce. Kromě toho mi
pořád říkáš, že nemám chodit sama po
odlehlých místech a k babičce se musí přes
les." - "Já tentokrát ale opravdu nemohu
jít," namítla mamin-
ka. "V televizi dá-
vají závěr "Ange-
liky". Mimoto přes
les vede přece silni-
ce! S nikým se ne-
zastavuj a za dva-
cet minut jsi tam.
Babička bude mít
radost." - "Tak já
tedy jdu," řekla
otráveně Karkulka,
vzala igelitku s bá-
bovkou a vydala se
k babičce.
Na odpočívadle u
silnice seděl vlk.
Byl už starý, bolely
ho nohy, a tak byl
rád, že si může chvíli odpočinout na lavič-
ce před motorestem. Když uviděl
Karkulku, vlídně se zeptal: "Kampak jdeš,
děvčátko?" - Co chce ode mne ta opelicha-
ná vykopávka? pomyslela si Karkulka, ale
nahlas řekla: "Nesu babičce k narozeni-
nám bábovku, ale moc se mi tam nechce.
Raději bych zůstala doma a seděla u televi-
ze jako máma. - "Víš, co, Karkulko?" nabí-
dl se vlk. "Já to odnesu babičce místo tebe."
Karkulka se nedala dvakrát přemlouvat.
Dala vlkovi tašku a upalovala zpátky
domů.
Vlk však nešel přímo k babičce. K naroze-
ninám se přece nehodí holá bábovka.
Chtělo by to také nějaké pití! Stavil se tedy
doma, vzal láhev sektu z vlčího vína, na
poli u lesa natrhal kytici vlčích máků, a pak
teprve zaklepal na dveře babiččina domku.
Když nikdo nepřišel, otevřel si sám do
předsíně a pak do světničky, V posteli leže-
la babička a měla ovázanou hlavu. Při
pohledu na vlka sebou trochu škubla, ale
nedala na sobě znát překvapení. "Copak si

přejete?" zeptala
se. "Promiňte,
madam," řekl

vlk po starosvětsku. "Omlouvám se za ten
vpád, ale tady vám nesu od paní dcery a od
Karkulky něco k narozeninám." - "To
nemohly přijít samy a musely obtěžovat
vás?" podivila se babička. "Inu, na starého
člověka nemá nikdo čas!" - "To víte, to už
je náš úděl," přikyvoval s porozuměním
vlk a raději převedl řeč jinam: "A proč

máte, madam, ováza-
nou hlavu?" - "Ale
rozbolely mne zu-
by," postěžovala si
babička. "Kvůli
tomu šátku jsem
vůbec neslyšela,
když jste klepal!" -
"No jo, zuby, zu-
by!" pokyvoval
hlavou vlk. „To ta-
ky znám. Co boles-
ti jsem zkusil, než
mi je veterinář vy-
trhal. Teď ale mám
zubní protézu a je
to dobré. Jen si
musím dávat při
jídle pozor, abych

nekousl do něčeho tvrdého. - Promiňte,
madam, ale ted už se musím zvedat." -
"Moc mne těšilo," prohlásila babička.
"Škoda, že spěcháte. Ale ještě mi laskavě
dejte tu krásnou kytičku tamhle do vázič-
ky. A přijďte zas, ráda vás uvidím." -
"Přijdu, přijdu," loučil se vlk.
Od toho dne se stali z babičky a vlka dobří
přátelé, Karkulka nejprve na vlka trošku
žárlila a vyčítala si, že mu tenkrát svěřila
tašku s bábovkou. Pak ji to však přešlo.
Milovaly s maminkou své seriály a chodit
k babičce byla nuda. Když to vlka těší, proč
mu nedopřát to potěšení? Staří si přece
rozumějí nejlépe.

Ve městě i na vesnici 
žijí s námi lidé staří. 

Zajímá nás, jak se mají, 
jak se jim teď právě daří?
I když hladem nestrádají 

a i jinak mají všecko, 
vlídným slovem potěšit je 

může i to malé děcko.
Konec Daniel Henych

,,Loučit se bez slz, odcházet
bez lítosti, jako bys přešel z

pokoje do pokoje, ..."
Poslední sonet

Naposledy byl Viktor
Fischl v České republice 
v říjnu 2004, když přejí-
mal od Nadace Charty
Cenu Jaroslava Seiferta za
své celoživotní dílo. Ač fy-
zicky již ve své dvaadeva-
desátce viditelně křehčí,
ochraňován věrným do-
provodem svého syna,
přednesl v Karolinu réto-
ricky i obsahově dokonalý
projev, který svědčil o jeho
naprosté duševní svěžesti.
Auditorium povstalo -
nadšené a dojaté zároveň, když svá
slova vděčnosti propojil se slibem, že
bude psát až do posledního dechu.
Brzy po návratu z Čech do Izraele ne-
šťastně upadl a zlomenina krčku byla
podle názoru lékařů neoperovatelná
pro slabost srdce. Způsobovala mu
mnohou bolest, později trvalou ne-
snáz spojenou s omezenou hybností.
Jeho duševní svět a věrnost dílu však
zůstaly nedotčeny, jakož i humor, nad-
hled a spisovatelův nevyléčitelný opti-
mismus. Dokázal říci veselá slova i v
telefonickém rozhovoru z nemocnice
bezprostředně po úraze. Jen osobní
dopisy omezil na naprosté minimum,
ne-li zcela, neboť šetřil všechny své síly
pro milovanou literární práci. Po zku-
šenosti s psaním posledního románu
Vy, soudci athénští již nechtěl znovu
podstupovat tvůrčí závod s darova-
ným časem života, a proto se rozhodl
pro psaní povídek. „Povídka má dale-
ko větší naději na dokončení," vysvět-
loval. Jedna z posledních se jmenuje
Slepý král. Promýšlel a zachycoval však
ještě povídky další ... až do posledního
dechu. Byly obsahově samostatné, a
přece se k jeho vlastnímu údivu samo-
volně tematicky propojovaly a počaly
vytvářet celek. Zůstaly nedokončeny
na jeho pracovním stole.
K základním myšlenkovým a etickým
důrazům Fischlovy tvorby patří pře-
devším úsilí o dar lásky, zachování
manželského svazku, generační pro-
vázanosti, otázka svědomí, téma holo-
caustu, téma odpuštění, téma zodpo-
vědnosti, v neposlední řadě pak hle-
dání odpovědí na prastarou otázku o
smyslu utrpení v lidském životě, též
hledání důkazů Boží existence a domi-

nující, všudypřítomná vděčnost za
nádheru díla Stvoření. V románech se
často setkáváme s hrdiny, kteří vedou
nesnadný, těžkými ranami života tří-
bený jobovský boj o víru. Ale ani
tehdy, jsou-li sevřeni nejkrutěji, ani ve
chvílích nejhlubších propadů víry, ve
chvílích vzpoury proti Bohu neodhodí
Boha jako nespolehlivý amulet.
Fischlovi hrdinové se o víru dlouho-
době, bolestně rvou. Za ostnatým drá-
tem koncentráků, uprostřed zosnova-
né pomsty, nad hroby svých milova-
ných, svázaní nemocí a nemohoucnos-
tí, vždycky. Život bez Boha je pro ně
životem bez horizontu, beze smyslu,
bez radosti. V jejich úvahách nejednou
zaslechneme tvrdou výčitku: „Proč je
životní běh tak nesnadný, tak nečitel-
ný, člověku často tak nepochopitel-
ný?" Zároveň však většinou v závěru
svého duchovního zápasu vysloví též
tiché tušení dobrých odpovědí na
všechna naše proč za horizontem
našeho života, tušení, přerůstající ve
šťastnou naději víry. Ano, i tušení je
vzácným darem života, opěrným
bodem v mlhách. Ale prostor životní
naději a prostor pro vybojovanou víru
vytváří ve Fischlově díle též vědomí
vděčnosti za dar života zasazeného do
jedinečné krásy stvořeného světa. Tyto
dva protipóly - tajemství bolesti a údiv
nad nádherou Stvoření - se nejednou
vyostřují, prolínají a postupně se pře-
tavují v jedinečném uměleckém podá-
ní ve chvalozpěv a dík Bohu za to, že
učinil svět tak krásný.
Viktor Fischl nepíše o sobě, přece však
„píše sebe". Příběhy jeho hrdinů
nejsou jeho příběhy, byť svým vypra-
věčským uměním čtenáře k takové

úvaze nejednou svádí, ale v
myšlenkách jeho hrdinů
přece jen tu a tam autora
nalezneme. V jednom ze
svých dopisů například
píše:
„... Jsou však nerozřešené otáz-
ky, jež nepřestanou člověkem
lomcovat až do samého konce.
Nevím, a už nikdy nebudu
vědět, proč připustil Bůh záhu-
bu šesti milionů židovských
obětí nacismu. Proč mezi nimi
muselo zahynout na statisíce
nejzbožnějších. Proč milion ji-
stě nevinných dětí. Proč musela
zemřít tak mladičká moje sest-
ra ...
... Jde-li o díkůvzdání, nenajde-

te, myslím, autora, u kterého se vyskytuje
haleluyah častěji než u mne. Vděčnosti za
všechnu tu krásu kolem nás nemůže nikdy
být dost... "
V jeho knize Prstoklady pak nalezne-
me tuto úvahu:
„Nikdy jsem neuvěřil, že všechno, co se
dělo na světě a se světem od věků, bylo beze
všeho smyslu, bez důvodu a bez cíle.
Propastná nesmyslnost takové představy
by mne byla dohnala k přijetí toho, čemu
mne kdysi dávno učil jeden z mých učitelů
a čemu jsem od té doby říkal zákon nazva-
ný po něm. Tvrdil, že nakonec člověk musí
rozhodnout, zavěsí-li svůj život na Boha, či
na skobu ve zdi ... Chtěl bych, abyste také
věděli, že mezi mnou a Bohem není rozkol
ani svár. Je mezi námi jen má lítost nad
tím, že neodpovídá na mé opětovné otázky
začínající slůvkem proč. A má nespokoje-
nost, chcete-li tomu tak říkat, že mne nevy-
bavil mocnějšími tykadly tušení, která by
mi pomohla k tomu, abych tedy alespoň
sám vytušil odpovědi na některé otázky,
jimž nerozumím. Chci však také, abyste
věděli, že přes tu lítost a přes tu výčitku ve
mně zůstává dost pokory na to, abych — i
kdyby se mi zlomilo kormidlo uprostřed
plavby na rozbouřeném moři - viděl i v tom
moudrost Boží... "
A závěrem ještě totéž svědectví víry
velkého českého spisovatele a básníka,
vyjádřené v metaforách a podoben-
stvích, jak mu bylo vlastní, a to opět z
knihy úvah a vzpomínek Prstoklady:
„Vím, že se proud té řeky, na niž už tak
dlouho myslím, nezřítí hnán nezastavitel-
ně do tmy přede mnou, nýbrž že dopluje
klidně až tam, kde odevzdá své vody
moři..."

Milada Kaďůrková
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O Červené karkulce

Pohled do duchovního myšlení Viktora Fischla

Při četbě jsem narazil na zvláštní da-
tum: 24. června 1726 založil potomek
vestfálských sedláků František Anto-
nín hrabě Špork (Sporck) pražskou
zednářskou lóži U tří hvězd. Pro čte-
náře Evangelického týdeníku zednář-
ské hnutí patrně nic důležitého nezna-
mená, ale v rámci prázdninového re-
kreačního čtení si snad můžeme něco
o této organizaci připomenout.
Už ve starověku vznikala  rozmanitá
mysterijní sdružení a gnostická hnutí.
Jejich stoupenci se snažili pěstovat
jakési vyšší vědění. V Egyptě a starém
Řecku taková bratrstva vznikala i me-
zi staviteli tehdejších pohanských
chrámů. Na ně navázali cechovní
kameníci ze středověkých křesťan-
ských katedrál. Vytvořili koncem 17.
století zasvěcenecké skupiny s množ-
stvím rituálů, v nichž symbolickou roli
hrála řada projektantských a zednic-
kých pomůcek (kladivo, úhelník,
dláto, lžíce, vodováha...) i mnoho
jiných prvků (přesýpací hodiny, srdce,
ucho, meč, svícen, pyramida, Šalo-

mounův chrám, kříž...). Časem se
"zednáři" ustálili jako polotajná mezi-
národní společnost, usilující o duchov-
ní zdokonalování a zocelení charakte-
ru na náboženskofilosofickém zá-
kladu a o bratrství a rov-
nost lidí. 
Členové spolku
vyznávají víru 
v Nejvyšší by-
tost v deistic-
kém pojetí,
zároveň však
zdůrazňují
individuální
lidskou svobo-
du. Velikou roli
hrají zejména za-
svěcovací rituály no-
váčků. V přísaze se mimo
jiné říká: "Věříme, že etické zákony
jsou vštípeny lidstvu touž neznámou
tvůrčí silou, která dala světu zákon
příčiny a následku... Věříme v solidari-
tu všech stejně smýšlejících lidí na
zemi a radost z této víry je naším nábo-

ženstvím..." - Zdědil jsem (nevím už
po kom) "Katechismus der Johannis-
Freimaurerei". Není o nic méně nároč-
ný než staré katechismy pro konfir-

mandy. Za tři veliká světla poklá-
dají zednáři Bibli, krokvici

(symbol přímosti a
pravdivosti) a

kružítko (láska
obepínající lid-
stvo). Novým
členům se
říká učeň, po
čase se z ně-
ho stává tova-

ryš a pak mi-
str. Členové se

oslovují "bratře" a
jsou sdruženi v lóži,

jež má svého mistra stoli-
ce, svého mluvčího, aktuára (vede

spisy) a mistra pokladny.
Vladimír Štverák ve studii o Komen-
ském upozorňuje na zajímavý fakt, že
r. 1723 vydal evangelický pastor Jakub
Anderson zásady svobodných zedná-

Tajemní stavitelé chrámů



Také letos se 21. června uskutečnilo na
Staroměstském náměstí pietní slav-
nostní shromáždění, připomínající
popravu 27 představitelů českého ná-
roda. Je dobře, že se každoročně opa-
kuje. Slavné jsou v dějinách nejen
výhry a vítězství, ale i prohry, došlo-li
k nim v zájmu dobra a pravdy. Stávají
se oběťmi pro dosažení ušlechtilých
cílů mocněji působícími než ta nejoká-
zalejší vítězství. Dějiny našeho národa,
Husem počínaje, jsou plny takových
obětí - duchovních a mravních vítěz-
ství. Z Kristova kříže a krve mučední-
ků vyrostla křesťanská církev.
Vrcholem a středem letošního shro-
máždění byl nepochybně hlavní pro-
slov paní Ph.D. Marie Neudorflové.
Všechny ostatní projevy, již úvodní
pozdrav pana dr. Čestmíra Nekovaří-
ka, zástupce starosty MČ Prahy 1,
proslov pana primátora dr. Pavla
Béma, pod jehož záštitou se slavnost
konala, pana europoslance ing. Jana
Zahradila i pana generála Antonína
Špačka, předsedy ČsOL, zněly v podi-
vuhodné neplánovaně spontánní i
nadšené shodě s tím, co pověděla.
Co pověděla? Co pověděli? Jaká je
hlavní myšlenka tak svorně zde vyslo-
vená? Je to přiznání k Masarykovi,
jeho výkladu smyslu českých dějin, k

základní důležitosti Husem započaté
české reformace pro další vývoj hu-
manitních ideálů, ke kterým se hlásí-
me, demokratické společnosti, kterou
chceme budovat. Zápas, který vedli
popravení hodnostáři, nejprve o vy-
hlášení tzv. Rudolfova majestátu a pak
o jeho zachovávání, patřil k tomu veli-
kému duchovnímu boji - reformaci,
týkajícímu se nejen církve, ale ve
svých důsledcích všech oblastí života.
Tenkrát šlo zejména o svobodu nábo-
ženského vyznání pro všechny bez
rozdílu stavu a hodností, domyšleno,
o uznání rovnosti všech lidí před
Bohem, o základní lidské právo svo-
body myšlení a svědomí. A tak zněla
souhlasná výzva všech, kdo při slav-
nosti hovořili: Vedeni příkladem po-
pravených věnujme pozornost a pro-
jevme statečnou věrnost českému
národu do základů jeho existence vlo-
ženým a tolikrát osvědčeným myšlen-
kám a hodnotám. Také dnes jsou zne-
važovány a napadány. "Chcete-li zni-
čit národ, zbavte ho jeho kořenů!" Tak
nadepsala paní doktorka Neudor-
flová svůj článek uveřejněný v Kost-
nických jiskrách a připojený k po-
zvánce pořádané slavnosti. Je to varo-
vání, které by nemělo být přeslechnu-
to a mělo by dojít žádoucí účinné

odezvy, Účast při slavnosti byla, jak
obvykle bývá, početná. Chrám sv.
Mikuláše, který ochotně k této příleži-
tosti propůjčuje Církev českosloven-
ská husitská, byl zcela naplněn, a tak i
na náměstí pro druhou část slavnosti
u pamětní desky popravených vyhra-
zeny prostor. Vyzdobena byla slav-
nost nejen věnci darovanými účastnic-
kými organizacemi, veřejnými institu-
cemi i jednotlivci, prapory, stejnokroji
vojáků, sokolů a skautů, ale i účastí na
programu našich umělců, profesora
Jana Bernátka hrou Bachova Largetta,
profesorky Magdy Bělohlávkové zpě-
vem Dvořákových Biblických písní.
Zážitkem bylo i vystoupení Komor-
ního ženského souboru Charmone.
Zazpíval skladby autorů 16. a 17. sto-
letí, mezi nimi i píseň J. A. Komen-
ského. Výraznou ozdobou pak bylo
účinkování Orchestru Armády ČR.
Státní hymny, slovenskou a českou,
jsmee zpívali spolu s nimi. Patří jim
všem náš dík. Naše poděkování sa-
mozřejmě patří i všem, kdo se na pří-
pravě a organizaci slavnosti podíleli.
Mezi nimi na prvním místě paní ing.
Drahomíře Garajové, která je každo-
ročně duší tohoto záslužného připo-
menutí a zamyšlení.

Dalibor Molnár

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Mgr. Zdeněk Škrabal
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč.
Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuce Mediaservis s.r.o.,
Abocentrum, Moravské nám. 12D, 
659 51 Brno, objednávky tel.: 541 233 232,
reklamace 800 800 890
A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365

13. 8. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Nekvasil - Martin ve zdi: 19.30  - Modřany,
Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30
Škeříková - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na Doubkové 8:
9.30 Voříšek VP - Spořilov, Donovalská 1862:
9.30 Bísek - Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký -
Střešovice, n. Před bateriemi 22: 9.30 Pavel
Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378: 9 -
Vinohrady, Korunní 60: 9.30  M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

zpěvem pěvecký sbor Ratibor-Vesna
se sólistou Janem Millerem, na har-
monium hrál sbormistr Jiří Strejc.

Staršovstvo sboru ČCE Hořice

PozvánkyVzpomínka na 21. červen 1621
SETKÁNÍ REEMIGRANTŮ V TRPISTECH

U STŘÍBRA (Západočeský seniorát)
se uskuteční dne 13. srpna od 14 h
na místním fotbalovém hřišti. 
Slovem poslouží bratr emeritní sy-
nodní senior a předseda občanské-
ho sdružení Exulant, Mgr. Pavel
Smetana. 
Všechny srdečně zve staršovstvo
stříbrského sboru Českobratrské
církve evangelické.

* * *
STARŠOVSTVO SBORU ČCE V TEPLI-
CÍCH V ČECHÁCH upozorňuje na dvě
setkání, která plánuje k výročí 80 let
sboru a 113 let od počátku práce
mezi evangelíky na Teplicku:
* 10. 9. 2006 – hostem bude synodní
senior Joel Ruml (shromáždění 
v 9.30 a 14 h)
Téma: Je to tatáž víra? Minulost-pří-
tomnost-budoucnost
* 15. 10. 2006 – shromáždění pra-
covníků a členů sboru
Téma: Co mi práce a život v teplic-
kém sboru dal pro životní naději,
budoucnost?
K tématu a výročí vydáváme sbor-
níček vzpomínek, historie a pozdra-
vů. Pokud byste kdokoli měli zájem
do něj přispět, je to třeba písemně
udělat co nejdříve a poslat na adre-
su sboru, příp. na e-mail: 
janopocensky@post.cz 

Jak vyjdeme 
o prázdninách

Č. 26 - 23. SRPNA 2006

Č. 27 - 6. ZÁŘÍ 2006

Ve středu 5.července na svátek Cyrila a
Metoděje se v Hořicích už po páté se-
šlo více jak 50 věřících, aby v předve-
čer výročí upálení M. J. Husa uctili
jeho památku. Tentokrát to bylo za
krásného slunečného počasí. Za zpěvu
písně „Soudce všeho světa", kterou
zazpíval pěvecký sbor Ratibor-Vesna
za řízení sbormistra Jiřího Strejce, byl
položen věnec k Husovu pomníku.
Farář Církve československé husitské
Bohumil Klásek z Hradce Králové pře-
četl Husův dopis z Kostnice.
Shromáždění pak pokračovalo v mod-
litebně ČCE. Kurátor evangelického
sboru Oldřich Nekvinda zahájil shro-
máždění a připomněl příchod věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu,
smrt upálením M.J.Husa a také mistra
Jeronýma Pražského, od jehož mučed-
nické smrti letos 30.května uplynulo
590 let. Farář ThMgr. Bohumil Klásek
kázal na text Lukáš 16,10-13 O majet-
ku: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je

věrný také ve velké; kdo je v nejmenší
věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
Žádný sluha nemůže sloužit dvěma
pánům - Bohu i majetku." To si Jan Hus
dobře uvědomoval a čemu uvěřil, to
také žil. Konsenior královéhradeckého
seniorátu Českobratrské církve evan-
gelické ThMgr. Michal Kitta, farář z
Hronova, se zamýšlel nad životem
Jana Husa a srovnával jeho význam s
vítězem soutěže O největšího Čecha
císařem Karlem IV. Ten získal 6x více
hlasů než Hus, i když jeho postava
neobsahuje žádný mravní apel, jak
tomu je u Husa, ale je pro lid symbo-
lem slávy, moci, prosperity a blahoby-
tu. Následovat příklad Jana Husa by
lidi něco stálo, museli by také stát za
pravdou a pro pravdu trpět.
Význam Husův byl v průběhu všech
staletí několikrát pokřiven. Spojován
byl s husitskými válkami, protirakous-
kým odbojem, symbolem boje proti
německým okupantům za 2. světové

války, komunisté ho přetransformova-
li jako revolucionáře levicového raže-
ní, atd. Zřetel k pravdě zcela zmizel.
Vídeňský žurnalista z 20. let min. st.
Karl Kraus vyjádřil zajímavou myš-
lenku: „Intelektuální nepoctivost je
nejen prohřeškem vůči pravdě, ale i
vůči morálce." Jestliže jsme obdrželi
dar rozumu, máme povinnost hledat
pravdu a osobně se za pravdu posta-
vit. O tomto druhém kroku se píše v
Bibli v Novém zákoně v epištole Jaku-
bově Jk 2,15-21: Nestačí jenom vědět,
co je pravda. Je potřeba také něco dě-
lat. Jan Hus dokázal skloubit vědění a
konání. Poznal pravdu, žil podle ní a
dokázal za ní jít i cestou nepříjemnos-
tí. Kdo ví, co je správné, a nežije podle
toho, má hřích. Kdo nevybojuje vnitř-
ní zápas o pravdu Páně a pravdivý
život, toho sláva a moc před Božím
soudem neospravedlní. Proto Jan Hus
svítí jako maják lidem i dnes.
Průběh bohoslužeb doprovázel svým

Ekumenické setkání při oslavách M. Jana Husa

a luk a asi 400 ovocných stromů.
Loni dodalo do kuchyně domova
přes 30 prasat, krůty, slepice i králí-
ky. Pravidelně také čerstvá vejce,
ovoce a med nebo zeleninu.
Přibližně 40 procent rozpočtu ve
výši 26,6 milionů korun kryjí platby
klientů, 40 procent hradí minister-
ská dotace. Zbývajících zhruba 20
procent musejí nestátní organizace
získat od sponzorů. Nedostává se
peněz na investice. Loni se vedení
podařilo provést generální rekon-
strukci kuchyně téměř za osm mili-
onů korun, letos by chtělo dokončit
opravy fasády na jižní straně
zámku. Při dražbě výtvarných děl
domovu přibylo 70.000 korun, k
nimž nadace Divoké husy dodá
40.000 korun.
Více informací je na elektronické
adrese 

www.domovmysliborice.org

Ve slunném nedělním odpoledni
(18. 6.) jsme se sešli k zamyšlení nad
židovstvím a křesťanstvím, jejich
významem a vzájemnými vztahy.
Úvodem k rozhovoru hovořili dva
křesťané, jeden i svým původem,
oba rodinnými i přátelskými svazky
i odborným studiem spjatí s židov-
stvím, lyský advokát dr. Jan Luhan a
předseda Společenství přátel křesťa-
nů a židů, Mgr. Petr Fryš.
Základní význam židovství a křes-
ťanství na utváření evropských, a
tedy i českých morálních a kultur-
ních hodnot se nám jevil tak ne-
sporný, že nebylo skoro třeba slov k
jeho potvrzení. Tím závažnější a tra-
gický se nám jevil vývoj vzájemných
vztahů vrcholící ve středověkých
pogromech a otevírající dveře hrů-
zám nacistických vyhlazovacích tá-
borů a přetrvávající téměř nepocho-
pitelně v myslích popěračů těchto
zrůdných skutečností a jejich - sic

ojedinělých - přece však se objevují-
cích rasistických excesech dodnes.
Myšlenky antijudaismu, antisemitis-
mu, jakéhokoli rasismu jsou, ať jak-
koli jsou motivovány, křes’tanství
nejen cizí, ale i protichůdné a pro-
padnutí jim v jakékoli podobě patří
k nej-horším zblouděním, jakých se
kdy křesťané, žel mnohdy i v maso-
vém měřítku, dopustili. Zmíněna
byla v této souvislosti Jednota čes-
kých bratří, nejskvělejší květ české
reformace, také v této věci. Byla
tohoto tragického pomýlení jedineč-
ně prostá.
Přece však jsme při všem, co bylo
řečeno, nepřešli ono rozdílné, co nás
od sebe rozlišuje. Je to jedinečná oso-
ba Ježíšova, jeho příkaz - úkol daný
všem jeho učedníkům - následovní-
kům: „Budete mými svědky i v Je-
ruzalémě, Judsku, Samaří a až do
posledních končin země.“ Rozlišuje
nás to, nemělo a nemá nás to však

rozdělovat. Naopak poutat. Ten,
který nám ten příkaz dal, sám ho
plnil. Slovem i životem plným lás-
kyplné služby jdoucí až po oběť
vlastního života. My, křesťané, při
pohledu, jak jsme tuto úlohu v tak
mnohém nejen neplnili, ale i v opak
obrátili, nemůžeme než se rdít a pro-
sit o odpuštění, trpělivě hledat a jít
cestou nápravy.
Naznačil ji a jsme mu za to vděčni,
doktor Luhan svým osobním svě-
dectvím. Vyprávěl nám ze svého
mládí židovského mladého muže o
léku na duši, kterého se mu dostalo
v křestanském společenství jeho
současníků, žijících ve skutečné rov-
nosti, vzájemném respektu a pomo-
ci. Ti byli pro jeho přijetí Ježíše jako
absolutního Pána, naplnitele poslání
Izraele, a pro křesťanskou cestu, kte-
rou usiluje jít, potřebnými a Bohem
mu darovanými svědky.

Dalibor Molnár

Rozlišení, které nerozděluje ale poutá
(Zpráva o shromáždění MO Kostnické jednoty v Lysé n. L)

O pobyt v Myslibořicích
je velký zájem

Dokončení ze str. 2

V předvečer výročí (5. 7. 2006) mučednické
smrti M. Jana Husa už tradičně slavili křesťa-
né z Domažlicka bohoslužbu u Husova památ-
níku v Radonicích. Slavnost pořádal Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Domaž-
licích. Krátkou liturgii pod širým nebem vedl
domažlický vikář Karel  Šimr za účasti místní-
ho evangelického i římskokatolického faráře.
Setkání se zúčastnily čtyři desítky lidí včetně
starosty obce. V bohoslužbě zazněl kromě čtení
z Písma a zpěvu např. Husem otextované písně
"Jezu Kriste, štědrý kněže" také úryvek ze spi-
su Řeči o míru (Sermo de pace), posledního
Husova spisu adresovaného kostnickému kon-
cilu. Následné zamyšlení připomnělo Husovo
poselství o míru - míru člověka s bližním a se
sebou samým, pramenících z daru míru Boží-
ho. Památku Husovy mučednické smrti slavili 
v Radonicích v ekumenickém duchu už potřetí
v novodobé historii. Památník zde postavili 
v roce 1915 u příležitosti 500. výročí Husovy
smrti. (kš)

Husovské oslavy v Domažlicích


