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Vybavujete si vlastní zkušenost
s obdobně nemocným, jak mu bylo
nebo nebylo pomoci? Neláká nás

ani tak rozluštit, o jakou nemoc
tehdy šlo, zda měl ten chlapec epi-
lepsii či byl posedlý běsem, který se
projevil podobně jako u alkoholič-
ky XY. 
Fascinuje nás, že Ježíš pomohl a
uzdravil. Kdo by nechtěl být uzdra-
ven, kdo by si nepřál, aby bylo po-
moženo jeho milým. Kolik bezmoci
se pojí s našimi nemocemi a kolik
dalšího dělá z lidí oběti. Nejen zlos-
tí a žárlivostí se poškozujeme. Ro-
zumím tomu otci, který prosí za
své dítě, a ještě víc rozumím jeho
volání „věřím, pomoz mé nedově-
ře“. Voláte podobně? Též to znám.
Chci věřit, věřím, ale potřebuji po-
moc, aby tomu tak bylo. Naší nadě-
jí je víra, kterou ale nemůžeme
praktikovat bez Ježíšovy pomoci.
Věříme mu, protože k němu máme
velkou důvěru. Víme, že mu na nás

záleží. S láskou se o nás zajímá, ja-
ko o toho chlapce: „Od kdy to má?“
Žádné „abrakadabra a kdo bude
další?“. Věříme, ale hlasitěji zní na-
še „pomoz nedověře“. Řekl nám
totiž, že záleží na nás. Svým po-
vzdechem naznačil, že kdyby lidé
žili s vírou, tak bude na světě zdra-
věji. A ještě nám na sebe něco pro-
zradil: „Všechno je možné tomu,
kdo věří.“ Co asi tehdy zkoušeli
jeho učedníci, že jim to nešlo. „Bez
modlitby nelze,“ slyšeli oni, čteme
my. K té bezmoci z nemocí na nás
ještě Ježíš přesouvá zodpovědnost
za uzdravení. Komu se to líbí? Če-
kejme od víry víc než jen postavení
na nohy a povznesení!

Jana rumlová, 
farářka ČCE 
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Poselství k 17. neděli po sv. Trojici

Na smrt nemyslíme. A to je dobře,
neboť život je dobrý a sladký. Pokud
dýcháme, Bohu za něj děkujeme a
hledíme využít všech jeho dnů
k  dobrému pro sebe a své bližní.
S  tímto životem jsme spjati tisíci a
tisíci povinností a chráníme si jej i
bezděky. Žádný nepřítel si v  něm
nevydobyl tolik místa, aby v  něm
mohl neomezeně vládnout. Vyhlá-
sili jsme mu válku. Pojmenovali
jsme jej strašidelnými jmény domá-
cími i cizími, jako je třeba rakovina 
a z  cizích Alzheimer; jsou jich zase
jako v  dávných dobách celé legie.
Ale tehdy, kdy nepřítel sahal po naší
duši a situace se vyhrotila až do
nebe, poslal nám Bůh na pomoc
svého Syna jediného. Ten porazil za
nás všechny naše nepřátele včetně
toho posledního, na něhož jsme ne-
mysleli, smrt.
Ale ještě je tu, avšak když vystoupí a
ohlásí nám, že jsme u ní na řadě,

nemusíme na ni strnule hledět jako
králík na hada, protože známe toho,
jenž jí rozdrtil hlavu a odňal jí smrtí-
cí moc. Proto naši známí z Nového
zákona chodí a jednají tak svobodně,
jako by už nepřítele neměli, protože
jsou fascinováni pohledem na Ježíše,
jenž vystoupil ze smrti do života. A
teď to hlavní, co se nás týká: my
s  ním můžeme mít společenství.
V něm záleží naše skutečná svoboda
a právo žít, jako by smrti nebylo.
Život zase je dobrý a sladký do
posledního dne; žijeme z odpuštění
a z naděje ve vzkříšení.
Prý umírání je těžké. Ano, může být,
ale ani tehdy nás neopustí víra
v  dobré skončení. „Umíráme-li,
umíráme Pánu.“ Poslední slovo
nebude mít smrt, ale náš Pán.
Přežijeme svou smrt. Ne svou záslu-
hou, ani nějakou svou kvalitou, ale
díky té věrné ruce, která ve křtu slí-
bila provázet nás po celý život a jako

závdavek nám dala na cestu své
jméno, jsme Kristovi. Věříte a víte,
jakého máte Spasitele? Kdybyste to
věděli, vůbec byste se nedivili těm,
„kdo v slabosti nabývali síly, vedli si
hrdinsky v boji, zaháněli na útěk voj-
ska cizinců; ženám se jejich mrtví
vraceli vzkříšení“. (Žd 11,34-35)
Dosvědčili, že ne naše vnitřní schop-
nosti, ale náš Pán je otcem té síly,
která přemáhá strach z umírání i ze
smrti. Znovu jej chvalme: z  pout
tohoto strachu osvobozuje jen on,
Pán, jehož jménu se budou klanět
všichni obyvatelé celé země.
V  blízkosti smrti uvažujeme, jakou
máme jistotu, že z ní vyvázneme tak,
aby nás nezničila. Máme jen jednu
jistotu a tou je Pán Ježíš Kristus,
který okusil smrti a nestal se jejím
zajatcem. On nám připravil u sebe
místo, abychom nejen odcházeli, ale
také přicházeli tam, kde jsme očeká-

Kdo má poslední slovo

ZAoSTřENo NA BlíZKo

V Muzeu J. A. Komenského v Praze na Malé Straně probíhá výstava,
nazvaná Budování mostů. Tím budovatelem je Daniel Arnošt Jab-
lonski (1660-1741). Byl to po matce vnuk Komenského, potomek čes-
kých exulantů z Jednoty bratrské. Se svým dědem se nikdy nesetkal,
zřejmě ani v Čechách nikdy nebyl, ale byl si dobře vědom svých rodo-
vých kořenů, takže své příjmení (v polské podobě) si sám zvolil, pro-
tože rodiče pocházeli z Jablonného nad Orlicí. 
Sám se narodil v  severovýchodním Polsku, vzdělání získal v Ně-
mecku a v Anglii, stal se biskupem polské Jednoty bratrské, byl 48 let
dvorním kazatelem reformované církve v  Berlíně. Takto býval
v  častém styku s  třemi generacemi pruských králů, kteří byli refor-
movaného vyznání a poskytovali hojnou pomoc protestantským emi-
grantům z celé Evropy. Svůj veřejný vliv uplatnil Jablonski ve pro-
spěch sblížení roztříštěných reformačních církví, též s anglikány. Jako
teolog věnoval zvláštní pozornost Starému zákonu, Talmudu a orien-
talistice vůbec. Jeho nejvýznamnějším veřejným počinem však bylo,
že spolu s proslulým matematikem a filosofem G. W. Leibnizem zalo-
žil r. 1700 v Berlíně Akademii věd a teprve po jejím vzniku se Berlín
stal jedním z významných vědeckých a kulturních center Evropy.
Byla to doba raného osvícenství, jež měla v programu právo, ochranu
menšin a zásadu, že náboženské konflikty mají dít mírovou cestou.
Takto se Jablonski stal budovatelem mostů nejen mezi konfesemi, ale
i ve prospěch empirického vědeckého bádání a jeho zařazení do myš-
lenkového světa lidstva. Už tehdy se v osvícenství objevil také názor,
že rozum vylučuje víru. S  tímto názorem však Jablonski zaníceně
polemizoval. V každém případě i osvícenské počátky byly duchov-
ně bohatší, než jak se nám dnes jeví. To vše také zásluhou Jablon-
ského. 
Výstava trvá do 20, listopadu. 

Blahoslav Hájek

Nepřímé dědictví
Komenského

Říp je v posledních letech cílem ekumenického setkání “Modlitba za domov”

Dokončení na str. 2

Kostnická jednota – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
srdečně zve na setkání, které pořádá 

v sobotu 15. října od 14.30 h
v Ječné 19, v klubu MAJÁK

(ve dvoře vlevo)

Úvodní pobožností poslouží farář ECM ve Strašnicích br. Petr Špirko.
Na programu je přednáška faráře ČCE z Braníka Jaroslava Pechara:

"Zápasy a boje prvotní církve 
Shody a neshody prvních desetiletí a staletí jako naděje pro dnešní rozdělenou církev"

Těšíme se na vaši účast a na následný rozhovor nad předneseným aktuálním tématem
pro přítomnou i budoucí podobu všeobecné křesťanské církve.

* * *

Po tomto programu bude po přestávce následovat krátké sjezdové jednání pro členy
Kostnické jednoty, zástupce místních sdružení i další zájemce.

Srdečně zve předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
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Nedávno jsem se zamýšlel nad principy
speciace, tedy vzniku nových živočiš-
ných druhů z původní rodičovské popu-
lace. Téma zdánlivě těžké, neduchovní,
ale přesto oslovující. 
Jako kreacionista vím, že na počátku svě-
ta stál Stvořitel a mé srdce plesá nad
dílem jeho rukou. Vždyť je to nádhera
kochat se přírodou a vědět, že všechno je
to Boží dar nám daný. 
Pravda zarputilí darwinisté jistě namít-
nou, že svět je drsný ve stylu "perte se a
žerte se" a že vyvinuté organismy jsou
jen dílem náhody, navíc nepovedené, což
téměř vyzývá k jistým opravám a vylep-
šením ve jménu pokroku lidstva.
Ke speciaci dochází i v přírodě. Napří-
klad, když se část jedinců geograficky

oddělí od ostatních, může získat určité
znaky, které ji odlišují od původní linie.
Jiným případem je speciace jedinců žijí-
cích na okraji pásma výskytu druhu ne-
bo speciace vlivem dominatních jedinců
v malých populacích. Je to složité, ale
přirozené.
Ostatně, rozpoznat druh je někdy velká
obtíž i pro vědce. Je totiž definován
schopností se rozmnožovat a původní
klasifikace už dnes nevyhovuje. Některé
druhy totiž ztratily tuto schopnost a jiné
ji mají jen v zajetí. Šlechtitelé experi-
mentují a pokoušejí se o nové odrůdy a
plemena. Variabilita stvoření je obrov-
ská.
Ačkoliv se možná zdá, že možnosti lidské
jsou neomezené, stále lze vnímat určité

hranice, kam je možné zajít. Stále v tom
vládne určitý stvořitelský řád, vše se
totiž odvíjí od toho, co bylo na počátku a
variabilita není neomezená.
Genetické manipulace však překračují
všechny dosud známé meze. Díky nim
lze smíchat organismy, které by se za
normálních okolností v přírodě nezkříži-
ly. Dokáží se také nekontrolovatelně kří-
žit s původními přírodními druhy a pře-
dávat svůj genetický materiál jiným or-
ganismům, např. bakteriím střevního
traktu. Mohou hubit hmyz anebo na-
opak přispívat k jeho nežádoucí odolnos-
ti. Nikdo neví, co to udělá.Tedy jenom
Bůh ví.
Tak nás, Pane, ochraňuj.

Ivo Kraus

KřESťANSKé CírKVE PřiPrAVuJí
EKuMENiCKé ShroMÁžděNí ModliTBA ZA doMoV

Ekumenická rada církví v letošním roce chystá již pátý ročník akce Modlitba
za domov. V den státního svátku 28. října se v Krabčicích pod horou Říp
opět sejdou křesťané a lidé dobré vůle, aby společně děkovali a přimlouva-
li se za domov a naši zemi. Program je připraven pro všechny napříč gene-
racemi a vyznáními. 
"Ekumenická rada církví se rozhodla k pravidelnému pořádání Modlitby za domov
proto, že považuje za důležité nebudovat domov a vlast pouze vlastními a omezený-
mi silami, ale i duchovně a modlitbou. Chce také ukázat na příkladu mnohých akti-
vit, že náš život netvoří pouze ekonomika, bilance zisků a ztrát a efektivita nákladů
a času, ale také radost ze soužití s druhými, rozvíjení jejich obdarování a soustředě-
ní na hodnoty, které se běžně musí krčit v ústraní," říká Joel Ruml, předseda
Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evan-
gelické.

Každý ročník Modlitby za domov je věnován určitému souvisejícímu téma-
tu, letos bude v centru dění otázka svobodné volby. Podtitul "Svoboda je
volba!?" vzešel z inspirace biblickým veršem Ga 5,13: “Vy jste byli povoláni
ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe,
ale služte v lásce jedni druhým.". Scenáristka pořadu Petra Petříčková podo-
týká: "V letošním roce si budeme povídat o tom, kde hledat zdroj naší svobody, k
čemu nás zavazuje a jak naše rozhodnutí ovlivňují podobu našich domovů.”
Ekumenickou Modlitbu za domov, jíž se zúčastní vrcholní představitelé
církví a kterou živě odvysílá Česká televize, bude doprovázet bohatý pro-
gram. Již v předvečer 27. října zve pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka
OP do katedrály svatého Víta představitele církví ke společné “Modlitbě za
vlast”. Tu následně doprovodí oratorium k oslavám 800. výročí narození sv.
Anežky. Slavnostnímu večeru bude předcházet otevřená konference
“Dvacet let svobody na venkově”, na kterou zvou od 13 hodin Místní akční
skupiny do prostor Pražského arcibiskupství. 
28. října se dějiště Modlitby za domov přesune k úpatí hory Říp do obce
Krabčice. V zahradě střediska Diakonie vyroste malé městečko se stany,
stánky a pódiem. Část programu bude situována také do vnitřních prostor
krabčického kulturního sálu, případná nepřízeň počasí tak program výraz-
ně neomezí. Církve a církevní dobročinné organizace představí na stáncích
svou činnost a nabídnou k prodeji výrobky chráněných dílen. Ve stanu, stej-
ně jako v několik set metrů vzdálené rotundě, je připraveno pásmo modli-
teb, duchovních zpěvů nebo pastoračních rozhovorů. Na venkovním pódiu
vystoupí hudební skupiny, dětský sbor nebo divadlo. Významným bodem
programu je letos soutěžní putování pro rodiny s dětmi "Rozhodni se správ-
ně!", které je připraveno ve spolupráci s Dorostovou unií o.s., Centrem Hlás-
ka a organizací Duhový koník. Na stanovištích budou děti ve spolupráci 
s rodiči plnit rozličné úkoly, za jejichž splnění je čekají zajímavé ceny. A již
nyní je vyhlášena soutěž o vyrobení miniaturního modelu hory Říp z libo-
volného materiálu! Každý, kdo přinese svůj výtvor 28. 10. k info stánku
Modlitby za domov  v Krabčicích pod Řípem, získá odměnu. 
Nedílnou součástí Modlitby za domov je i dětská výtvarná soutěžní pře-
hlídka na téma “Správné rozhodnutí”. Do konce září mohou děti zasílat své
kresby na adresu Ekumenické rady církví. Více informací je na stránkách
www.modlitbazadomov.cz. Nejlepší práce budou vystaveny a jejich autoři
odměněni. 
Organizátoři srdečně zvou k účasti na Modlitbě za domov, ale také ke sle-
dování pořadu 28. 10. 2011 od 15 hodin na programu ČT 2. Místopředseda
Ekumenické rady církví, biskup Starokatolické církve v ČR a zároveň mluv-
čí projektu Dušan Hejbal k pozvání dodává: “Potřebuje naše země politické
hrátky těch, kterým dáváme hlas při volbách, nebo spíše láskyplnou přítomnost Toho,
který si vyvolil nás za svůj lid? Pojďme o tom společně přemýšlet v den státního
svátku a především se spolu modlit za naši vlast a všechno, co je naším domovem.
Ve společné modlitbě je veliká síla, pramenící z Kristova příslibu. I proto již popáté
se letos 28. října v blízkosti hory Říp uskuteční ekumenická pouť Modlitba za domov.
Milí sourozenci v Kristu ze všech církví, přijďte. Náš společný domov potřebuje i
Vaše modlitby!”
Pro další informace navštivte www.modlitbazadomov.cz nebo kontaktujte
Zuzanu Dvořákovou na mailu rip@ekumenickarada.cz nebo na telefonu
776 599 977. 

www.ekumenickarada.cz

Z církví doma i ve světě Genové manipulace

váni. I v blízkosti smrti na ni nemys-
líme, ale upínáme se ke Kristu Pánu
s nadějí, že naše víra bude proměně-
na ve vidění. Uvidíme a uslyšíme
toho, jenž k  nám promlouvá skrze
tištěné slovo v Novém zákoně. Tak
dostane pochvalu naše víra a bude
zahanbena pochybnost, která se
mne často tázala: nevěříš nadarmo,
do prázdna? Co zbude z tvé víry, až
tornádo smrti pohltí i všechna její
slova: nic z  ní nezbude. Ježíšovo
vzkříšení dalo této pochybnosti ráz-
nou odpověď: víra je to jediné, co
vyjde ze smrti a vezme sebou všech-
ny své dobré skutky. Bude na
posledním soudu pochválena a od-
měněna. 
Jak se to všechno stane, o tom nic
nevíme. Bible nám v  tom ohledu
nepodává obrazovou reportáž. My
však důvěřujeme svému Pánu, že
všechno zařídí k našemu dobrému a
ke své slávě.
Proto nepřičítáme žádný význam
viděním těch, kdo přežili klinickou
svou smrt a usoudili, že je život i po
životě a že je krásný, nebo aspoň
krásné jsou jeho kulisy. My, věřící 
v Krista jsme na ten nový život při-
pravováni svým životem před smrtí.
Bůh se přece s námi nesetkává tepr-
ve na konci života, ale teď a zde na
této zemi: už z úst nemluvňátek při-
jímá svou chválu (Mt 21,16) a pak ji

uslyšel na tisíckrát od těch, kdo uvě-
řili v  Ježíše Krista ke spasení, tedy
k novému, poslušnému a dobrému
životu. Pro věřícího křesťana není
tématem smrt, ale život, ne po smrti,
ale před smrtí.
Pro cizí oči a uši je zvlášť pozoru-
hodné, že Bible je plná osob. I Bůh je
osoba, nikoli jakási moc. A opět to
není nějaká moc, která přemáhá
smrt, ale osoba přemožitele, Ježíš
Kristus. Věřící křesťan není ve styku
s  nějakou mocí, ať nebeskou nebo
pozemskou, ale s  Ježíšem nyní i
věčně. Bible vůbec neposkytne čte-
náři návod, jak se dostat do nebe,
aniž by se musel seznámit a setkat
s  osobou Boha Otce a jeho Syna
Ježíše Krista. Bible nepředkládá ně-
jakou nebeskou filosofii, ale navádí
čtenáře nebo spíše posluchače na
setkání s  Ježíšem. Bible vůbec je
zemská, ne nebeská kniha, plná lidí i
andělů, z nichž se většinou vykluba-
li lidé, poslové.
Věřící očekávají, že se na věčnosti
nesetkají jen s  nádhernými, ale
prázdnými kulisami, nýbrž nejprve
se svým Spasitelem a pak s lidmi a
s přáteli, s nimiž mají nedokončený
rozhovor, ale i s nepřáteli, kdy pře-
kvapeni shledají, že mají společného
Spasitele i společný dobrý úděl,
spásu. Nepřátelství tam nemá proč
pokračovat. Dánský farář S. Kierke-
gaard očekával, že po smrti bude

moci věčně mluvit s Ježíšem. Mluvil
s ním zde na zemi, bude s ním mlu-
vit i tam. A my všichni věříme, že
neodcházíme do neznáma tak, že
bychom se tam nevyznali jako v ně-
jaké daleké zemi a s  neznámými
lidmi. Nikoli, přijdeme jako domů,
přivítá nás tentýž Ježíš, kterého jsme
poznávali, když nás svým hlasem,
totiž svým slovem vedl k  lásce
k Bohu a k bližním. 
Život s  Ježíšem bude pokračovat,
neboť náš Přítel, Pán Ježíš nedovolil
smrti, aby naše společenství a přátel-
ství s ním zrušila. Asi to poznáme i
podle toho, že tam nahoře v  té ko-
moře leží na jednom předním místě
veliká, ale prázdná skořápka od
rakoviny. Hned vedle ní visí prázd-
né, kdysi honosné a obávané kostý-
my s  cedulkami Parkinson, Alzhei-
mer, Aids – na odiv jako poražení
nepřátelé lidského života. Ale my už
jsme s Ježíšem, poznali jsme ho tak
jako ovce poznají svého pastýře po
hlase a následují ho. Nepochybují.
Tak i my jdeme s důvěrou do temnot
i do toho nepředstavitelného docela
jiného světa.
Zatím zpívejme Pánu, oslavujme jej,
je živý a věčný, dobrý a laskavý jako
Otec. Jemu patří a bude patřit
poslední slovo nad námi, nad církví
i nad celým světem.

Josef Veselý

Kdo má poslední slovo
Dokončení ze str. 1

Použité exempláře knih prof. Char-
lese Kingsleye Barretta v německém
překladu z let padesátých až deva-
desátých se, pokud jsou vůbec k
mání, draží po internetu za desítky
eur. Současný papež totiž dílo brit-
ského metodistického novozákoní-
ka, který zemřel 26. srpna 2011 ve
věku 94 let a zanechal po sobě přes
dvě desítky odborných knih a
komentářů, vyzdvihl ve své nedáv-
né práci o Ježíši Nazaretském. 
Části anglických originálů Barret-
tových komentářů Janova evangelia
a Skutků jsou dostupné na internetu
zdarma. Čtou se jak – fundovaně
zdokumentovaná – detektivka a
přímo pudí ke shánění verze integ-
rální, tj. tištěné.
Citujme z internetové reprodukce
necelé šestiny (prvních 90 stran)
komentáře k Janovi (http://boo-
ks.google.com/books?id=tWR8DJ6
C8KsC&printsec=frontcover&hl=fr
&source=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q&f=false). Po ze-
vrubném jazykovém rozboru dospí-
vá Barrett k závěru, že ačkoli autor
čtvrtého evangelia používal Sep-
tuagintu (řecký překlad Starého zá-
kona), „byl schopen pracovat s heb-
rejským textem a opravdu jej použí-
val … Je možné, že také znal jiné
verze Starého zákona … Bližší zkou-
mání ukazuje, že starozákonními té-
maty … je prosáknuto celé Janovo
evangelium …“ (s. 29) Barrett dále u
řady témat prokazuje rozsáhlé kon-
takty autora čtvrtého evangelia s ra-
bínským židovstvím (s. 32nn) a pro-
hlašuje za vysoce pravděpodobné,
že „sám Jan (nebo snad autoři někte-
rých z jeho pramenů) byl důvěrně
obeznámen s ústní naukou, která po-
zději vykrystalizovala do mišny, tal-
mudu a midrašů“. (s. 33) Teologie
čtvrtého evangelia je podle Barretta
„výsledkem vážné snahy o vyhodno-
cení a přeformulování apoštolské ví-
ry v situaci, jež se – v některých ohle-

dech značně – lišila od toho, co bylo
pochopeno a hlásáno nejprve“. (67) 
Obecně citován bývá Barrettův pra-
málo diplomatický (v souvislosti 
s projektem anglikánsko-metodistic-
kého sloučení z 60. let 20. století pro-
nesený) odsudek „plné akceptace
historického episkopátu (biskup-
ství), jež zahrnuje přesvědčení, že
dnešní církev je spojena s církví
apoštolskou a že znamením toho je
pokračující posloupnost biskupů“,
jako „velmi špatné historie, a ještě
horší teologie“.
Jak dokázal Ch.K.Barrett dlouhodo-
bě skloubit kazatelství a pastoraci 
s vědeckou činností? Podle redakč-
ního nekrologu deníku The Daily
Telegraph ze 7. září 2011 končil
denně ve 22.00 hodin plnění každo-
denních povinností metodistického
kazatele, načež se další čtyři hodiny
(tedy do druhé hodiny ranní) věno-
val novozákonnímu bádání.

František Schilla

Věda čtivě podaná
(K odkazu předního novozákoníka)



Dokončení  z minulého čísla
Z trámů připravených na opravu
krovu Týnského chrámu byla na
Staroměstském náměstí postavena
třípatrová šibenice. V  její přízemní
části byla oběšena posádka, v  prv-
ním patře polský rytíř Račinský,
kněz Martin Prostředek a dělostře-
lec Zelený. V nejvyšším patře byl na
zlatém řetězu oběšen Roháč. Zhru-
ba 200 let po této masové popravě
nechal Ferdinand Habsburský na
stejném místě popravit 27 předsta-
vitelů českého stavovského odboje.
Roháčova okázalá poprava měla za-
strašit ty, kteří by si snad také pohrá-
vali s  myšlenkou „občanské nepo-
slušnosti“. Co se onoho 9. září 1437
na Staroměstském náměstí odehrá-
lo, nebylo určitě trestem za sebrané
stádo volů a několik sudů vína. Ro-
háč patřil mezi vlivné husitské hejt-
many a zásadně odmítal basilejská
kompaktáta. Právě kompaktáta, při-
jatá roku 1436 v  Jihlavě, však byla
základem mírové dohody mezi Če-
chy a Zikmundem. Jejich zpochyb-
nění by v  zemi vyvolalo další ne-
klid. (Kompaktáta byla zbytkem
„Čtyř pražských artikulů“. Zaručo-
vala legitimitu v  bojích získaného
majetku a vysluhování večeře Páně
podobojí). Dopad drastické Rohá-
čovy popravy na veřejnost byl
ovšem právě opačný, nežli si Zik-
mund představoval. Už několik dní
po ní mu představitelé české šlechty
přinesli stížný list, v němž v 19 bo-
dech vypočítávají císařova provině-
ní vůči národu. Zikmundovi ji pře-
dal lipanský vítěz Diviš Bořek z Mi-
letínka.

Zejména ve východních Čechách, 
v kraji Žižkových Sirotků, pak zača-
ly vybuchovat městské vzpoury.
Znovu se dokonce bojovalo i o
Hradec Králové. Císařským se sice
dařilo vzpoury potlačovat, ale ne-
stabilita země se viditelně prohlou-
bila. Za Boží trest Češi pokládali
neduh, jehož příznaky se u Zik-
munda projevily právě v den Rohá-
čovy popravy. Tehdejší felčaři ho
nazývali „pekelný oheň“. Jednalo se
nejspíš o odumírání tkání, gangré-
nu. Zikmundovi začal černat palec
na noze. Když si ho dal na radu
lékařů uříznout, bylo už pozdě.
Infekce se šířila dál. V předtuše blí-
žícího se konce císař ve spěchu
opustil Prahu a vydal se do Uher.
Nedojel tam však a na začátku pro-
since 1437 po cestě ve Znojmě ze-
mřel.

NA VěČNoSTi
Je na místě položit si otázku, zda
měl Roháčův odpor na Siónu nějaký
význam. Jistě ne v  tom smyslu, že
by změnil dějinnou situaci a vrátil
poměry v Čechách k „předlipanské-
mu“ stavu. Tyto ambice nejspíš
Roháč ani neměl. Jako zkušený stra-
tég věděl, že svůj hrádek obsaze-
ný pár desítkami vojáků před císa-
řem neubrání. Jeho siónská revolta
pro něj byla věcí osobní cti. On pro-
stě odmítal přijmout panovníka,
proti kterému léta bojoval. Pokládal
ho za špatného a podmínky, na něž
musela země přistoupit, za nepřija-
telné. V této situaci se Roháč a jeho
stejně smýšlející věrní rozhodli za
cenu vlastního života demonstrativ-

ně vyjádřit svůj postoj. Zatřást těmi,
kteří se podle nich přijetím kompak-
tát a Zikmunda za krále zpronevěři-
li Pravdě. Císař jim v té demonstra-
ci vlastně velice pomohl, když
z jejich popravy učinil tak pompéz-
ní divadlo.
Společným jmenovatelem dnešních
populárních interpretací Roháčova
boje je snaha jeho zápas bagatelizo-
vat. K tomu se velice dobře hodí hy-
potéza o povaze boje, rozvíjená sou-
časnými historiky. Boří se jí Picco-
lominiho verze o Roháčovu urput-
ném odporu a zdůrazňuje se, že
obrana Siónu byla jen ne příliš dra-
matickou vojenskou epizodkou. Ale
hrdinové nebojují jen ve velkých
bitvách. Roháč je hrdina, i kdyby ho
jeho synovec při obléhání Siónu
skutečně šetřil a snažil se ho přimět
ke kapitulaci po dobrém. Je hrdina,
protože jeho nabídkám odolal. Zů-
stal věrný svému přesvědčení. Vě-
děl, že za ně zaplatí. Věděli to i jeho
spolubojovníci. Přesto se svého pře-
svědčení nevzdali. I oni jsou hrdino-
vé. Roháčův odpor na Siónu nachá-
zí svůj nejhlubší smysl právě tady.
Tento rytíř a husitský hejtman
věděl, že jeho revolta nemůže
skončit jinak než prohrou. On
však - stejně jako Hus – raději
podstoupil mučednickou smrt,
než aby se vzdal svého přesvědče-
ní. Pokud k takové názorové kon-
zistentnosti přivede alespoň jed-
noho z nás, ukázal se jako geniál-
ní stratég, který ovlivňuje bitvy
ještě stovky let po své smrti.

Emanuel Vejnar
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Jan roháč z dubé (1380 – 9. 9. 1437)

liturgické mezidobí 3
Zpěv: Jubilate, Alleluia

hudba: Taizé

Žalm 139,1–12
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,

zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,

všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku,

a ty, Hospodine, víš už všechno.
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu,

svou dlaň jsi položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy,

jsou nedostupné, nestačím na to.
Kam odejdu před tvým duchem,

kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam,

a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře,

chtěl přebývat při nejzazším moři,
tvoje ruka mě tam doprovodí,

tvá pravice se mě chopí.
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma,

i noc kolem mne se stane světlem.
Žádná tma pro tebe není temná:

noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.

Čtení: 1 J 3,1-3; J 3,16-17

Píseň

Ticho

Prosby:
Vzkříšený Kriste, ty zahrnuješ náš život svým slitováním, abychom tě
bez přestání hledali.
Vzkříšený Kriste, ty znáš naši touhu. Veď nás po cestě věčnosti.
Vzkříšený Kriste, prosíme tě za ty, kdo tě začínají poznávat.
Vzkříšený Kriste, prosíme tě za ty, kdo nemohou uvěřit. Tvá láska se
nabízí neustále.
Vzkříšený Kriste, ty jsi opora všech trpících a zkroušených. Veď nás po
cestě věčnosti.
Vzkříšený Kriste, prosíme tě za všechny, kdo se stali obětí násilí nebo
ponižování. Přijď a uzdrav jejich rány.
Vzkříšený Kriste, ty nás provázíš svým Duchem. Shromáždi všechny
lidi ve svém království.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, naše radosti, ty jsi stále s námi a vedeš nás, abychom žili pro
druhé. I když na tebe zapomínáme, tvá láska zůstává a ty nás naplňuješ
Duchem svatým.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který upokojuješ naše srdce.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Že by Ježíš sám sobě odporoval?
Křesťané mají svými dobrými skut-
ky svítit všem (Mt 5,13-16), ale záro-
veň mají konat dobré skutky skrytě
(Mt 6,1-4). Co s tím?
Ať neví levice, co činí pravice: Ty-
pická ježíšovská nadsázka, ale smysl
je jasný: Nejenom se před druhými
nechlubit tím dobrým, co jsem vyko-
nal, ale ani se tím sám u sebe samo-
libě nekochat, brát to jako samozřej-
most, ne jako zásluhu.
A tajit dobré skutky před druhými?
Pokud to jde, proč ne? Měli bychom
se třeba hladovému vkrást do domu
a tam mu tajně položit jídlo nebo pe-
níze? Někdy i to může být ten nej-
lepší způsob. Zkuste někdy, když to
jde, dopřát sami sobě ten krásný
radostný pocit, který máme, když
někoho milovaného obdarujeme – a
on neví, že je to od nás! Jestlipak
jsme toho schopni? Nebude nám to
přece jen trochu líto? Láska tohle
umí a říká se, že Bůh potřebuje ateis-
ty k tomu, aby je mohl obdarovávat
nepoznán. Snad se to naučíme i my,
chce to cvik.
V dnešní době je mnoho příležitostí
konat dobro a zůstat přitom skryt.
Prostě dáme v předsíni kostela pení-
ze do kasičky, na které je napsáno
„Japonsko“, a víme, že půjdou těm,
které nedávno vyplavilo tsunami.
Nebo můžeme, jak to evangelíci dě-
lávají, „adoptovat na dálku“ indické
nebo africké dítě a neříct o tom niko-
mu (snad kromě manželky, a ovšem
kromě berního úřadu, který nám
laskavě přizná úlevu z daně z příj-

mu, čímž nám umožní být příště
ještě trochu štědřejší). 
Ale: Světlo na svícen, ne pod hrnec!
To platí pro církev, pro sbor. Jedinec,
který jedná, na sebe nemá upozor-
ňovat, ale sbor, ten má být vidět, je to
dokonce životně důležité. Například
zrovna ta adopce na dálku: to je
přece perfektní „názorná pomůcka“
pro křesťanskou výchovu dětí, které
ve sboru máme. Na dětskou nástěn-
ku (že byste ji ve sboru neměli?) pat-
ří fotografie a informace o tom ado-
ptovaném dítěti. A to japonské tsu-
nami: ať děti vidí fotografie zničené-
ho pobřeží a ať vědí, kolik náš sbor
poslal těm vyplaveným lidem. Sa-

mozřejmě to nebudeme vytrubovat
velkými písmeny nebo velkými slo-
vy sami sebe vychvalovat, ale věcné
sdělení je na místě.
Některé dobré skutky ani nejde
skrýt, protože spočívají v  osobní
pomoci tváří v tvář. Příklad: návště-
vy vězňů, nemocných, dětí v  dět-
ských domovech. Ten, kdo takové
věci dělá, se tím nebude chlubit („Ať
neví levice...“), ale my ostatní ho
máme vyzvat, aby o tom vypravo-
val, máme v  tom vidět Boží dílo a
spolu s ním se z toho radovat. Světlo
na svícen, a co nejvýš!

Pavel Říčan
http://www.pavelrican.cz

Světlo na svícnu – 
nebo nevědoucí levice?

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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(Malá biblická úvaha)

Chtěl bych krátce připomenout, že
se mrhalo státním rozpočtem po
roce 1989 v období prosperity
(tlusté krávy) i v období krizovém
(hubené krávy). Výrazy v závor-
kách nás upozorňují na fakt, že
není normální mít státní dluh v ob-
dobí „tlustých krav“. Také není
normální opětovné a následné za-
dlužení ve fázi „hubených krav“.
Právě období prosperity nás mělo
vést k tomu, abychom vytvářeli
větší a větší rezervy, rozumně in-
vestovali do ekonomiky a dbali
tak na dokonalejší infrastrukturu,
a zároveň postupně spláceli státní
dluh. Kdybychom takhle postupo-
vali, pak by se postupně snižova-

ly náklady na „dluhovou službu“.
Přitom bychom mohli v pohodě
emitovat „pro naši zem výhodné a
zároveň vlastenecké dluhopisy“,
což by v případě solidního hospo-
daření státu vyvolalo jakousi ode-
zvu z hlediska důvěry a solidarity
v České republice. To se mělo udě-
lat již dříve, neboť platí známé a
aktuální rčení: „pozdě bycha ho-
niti.“ A proto „sýpky pro národ“
měly být právě plněny v období
prosperity (tlusté krávy) a v čase
hubených krav rozumně využity.
To se však neděje, vždyť dodnes
převládá bezhlavé a chaotické
nakládání s celostátním jměním... 

Václav Kovalčík, Náchod

Paradox „období tlustých 
a hubených krav“ v České republice



V této krátké úvaze se vracím do
období, kdy jsem spolu s Kájou
Trusinou byl ve vedení naší mládeže
a Marta nás přejně ve všem prováze-
la. Připojuji však poznámku ještě o
třetí osobě, jíž byl církevní rada, či,
chcete-li, vedoucí tajemník synodní
rady ThDr. Bohumil Valeš. Po dese-
tiletí spoluurčoval podobu synodní
rady a stopy jeho jednání byly
nepřehlédnutelné.
Pro mladší přejímám informaci ze
sborníku Církev v proměnách času
(Kalich 2002): ThDr. Bohumil Valeš,
nar. 26.10.1894 v Táboře, byl ordino-
ván 4.3.1923. Od 1.7. 1918 vikářem,
od 21.1.1923 do 30.9.1936 nominálně
farářem ve sboru Praha - Kliment a
od 1.1.1919 do 30.9.1936 současně
vedoucím tajemníkem SR. Od
1.10.1936 do 30.4.1972 jen vedoucím
tajemníkem SR (církevním radou);
od 31.12. 1975 tajemníkem, od 1.1.
1976 ve výslužbě. ThDr. Bohumil
Valeš zemřel 21. 5. 1976.
Bratr tajemník Bohumil Valeš žil na
Žižkově a často jsme se potkávali,
protože jeho byt byl přímo proti
našemu domu. Později, když jsem

byl seniorátním vikářem v Marián-
ských Lázních, přijížděl na dovole-
nou do hotelu Esplanade a hned na
začátku svého pobytu se přišel při-
hlásit na faru jako dočasný člen
našeho sboru. Ten způsob ohlášení
snad převzal ze Skotska, kde studo-
val. Bratr Valeš byl vždy stručný,
vážný, měl smysl pro humor, půso-
bil však přísným dojmem. Dveře
jeho kanceláře na synodní radě bý-
valy otevřené. Myslím, že vzbuzo-
val respekt u "poddaných" domu.
Marta vcelku ráda vypráví o tom,
jak po příchodu na synodní radu do
kanceláře tajemníka Valeše kdysi
přinesla dopis, v němž byly překle-
py, a jak ji bratr Valeš napomenul.
Tehdy se rozplakala.
S Karlem Trusinou měl Bohumil
Valeš společný znak, který souvisel s
tím, že si přáli pracovat pro církev v
jejím celku, necítili se však na povo-
lání do konkrétního sboru. O tom se
Kája občas zmiňoval.
Kája s Martou po velmi dlouhou
dobu drželi v paměti neuvěřitelný
počet mladých lidí naší církve. Při
velkém pracovním zatížení si Mar-

ta vždy našla čas pro ty, kteří za ní
přicházeli se svými starostmi i
bolestmi. Synodní rada tak byla
místem, kde bylo možné se svěřit s
tím, co koho trápilo, či s čím si nevě-
děl rady. 
Navíc Marta měla výjimečný dar,
který skvěle vystihla Irena Škeříko-
vá: "Umí říkat nepříjemné věci tak,
že je člověk přijme a přitom se neu-
razí ani nenaštve." Občas, když
jsme se do někoho či do něčeho
pustili poněkud unáhleně, ona nás
energicky stáhla k věcnému, uvážli-
vějšímu jednání. Zřejmě to bylo
dáno její kritičností, která je ve stře-
hu vůči nepodloženým vyjádře-
ním.
Domnívám se, že způsob myšlení a
jednání těch tří zmíněných je
výzvou pro nás dnes. Souvisí zřejmě
také se skutečností pověření, úřa-
dem, tj. povoláním v tom nejvyšším
smyslu. To, co z nich činilo a činí
lidičky příkladné, souvisí s těmi
dvěma slovy mé krátké úvahy: 
s kázní a laskavostí.

Petr Čapek

Martě Kačerové k devadesátinám
(21. 9. 1921)

SENiorÁT STřEdoČESKý

Českobratrská církev evangelická

BENEšOV U PrAHy – Ne 10 h
Husova 656, f. Tomáš Trusina

BErOUN – Ne 9.45 h
Husovo nám. 43/30

DOBŘíš – Ne 10 h
Husova 1556, f. Samuel Hejzlar

HOŘOViCE – Ne 9.30 h
Valdecká 408, f. Drahomíra Duš-
ková Havlíčková

HVOZDNiCE – Ne 9.30 h
Hvozdnice č. 125, f. Vendula Ka-
lusová

KLADNO – Ne 9 h
gen. Klapálka 37/1394, f. Daniela
Brodská

LiBČiCE NAD VLTAVOU – Ne 9 h
5. května 66, f. Dana Rotkovská

SEDLEC-PrČiCE – Ne 8 h
K. Burky 150, a f. Tomáš Trusina, 
j Pavla Jendečková

SOBěHrDy – Ne 10 h
Soběhrdy č. 21, f. Petr Turecký

šKVOrEC – Ne b,d 9.30 h 
Husova 133, a f. Elen Plzáková

Církev bratrská

KOLíN – Ne 9.30 h
Královská cesta 226, k. Jan Draho-
koupil

KUTNá HOrA – Ne 9.30 h
Masarykova 321, k. Miloš Hejzlar

PODěBrADy – Ne 9.30 h
Vrchlického 109, k. Petr Geldner

Evangelická církev metodistická

KLADNO – Ne 11 h, nb 10 h
Milady Horákové 1526

SLANý – Ne 9 h
Vepřkova 1087 Husův dům, k. Ja-
na Daníčková

Bohoslužby
KŘESťANSKý rEKrEAČNí DůM "GrÜ-
NE AU" - A 5360 St. Wolfgang.
Uprostřed nádherné alpské krajiny
zvané ,Solná komora´ zve náš sa-
moobslužný dům k rekreaci duše i
těla - po celý rok prvotřídní dovole-
ná mezi jezery, lesy a skalami! 
Cena E 18,50/osobu,den - děti mají
slevu. 
Homepage: www.christliches-frei-
zeitheim-gruene-au.de 
Dotazy a přihlášky: J. Potoček, t./f.
49 553 9393; georgepot@seznam.cz
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EKUMENiCKá rADA CírKVí V Čr zve
všechny zájemce o nemocniční kap-
lanství 21. a 22. října na Studijní den
ErC k duchovní službě ve zdravot-
nictví.
Program:
* 21. října - Podvečerní kaplanské set-
kání v prostorách sboru Bratrské jed-
noty baptistů v Praze (Na Topolce
677/14, Praha 4). V 18.30 h pobož-
nost, společné stolování, rozhovor 
* 22. října - Studijní den ve Fakultní
Thomayerově nemocnici (Praha 4 –
Krč) Pavilon B2, Neurologická klini-
ka, posluchárna v suterénu. V 9.30 h
pobožnost (Joel Ruml, předseda
ERC), v 9.45 h přivítání, zahájení (Pa-
vel Pokorný, referent Komise ERC
pro duchovní službu ve zdravotnic-
kých zařízeních), v 10 h přednáška:
Zkušenosti nemocniční kaplanky -
komunikace s pacienty, jejich blízký-
mi, zdravotnickým personálem, obtí-
že a radosti kaplanské služby v post-
komunistickém státě, v 10.45 h disku-
se, v 11.30 h přednáška: Zkušenosti
s  budováním kaplanského společen-
ství – organizace, vzdělávání, vztahy
s církvemi, vedením nemocnic.
* 22. října ve 14 h - Ustavení Asociace
nemocničních kaplanů v kapli Fakult-
ní Thomayerovy nemocnice. Cesta ke
vzniku Asociace a představení výbo-
ru (Pavel Pokorný), představení čin-
nosti (Vítězslav Vurst), pozdravy hos-
tů, bohoslužba s požehnáním kaplan-
ské službě a Asociaci nemocničních
kaplanů. Přihlášky: emailem do sek-
retariátu ERC: info@ekumenickara-
da.cz do 15. října. 
Bližší informace: Pavel Pokorný, 
pavel.pokorny@evangnet.cz

* * *
MíSTNí SKUPiNA OBČANSKéHO SDrUŽE-
Ní KOSTNiCKá JEDNOTA zve na před-
nášku doc. PhDr. Jany Uhlířové-Pol-
mové, CSc. "Výchova, vývoj a vzdělá-
ní dětí v období předškolního a mlad-
šího školního věku 0 - 11 let". Před-
náška se koná v sobotu 22. 10. 2011 ve
14.00 h ve sborovém domě Českobra-
trské církve evangelické v Lysé nad
Labem. Vstup dobrovolný.

* * *
CENTrUM BiBLiCKýCH STUDií A EVAN-
GELiCKá TEOLOGiCKá FAKULTA UK
zvou na  konvokační přednášku prof.
Anette Merz "The Battle for the Ca-
nonical Paul: A Fresh Look at the Role
of the Acts of Paul in Early Chris-tia-
nity", kterou prosloví v úterý 18. 10.
2011 od 11.00 ve velké posluchárně
fakulty (Černá 9, první patro).
Dr. A. Merz je profesorkou kultury a lite-
ratury raného křesťanství na humanitní
fakultě Univerzity v Utrechtu a ve své
odborné práci se věnuje především otázce
historického Ježíše, Ježíšových podoben-
ství a recepce Pavlovy teologie v raném
křesťanství.

* * *
EVANGELiCKá TEOLOGiCKá FAKULTA
UK zve na konvokační přednášku
prof. Yosefa Garfinkela "Ve stopách
krále Davida: Expedice v Chirbet
Qeiyafa", kterou prosloví v úterý 25.
10. 2011 v 11.00 ve velké posluchárně
fakulty (Černá 9, první patro).
Dr. Y. Garfinkel je profesorem archeologie
prehistorického a biblického období na
Institutu archeologie Hebrejské univerzi-
ty v Jeruzalémě, kde se specializuje na dě-
jiny raného Judska. V současné době vede
vykopávky v lokalitě Chirbet Qeiyafa blíz-
ko města Bét-šemeš, kde byla objevena
pevnost pocházející z doby biblického krále
Davida (10. stol. př. n. l.).

Pozvánky

Malá úvaha o kázni a laskavosti

V příloze ET-KJ 24-25/2011 „K me-
zináboženskému dialogu“ nám
všem nějak věřícím v Česku religi-
onista a kazatel Církve bratrské,
Zdeněk Vojtíšek, svým přirovná-
ním ke knedlíčkům v játrové po-
lévce připomněl recepty jiných ne-
zúčastněných pozorovatelů krmí-
cích nás „uspokojováním nábo-
ženských potřeb“.
Mezitím dopadli jako strýc ze Skou-
malova „S úsměvem idiota“, který
(pokud mne paměť neklame) zabo-
řen v ušáku právě zvracel ve svůj
protiklad: „...vtom lev hup na mně!
A už mi cupuje střeva, už žvýká můj
podvěsek mozkový, ááá víte, co mne
zachránilo?“ 
Zšeřelou místností zasvištěl popel-
ňas. Strýc unaveným gestem uhnul:

„...ááá víte, co mě zachránilo? Zaujal
jsem včas postoj nezúčastněného po-
zorovatele. A to mne zachránilo,“
dodal strýc na vysvětlenou a rozply-
nul se na anionty a kationty“ (konec
citátu).
Nesnadno si představuji dialog
(„dia logú“ - „skrze slovo“) mezi ját-
rovými knedlíčky (vedlejším pro-
duktem drobopravců?) v polévkové
zavářce, jak dává jídlu žádoucí chuť
a vůni. Zkouším to v Boží jídelně
nad talířem českého náboženského
života a připadám si sám přitom na
lžíci: knedlíček?, mastné oko?, za-
vářka? Nebo zneviditelněná špetka
přísady, s Boží pomocí třeba sůl?
Skrájet šmahem všecko do jednoho
hrnce: „Co navaříme, to bude k má-
ní,“ nebývá bez rizika. Od časů pro-

roka Elíši se, žel, nezřídka ozývalo
nad náboženskou polévkou či kaší:
„Smrt v hrnci, muži Boží!“ 
Nuže, nežli játrovým knedlíčkem,
buďme radši moukou: když ji nasy-
pal, dalo se to jíst (2 Kr 4,38nn). Nebo
snad je ukrácena ruka Boží a jeho
Duch už na to nemá? Takže zbývá
na synech prorockých, na učních
mágů a čarodějů, co uklohní? A po-
zornost lhostejných si získají ještě
tak nábožensky organizovaní zlo-
činci?
Od křesťana religionisty chápu
profesionální snahu o nestrannou
reflexi situace, ale v nástinu dvace-
tileté prognózy bych přece jen oče-
kával krapet adventní naděje.

Samuel Jan Hejzlar

dialog v náboženské polévce?

JiřiNA ŠiKloVÁ – MiChAl
PlZÁK – MAGdAlENA ČECh-
loVSKÁ
STrAN: 368
roK VydÁNí: 2011

Knižní rozhovor s Jiřinou Šiklovou
(1935) supluje memoáry, které
uznávaná socioložka a pedagožka
zřejmě nikdy nenapíše.
Víc než minulost ji totiž zajímají
přítomné okamžiky naší společ-
nosti, které břitce a s nadhledem
neustále komentuje. Její vzpomín-
ky jsou přitom košaté, detailní a
glosátorské. Šiklová v knize po-
drobně líčí ilegální kurýrní kanál,
přes který se do Československa v
době normalizace dostávaly exilo-
vé časopisy a v zahraničí vydané
knihy doma zakázaných autorů.
Šiklová si jako významná spojka
mezi disidenty a exilem počínala
velmi neohroženě. Rozvinula k do-
konalosti své konspirativní schop-
nosti, takže zůstala až do zatčení 
v roce 1981 neodhalena.
Rozhovor s Jiřinou Šiklovou je ži-

votopisným líčením sebeironické
intelektuálky, která každé své roz-
hodnutí zpětně analyzuje: svůj
vstup do KSČ, roli při Pražském
jaru, politickou perzekuci, kurýrní
práci, roční vězení i porevoluční
aktivity včetně založení Genders
Studies. Stranou nezůstalo ani její
soukromí, které je, jak se ukazuje,
často skrytou motivací význam-
ných rozhodnutí.
O Jiřině Šiklové odjakživa říkám,
že je to nejlepší ženská mého živo-
ta. Byla nenahraditelná a nezastu-
pitelná v dvacetiletí normalizace;
málokdo ví, co všechno by tehdy
bez ní nebylo a co by se bez ní ne-
podařilo – bez její vy-nalézavosti,
neúnavné aktivity a neokázalé
obětavosti. A taková je už dalších
dvacet let: neznám jiného člověka,
který by byl s to pozvednout hlas
ve veřejném zájmu, kdykoli je to
zapotřebí, jako ona, udělat tolik
drobné práce pro společný občan-
ský zájem a zároveň myslet na
tolik jednotlivých lidí: jak jim udě-
lat radost, jak je povzbudit, když

klesají na mysli nebo si nevědí
rady, a jak jim účinně pomoci, jako
to dělá dnes a denně Jiřina.

Vilém Prečan

Bez ohlávky (rozhovory)Nové knihy

NoEMi
www.NoEMKA.CoM
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