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Boha nemůžeme druhým ukázat.
Někteří z toho vyvozují, že neexistuje. Na námitky ateistů se pokusil
reagovat již Aristoteles. Měl za to, že

všechno má svou příčinu a že tedy
z pouhé existence světa lze usuzovat na existenci Stvořitele. Dnes
tento argument čelí alternativnímu
vysvětlení vzniku světa ze strany
evoluční teorie.
Anselm z Canterbury zkoušel dokázat realitu Boha jiným způsobem:
Jsme schopni myslet na bytost, která
převyšuje všecko. Taková bytost
pak nutně musí existovat. Pro moderního člověka však tento důkaz
postrádá přesvědčivost.
Kant prohlásil, že důkaz Boží existence není ani tolik kolem nás, jako
spíše v nás samých – morální zákon,
který kdosi vepsal do našeho nitra.
Výklad svědomí, který nepočítá
s Bohem, však podal Freud. Evoluční biologie tvrdí, že ochota pomoci
bližnímu v nouzi není nic jiného než
mechanismus, jenž slouží k zachování druhu. I jiné živočišné druhy
pečují o své slabší jedince.
Ukazuje se, že Boha není možné
dokázat. Tato skutečnost však ne-

znamená nějakou vadu v našem
myšlení, ale vyplývá z povahy věci.
Co by to bylo za „boha“, jejž by člověk mohl zkoumat jak se mu zamane, aniž by byl odkázán na Boží zjevení sebe sama? Bůh chce jednat
s lidmi určitým způsobem a k tomu
je potřeba, aby zůstával skrytý.
Boží skrytost je zkouškou. Jsme
v podobné situaci, jako malé děti,
které se najednou octnou samy. Jak
se budou chovat bez dozoru? Mnozí
jsou opojeni svobodou. Mohou si
dělat, co se jim zlíbí – a projde jim to.
Jakkoli se to může jevit nespravedlivé, v rámci Božího plánu je to nutné.
Kdyby totiž dobré jednání bylo
vždy odměněno a zlé se železnou
pravidelností trestáno, Bůh by se
prozradil. Boží skrytost neznamená
lhostejnost k tomu, jak lidé žijí, ale
trpělivé vyčkávání, zda jej budou
přece jen hledat a ptát se po jeho
cestách.
Pavel Hejzlar,
farář ČCE v Chebu

Začíná v církvi. Nehodlám tuto skutečnost omlouvat ani chránit proti
nařčení, že církev je pro moderního
člověka pasé – stará, bývalá, odbytá
veličina. Ve skutečnosti církev tu je,
moderní člověk se jí však vzdálil tak,
až se vůči ní stal cizincem, nerozumí
jejímu jazyku ani jejímu myšlení.
Církev žije, protože dostala dva dary
od Boha, které ji drží nad vodou, aby
pro své hříchy nezahynula: svaté
Písmo a svatého Ducha, jímž disponuje ještě méně než svatým Písmem;
obojí zůstává Božím darem, nestává
se majetkem církve. Moderní člověk
živoří, proti středověku si polepšil, je
pojištěn, ale už nezná cestu k pravdě
a k životu. Ježíše Krista nemá v adresáři, už neví, kde ho hledat. Z církve
se v jeho podvědomí stal spolek

podivných lidí, kterým jde o peníze
– přece o ty restituční miliardy, které
však k víře nikoho nepřivedou.
Mluvím nyní o církvi, která má lepší
zboží než to restituční. Bůh jí svěřil
dvojí svědectví: slovo evangelia, jímž
káže, a život v lásce, jímž svědčí, kdo
je pramenem jejího života. Jedno bez
druhého nemůže dobře existovat,
vzájemně se doplňují. Slovo evangelia nebývá účinné a hodnověrné,
pokud není neseno svědectvím církve a jejího života. Avšak svědectví
života by nebylo přesvědčivé, pokud by v církvi nepřebývalo slovo
evangelia a neurčovalo její život.
V tomto smyslu církev je nezbytným
předpokladem víry. Samozřejmě
vycházím ze základní skutečnosti,
že Boží lásku přinesl k nám, hříšní-

kům, Ježíš Kristus, ale tato lás-ka
vzbuzuje naši lásku tehdy, je-li zvěstována církví, společenstvím věřících. Postup je zřejmý: slovo Kristovo nachází svůj domov v církvi, tam
jsme je uslyšeli a uvěřili.
Je to tak, že kázané evangelium je
hodno víry, je-li potvrzováno svědectvím víry církve. Zní to nesmiřitelně, avšak zvěstováno privátně
jednotlivcem (laikem nebo teologem) ztrácí srozumitelnost a není
schopno vzbudit důvěru. Pouze ze
společenství vede cesta k víře. Není-li nesena láskou společenství, nevydává jasný tón, a nezíská trvalou
důvěru.
Vím z vlastní zkušenosti, že když
člověk uvěří slovu Kristova svědka,

skrytý bůH

exodus 20,4

cesta víry

aktuálně: po

rekonstrukci znovu otevřen

V Husinci na Prachaticku byl 30. května otevřen opravený rodný dům Jana Husa. Náklady na projekt, který
připomíná odkaz kostnického mučedníka, činily 26 milionů korun.
Více než 20 milionů korun na obnovu objektu uvolnila vláda. Příprava
rekonstrukce trvala několik let a
v minulosti jeden z projektů počítal
s částkou na opravu 150 milionů
korun. Tento záměr však nebyl realizován.
"Vzpomínám si na nesmyslné a předražené projekty, které jsem kritizoval. Jsem rád, že se podařilo celou
akci realizovat za podstatně méně
peněz," řekl novinářům jihočeský
hejtman Jiří Zimola (ČSSD).
Obnovený Husův domek má působit jako místo, kde si například škol-

Husův

ní třídy budou připomínat historické souvislosti. "Poselství Jana Husa
ukazuje hodnoty, pro které stojí za
to položit život. Myslím si, že v současné nelehké době střetu civilizací a
kultur je důležité si uvědomit, kde
jsou kořeny a základy naší identity
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rodný domek

a civilizace," uvedl ministr kultury
Daniel Herman, jenž se zahájení
provozu památníku zúčastnil.
Centrálním a nejpamátnějším prostorem obnovené památky je Husova světnička, spojovaná s jeho narozením a dětstvím. V její bezprostřední blízkosti je Husova modlitebna. Autorem architektonického a
výtvarného řešení expozice s využitím současné multimediální komunikace je architekt Petr Fuchs. Odborným garantem byl děkan Husitské teologické fakulty UK Jan Blahoslav Lášek.
Památník je dlouhodobě ve správě
Církve československé husitské a Jihočeský kraj se podílí na financování jeho provozu.
podle ČTK noe

cena: 13 Kč
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Miniatura s Husovým upálením, Bible Martinická,
Praha, Knihovna Akademie věd České republiky, 1T G 3, f. 11b

Jan Hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století
podoba kazatele, kacíře, mučedníka

Letošní šestisté výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici je příležitostí k uskutečnění přednášek, výstav i ke vzniku textů, které jsou
věnovány osobnosti tohoto významného českého reformátora. Na
okraji zájmu nezůstává ani výtvarné umění, které je jedním ze zdrojů
našeho poznání církve podobojí. Významným tématem v umění kališníků jsou obrazy mistra Jana Husa, kterých se v českém prostředí
z 15. a 16. století dochovalo několik desítek. V tomto seriálu se postupně seznámíme s nejvýznamnějšími z nich.
Dvě nejstarší známá zobrazení Jana Husa pocházejí ze druhé čtvrtiny
15. století. V českém reformním prostředí má svůj původ Upálení
z Bible Martinické ze 30. let 15. století, které se nachází ve výzdobě iniciály (úvodního písmene) knihy Genesis. Jan Hus je na hranici zobrazen jako bezvousý muž s vysokou kacířskou čepicí, pomalovanou
siluetami tří černých ďáblů. Je oblečen do bílého roucha a přivázán ke
kůlu provazy a silným řetězem kolem krku. Drobná knižní malba tak
do detailů odpovídá popisu zprávy Petra z Mladoňovic, Husova přítele a univerzitního mistra, který byl očitým svědkem kostnických
událostí.
Zvláštností této miniatury je postava s knihou, kterou na žádném
jiném výjevu upálení nenajdeme. Muž v mistrovském taláru jakoby
odchází od hranice, ale otáčí hlavu a pohlíží na Husovo umučení za
sebou. Nejspíš se jedná o samotného Petra z Mladoňovic - právě kniha v jeho ruce reprezentuje písemné svědectví, na které navázala církev podobojí při uctívání Jana Husa jako mučedníka a světce. Nelze
ani vyloučit, že si Martinickou Bibli pořídil právě samotný Petr
z Mladoňovic. Význam má také umístění obrazu na začátku první
biblické knihy Genesis, u iniciály zdobené výjevy Stvoření světa.
Upálení zde totiž zaujímá místo, které v biblických rukopisech náleží
Ukřižování Krista - události dějin spásy, která překonala Adamův
hřích. Husova smrt na hranici tak nabývá významu následování
Krista, a snad i momentu, od nějž se odvíjí vznik církve podobojí.
Jen o něco mladší zobrazení Jana Husa nacházíme v Kronice kostnického koncilu Ulricha z Richentalu. Autor, který se koncilu osobně
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z církví doma i ve světě cesta víry

kardinál parolin

o výsledku irskéHo referenda

Na irské referendum o redefinici manželství na „svazek mezi dvěma
osobami různého či téhož pohlaví“ reagovali různí církevní představitelé různě. Německý bývalý kuriální kardinál Walter Kasper vyjádřil
v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera (27. května 2015)
domněnku, že „pokud je svazek mezi dvěma osobami téhož pohlaví
stabilní, má v sobě samozřejmě dobré prvky, které musíme uznat. Nemůžeme je však stavět na roveň.“
Naproti tomu státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, reagoval na výsledky irského referenda jednoznačně:
„Výsledky mě velice zarmoutily. Církev, jak řekl arcibiskup Dublinu,
musí zajisté tuto skutečnost vzít v úvahu, avšak v tom smyslu, že - podle mého mínění – musí zintensivnit také evangelizaci kultury. Myslím,
že nejde pouze o porážku křesťanských principů, ale tak trochu o porážku lidství.“
Irsko se stalo první zemí, které všelidovým referendem 62 % hlasů vyjádřilo podporu změny ústavy, která dovoluje svazkům gayů a leseb
uzavírat sňatky.
Irský arcibiskup Diarmuid Martin osobně hlasoval pro "ne", ačkoliv
zdůrazňoval, že práva gayů mají být respektována, "aniž by se měnila
definicie manželství". “Sám se pozastavuji nad tím, že většina těch mladých lidí, kteří volili ANO, jsou absolventy našeho dvanáctiletého katolického školního systému. Říkám, že je zde ohromná výzva pro to, abychom porozuměli, jak předávat církevní poselství."
podle radio vaticana a theguardian.com; zkráceno a upraveno

ministerstvo: náboženské
Jen v záJmu bezpečnosti

symboly lze ve škole zakázat

Školy by neměly plošně omezovat používání náboženských symbolů
svými žáky například tím, že ve školním řádu paušálně zakážou všechny pokrývky hlavy. Mohou tak ale učinit v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví v konkrétně specifikovaných situacích. Uvádí to ministerstvo
školství v nezávazné pomůcce, která má ředitelům škol usnadnit tvorbu školního řádu.
Otázka náboženských symbolů ve školách se v Česku rozvířila zhruba
před rokem a půl, kdy zdravotnickou školu v Praze kvůli zákazu nosit
hidžáb opustily dvě studentky. Ombudsmanka Anna Šabatová žádala
pak změnu školního řádu, škola podle ní dívky nepřímo diskriminovala. Ředitelka školy argumentovala školním řádem, který zakazoval
všechny pokrývky hlavy.
Ministerstvo v metodické příručce uvedlo, že školy nesmí náboženské
symboly plošně omezovat ani takovým zdánlivě neutrálním ustanovením. Byly by tím podle něj dotčeny náboženské svobody chráněné Lis
tinou základních práv a svobod a porušen antidiskriminační zákon.
Vedení škol může tyto symboly omezit jen v nezbytných případech.
"Škola by tak mohla omezit užívání náboženského symbolu například v
rámci praktického vyučování, popřípadě nepřipustit výkon některých
činností z důvodu ochrany zdraví dotyčné osoby či osob dalších," uvádí
se v příručce.
podle www.christnet.cz, zkráceno

patriarcHa ruské církve si přeJe,
aby ruska GaGarinová nevyHrála eurovizi

Patriarcha ruské pravoslavné církve Kirill si moc přeje, aby ruská zpěvačka Polina Gagarinová neuspěla v mezinárodní písňové soutěži
Eurovize. Ruska je přitom považována za jednoho z favoritů sobotního
finále ve Vídni. V případě jejího vítězství by se příští rok soutěž konala
v Rusku, což by podle Kirilla do země přivedlo nežádoucí úpadkové jevy v západní kultuře.
"Je třeba podporovat ukolébavky, vlastenecké a duchovní písně. Potřebujeme své vlastní soutěže, musíme propagovat svoji kulturu, včetně
jejího představování světu," řekl podle agentury TASS 22. května patriarcha v Uljanovsku. Setkal se tam s účastníky hnutí "Pravoslavná iniciativa", kteří začali v Rusku organizovat písňové festivaly.
Patriarcha moskevský a celé Rusi se obává, že pakliže Gagarinová soutěž v rakouské metropoli vyhraje, příští rok přijede Eurovize do Ruska
"společně s těmi vousatými zpěvačkami, které vnucují to, co je v rozporu s naší kulturou".
Kirill tak narážel na vítězství "vousaté dámy" Conchity Wurst, tedy rakouského travesti zpěváka Thomase Neuwirtha, v loňském ročníku
soutěže. Tento výsledek vyvolal velmi negativní reakce mezi ruskými
politiky i představiteli církve, ale i u části veřejnosti.
Homosexualita přestala být v Rusku zločinem před 22 lety. Nicméně
jiné než heterosexuální sklony jsou v zemi nadále vnímány nepříznivě.
podle www.christnet.cz

prezident

vyvěsí na

Hradě

Husitský prapor

Prezident Miloš Zeman v pátek 5. června nad Pražským hradem vyvěsí husitský prapor. Hodlá tím zahájit oslavy 600. výročí upálení církevního reformátora Jana Husa. Uvedl to 31. května server Aktuálně.cz.
Husitský prapor s kalichem bude vlát nad sídlem českých prezidentů
do státního svátku 6. července. "Prapor bude vyvěšen 5. června za účasti pana prezidenta a patriarchy husitské církve na třetím nádvoří," řekl
serveru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Před 90 lety stejné gesto udělal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který vyvěsil prapor s kalichem při příležitosti uznání dne Husovy smrti státním svátkem. Tehdy se z toho stala největší diplomatická roztržka mezi
ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, která se řešila mnoho let
- tzv. Marmaggiho aféra.
podle www.aktualne.cz
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přestává být osamoceným jedincem,
stává se údem společenství víry.
Někdy to může být naopak: Člověk
je pozván do církve a tam poznává
bratry a sestry, jejich vztahy, přátelství a lásku a postupně a nutně zjišťuje, že základem, pramenem, původcem této laskavosti v slovech i činech je Ježíš Kristus. Od začátku se
křesťanská víra šířila těmi dvěma
cestami: zvěstováním evangelia
Kristova, kázáním, které se konalo
pravidelně na určitém místě pod
střechou, nebo i pod širým nebem.
Druhý způsob je méně viditelný a
těžko zjistitelný, koná se kdekoli a
kdykoli: věřící, někdy aniž to ví, aniž
má ten úmysl, oznamuje, nebo spíše
dává na vědomí lidem, s nimiž se
setkává, že je trošku jiný než oni: má
Pána, který ho ovládá svou pravdou
a láskou tak, že je laskavý (tato laskavost je civilní odnož lásky) a poc-

tivý i spolehlivý, ochotný darovat
svůj čas a zájem nahodilému člověku, jenž právě to potřebuje, a hned
pochopí, kdo se ho ujal a proč má
pro něho čas a zájem.
Taková laskavost je v občanské společnosti vzácným jevem. Je znamením, že na svět přišla láska. Každý
den nevstává v našem městě jen
armáda zlodějů, připravených občany o něco okrást, ale také tolik křesťanů, které jejich víra nutí prokázat
občanům laskavost, obdarovat je
znamením, jež není v křesťanské
Evropě nečitelné. Ještě snad ne.
Zloději uspějí, nechť i my, křesťané,
uspějeme - svou laskavostí.
Pro oba tyto způsoby se tedy církev
rozhodla, když si uvědomila, že
pole, do něhož má zasít tu dobrou
zprávu o Božím Synu, který přišel
bydlet na zemi, je tak veliké, že přesahuje možnosti jedné křesťanské
generace. O tomto úkolu se ubezpe-

čila zprávou Nového zákona o seslání Ducha svatého, kde bratrské společenství hraje důležitou roli: nebylo
to jen Petrovo kázání, které přivedlo
posluchače k pokání a k víře, ale
také učedníci Kristovi, kteří naplněni Duchem svatým mluvili jinými
jazyky, takže lidé žasli. I když jiní
řekli s posměškem:“ jsou opilí“
(Sk 2,1-13). Potvrdilo se, že slovo
evangelia nezasahuje toliko intelekt,
ale dotýká se lidského srdce, které
vnímá zvěstované slovo stejně jako
společenství církve (učedníky). Existence společenství a jeho víra i připravenost jeho věřících svědčit o
Kristu, i když to někdy zaplatili životem, vysvětluje rychlé rozšíření
křesťanství v 1. a 2. století.
Mluvit o víře můžeme jen tak, že
uznáme a oceníme službu církve,
která víru provází od začátku až do
konce.
Josef Veselý
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podle něhož byl Hus oblečen
v suknici a papírová čepice nesla
nápis Heresiarcha, doplněný postavami dvou ďáblů.
Katolický pramen Husův proces
popisuje a ilustruje jako jednu
z řady událostí na koncilu, a na
rozdíl od Martinické Bible neslouží k Husově poctě a oslavení.
Nejstarší obrazy dobře vystihují
dvojí chápání Husovy osoby,
které je zřejmé i z autentických
zpráv - pro kališníky byl Jan Hus
mučedníkem, pro katolíky kacířem.
pro ET-KJ připravila

pracovnice Městského muzea
v Kadani, které sídlí v NKP
Františkánský klášter v Kadani,
www.kultura-kadan.cz/muzeum
***
Autorka vystudovala Husitskou
teologickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, roku 2007 ukončila doktorské studium; tématem
disertace byla Ikonografie v utrakvistické teologii. Dva roky studovala dějiny umění na Filosofické fakultě v Praze a rok v Mnichově na Ludwig-Maximilians
Universität. Členka Církve československé husitské s přejným
vztahem k Českobratrské církvi
evangelické.

Jan Hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

zúčastnil, sepsal své paměti ve 20.
letech 15. století. V několika dnes
známých opisech se dochoval
cyklus kreseb, který se v jednotlivých exemplářích lehce liší.
V nejstarším Aulendorfském rukopisu (1433-50) začíná odsvěcením, kdy dva biskupové za asistence ministrantů Husa svlékají
z kasule. Následují dva obrazy
Husa jako odsouzence s kacířskou čepicí, který je veden biřici
a přichází na místo popravy. Po
hlavním obrazu upálení je cyklus
zakončen výjevem s vhazováním
Husova popela do Rýna. ilustrace
nesledují důsledně text kroniky,

naše recenze

Mgr. Milena Bílková, Th.D.,

MAREK VáCHA
VěDA, VíRA, DARwiNoVA TEoRiE A STVořENí PoDLE KNiHy
GENESiS
Nedávno se na našem knižním trhu objevila skvělá,
pozornosti jistě hodná kniha nezvykle dlouhého názvu,
uvedeného v nadpisu článku. Mnohoslovné pojmenování již samo podává přesný vhled do obsahu díla a
nenechává čtenáře na pochybách, do jakých vod se pouští, popluje-li s odvahou po jeho metodicky dokonale
utříděných stránkách. Katolickému knězi, učiteli etiky a
molekulárnímu biologovi (Lékařská fakulta MU a
Biskupské gymnázium v Brně) Marku Orko Váchovi se
podařilo nestranně podchytit, dokumentovat všechny
v titulu jmenované oblasti a vzájemně je myšlenkově
propojit. Muž vědy a zároveň oddaný služebník Boží
svým vlastním přístupem k vědeckým postupům dokazuje, že věda a víra si nad zamyšleními o cestách
Stvoření mohou vstřícně podat ruce. Jen tak doplňují
jedna druhou, jen v této symbióze mohou poznávat
v celistvosti a do hlubin.
Jde však o zpracování náročné, doplňované novými
špičkovými vědeckými argumenty, a to jak z oblasti teologie, tak z oblasti přírodovědy, navíc obohacené kvalifikovanými připomínkami světově proslulých osobností. Složitý a obsahově velmi obšírný, nesnadný námět je
však zpracován citlivě, s viditelnou snahou o plošnou
srozumitelnost. Ale rozumět všemu se navzdory autorovu nespornému mistrovství jazykovému i pedagogickému podaří asi opravdu jen málokomu, neboť jde o
otázky vskutku obtížné, vyžadující mnohé znalosti, na
nichž stavba úvah vyrůstá. Přesto však lze doufat, že
široký okruh čtenářů osloven být může, neboť Marek
Vácha velmi poetickou, emocionální češtinou shrnul
obsah jednotlivých zamyšlení do naprosto jedinečných,
poměrně jednoduchých, nikoli však zjednodušujících
závěrů. Díky nim dostává vědecký text rozměr srozumitelnosti téměř pro každého a každému může přinést
radost z krásy a smysluplnosti vědeckého bádání a teo-

logického rozvažování nad Božím dílem Stvoření, jehož
tajemství malinko pootevírá. Několik úryvků ze shrnutí
závěrečného je důkazem již řečeného:
„Díky vědě víme, že náš příběh má začátek, díky vědě víme o
Velkém třesku, o stáří Země a také o tom, že za dalších šest a půl
miliard let přemění Slunce většinu svého vodíku na helium,
stane se rudým obrem a pohltí Merkur a Venuši a pravděpodobně i Zemi s kontinenty, lidmi, knihami, láskami a nenávistmi, obrazy a sochami, se vším, co jsme nashromáždili a vybudovali, se stavbami, katedrálami a památkami, a příběh Země
se uzavře. Tohle víme díky vědě a doufejme, že díky vědě se nám
do té doby zdaří uniknout a osídlit jiná místa vesmíru …
Nejde tedy ve 21. století již jen o pouhé dokazování, že si věda
s vírou neprotiřečí nebo že se navzájem nedotýkají a jedna druhou nemohou ohrozit, naopak, jde o jiskření mezi nimi, o to, že
na stejné téma jsou kladeny různé otázky z různých stran, že
jedna oblast dává nový rozměr druhé. Věřící člověk nemůže žít
bez zájmu o vědu a o umění, a naopak vědec si musí klást otázky o svém místě na Zemi a mohlo by jej přinejmenším zajímat,
jak se existenciální otázky člověka chápe umění. …
Věřím, že umění se může stát formou modlitby, a věřím, že i
vědecké bádání se může stát modlitbou. Člověk, má-li být
hoden svého jména, musí nutně vytvářet umění a musí se nutně věnovat vědě z touhy po poznání, jak je vesmír okolo a vesmír v něm zařízen, a zároveň občas musí zaklonit hlavu, podívat se na nebe a ptát se po důvodech své existence a nechat
v sobě rezonovat probuzené vědomí odpovědnosti. Věřím, že
v umění i ve vědě je cosi božského a že intuitivní schopnost
modlitby je součástí výbavy každého občana této planety.
Židovství a křesťanství postaví člověka velmi vysoko a připomenou jeho velikost, že je obrazem Božím (Gn 1,27) i chrámem
Božím (1 K 3,16), připomenou jeho odpovědnost za svět a také
to, že úkolem člověka je, aby ruku v ruce s Bohem dokončoval
dílo stvoření. Kéž bychom zvedli tuto výzvu a víru, vědu i
umění v sobě nechali jiskřit. Věřím, že jen díky takto vzniklému plameni člověk dostojí svému zadání být obrazem Božím.“
Milada Kaďůrková

ET-KJ

Hrdinka v životě i ve smrti
k 65.

výročí popravy

V květnovém čísle ET-KJ jsem při 70.
výročí osvobození a návratu českých politických vězňů vzpomínal i
na své setkání s dr. M. Horákovou
ve věznici v Aichachu v Bavorsku,
odkud jsme pomáhali organizovat
společný návrat do vlasti. Během
oněch čtrnácti dnů jsem ji mohl blíže
poznat jako dámu, která si i ve vězení zachovala kouzlo mimořádné
osobnosti. Ve mně, tehdy 26letém
studentovi, vzbuzovala zvláštní respekt i svým statečným snášením
vězeňského údělu za účast na protinacistickém odboji. (Proto jsem se
sám neoznačoval za odbojáře, ale
pouze za politického vězně.) Při
nacistickém soudu v Drážďanech
v říjnu 1944 byl pro ni navržen trest
smrti, ale nakonec změněn v osmiletý žalář. Po pěti letech, kdy došlo
k obdobné situaci při vykonstruovaném politickém procesu v Praze,
neváhal český komunistický režim
trest smrti i vykonat. Já jsem se mohl
seznámit s jejím celým životním příběhem až po pádu totalitního režimu r.1989, kdy byl v Praze založen
Klub dr. Milady Horákové a obnoveno vydávání časopisu Masarykův
lid. Při příležitosti doprovodu zahraničních hostů na prohlídku pankrácké věznice jsem spolu s předsedou našeho Českého svazu bojovníků za svobodu B. Čermínem navštívil krom sekyrárny i dvůr, kde byla
popravena. Při letošním výročí její
hrdinné smrti si připomeňme hlavní
události jejího životního zápasu i její
mravní a duchovní odkaz.
Narozena 25.12.1901 v Praze jako
druhé dítě manželů Králových.
Spolu s mladší sestrou Věrou byla
vychovávána ve vlasteneckém duchu Realistické strany T. G. Masaryka. Po maturitě r.1921 na dívčím
lyceu vypomáhala v Čs. červeném
kříži pod vedením dr. Alice Masarykové. Vyšší studium na právnické
fakultě zakončila promocí r. 1926.
Ve 26 letech se provdala (15.2.1927)
za Bohuslava Horáka (svoji studentskou lásku), později redaktora Československého rozhlasu. Životopisci
připomínají jako mimořádnou okolnost, že Horákovi byli uvědomělí
evangelíci a že Milada pod jejich vlivem přestoupila i s rodiči z Římskokatolické církve do Českobratrské
církve evangelické. (Stala se členkou
evangelického sboru na Smíchově,
jak o tom svědčí matriční záznam
z 9.3.1935.) S tím souvisí životopisná
doložka, že „zakotvení v křesťanství je
podstatné pro pochopení morálně pevných postojů M. Horákové“. Když se
stal v r. 1936 farářem Jan Kučera,
pomohl nové člence sboru k hlubšímu utvrzení v biblické víře a našel
v ní i aktivně zaujatou spojenkyni
v protinacistickém odporu. (S mým
otcem byl Kučera spřátelen ze studia
na fakultách ve Vídni a Basileji. Později ho příležitostně seznámil i s dr.
Horákovou.) Posléze se stal své duchovní spojenkyni velkou oporou i
v době druhé totality, a to až do
posledních dnů jejího pohnutého
života. (Pro své kritické projevy vůči
komunistickému režimu byl r.1952
prvním duchovním Českobratrské
církve evangelické, kterému byl odňat státní souhlas pro kazatelskou
službu.)
Jako právnička s hlubokým sociálním cítěním se dr. Horáková uplatnila ještě před válkou v práci na
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Judr. milady Horákové

pražském magistrátu a v Čs. červeném kříži. Po válce působila v Ženské národní radě, kde se jí otevřela
cesta i na mezinárodní fórum a k návštěvám řady evropských zemí.
V r.1933 se jí narodila dcera Jana,
jediné dítě. V následných letech, kdy
už bylo nutno čelit rostoucímu tlaku
hitlerovské mocenské politiky, se r.
1938 významně podílela na ideové
přípravě X. všesokolského sletu
v Praze. V době nacistické okupace,
kdy skončila službu na magistrátu,
se spolu s manželem zapojila do
pražského odboje, až do vůdčí skupiny „Věrni zůstaneme“. V r.1940
byla i spolu s manželem zatčena a
téměř dva roky byla ve vyšetřovací
vazbě gestapa pod tvrdými výslechy. Po atentátu na Heydricha byla
převezena do Malé pevnosti v Terezíně, kde už byl uvězněn i její manžel. Od 22.6.1944 byla postupně ve
věznicích v Lipsku a Drážďanech.
Tam byla 23.10.1944 odsouzena
k osmi letům káznice. (Původní návrh zněl na trest smrti.) Výkon trestu trávila ve věznici v Aichachu
v Bavorsku, kde se dočkala počátkem května 1945 i osvobození americkou armádou. (Tam jsem se s ní
setkal po vězeňském transportu i já.
A spolu s ní jsem se podílel na přípravách i návratu našich politických
vězňů domů do vlasti.)
Životopisec dr. Horákové připomíná, že ani po návratu a setkání
s manželem a dcerou nemohla
uskutečnit svůj záměr věnovat se už
výhradně své rodině, protože byla
po svém rozhovoru s prezidentem
Benešem znovu vtažena do demokratické politiky. Jako členka Československé strany národně socialistické byla 14. října 1945 zvolena poslankyní Prozatímního národního
shromáždění. A jako spolupracovnice v ústředí Svazu osvobozených
politických vězňů byla zvolena místopředsedkyní. V politice zastávala
názor, že by se obnovená republika
neměla orientovat jen na Sovětský
svaz, čímž si znepřátelila komunistické předáky. Po únorovém puči
r.1948 se sama vzdala poslaneckého
mandátu (v den smrti Jana Masaryka). Na rozdíl od řady členů národně socialistické strany, kteří
tehdy emigrovali do zahraničí (kdy
před zatčením uprchl za pomoci
faráře Kučery i její manžel), se rozhodla zůstat ve vlasti a pomáhat novému domácímu odboji. To už však
měla Státní bezpečnost rozestřeny
své sítě proti „politické reakci“. Příštího roku byla zatčena (27.9.1949) a
po dlouhých výsleších zařazena na
přední místo v politickém vykonstruovaném procesu. Ten začal 31.5.
1950 před státním soudem a trval
osm dní podle připraveného scénáře. I jako obžalovaná se však snažila
statečně obhajovat své demokratické
zásady podle vzoru Masaryka a
Beneše. Na závěr procesu 8.6.1950
byla první mezi čtyřmi odsouzenými k trestu smrti. Návrh, aby sama
podala žádost o prezidentskou milost, odmítla jako statečná bojovnice:
„Jdu s hlavou vztyčenou – musí se umět
i prohrávat. V boji se i padá, a co jiného
je život, než boj?“ (Žádost podali její
otec a obhájce, ale prezident Gottwald jí milost neudělil ani po výzvách významných osobností ze zahraničí. Směla se jen rozloučit se
svými nejbližšími.)

Zde je možno opět zmínit pomoc
smíchovského faráře Jana Kučery,
který se pokoušel za ní docházet
s duchovní posilou a byl ochoten ji
navštívit i před popravou. O tom
svědčí její dopis zaslaný mamince
Horákové dva dny před popravou:
Ani nevíš, jakou mi způsobilo radost,
když mi můj právní zástupce sdělil, že
náš pan farář z evangelického sboru projevil ochotu mne doprovodit a duševně
posílit i v hodinách, které mne očekávají.
Bude požádáno, aby mu to bylo dovoleno, ale i kdyby se to nestalo, už samo to,
že se ke mně přihlásil, mne posílilo a potěšilo, a tlumoč mu, maminko, mé hluboké díky za to. Farář Kučera souhlas
nedostal, ale mohl ho zastoupit farář
Jiří Vojtěchovský z Velimi. To zmiňuje dr. Horáková v posledním
dopise domů časně zrána před popravou 27.6.1950: Jsem úplně klidná a
připravená. Byl u mne pan farář,- a když
nemohl přijít dr. Kučera, bylo mi to velikou posilou. Prosila jsem jej, aby také a
hlavně vám věnoval teď svou pomoc.
Farář Kučera alespoň vymohl na
úřadech pro šestnáctiletou dceru
Janu, že mohla zůstat v rodině matčiny sestry V. Tůmové a nebyla
umístěna ve státním ústavu.
Mravní pevnost a duchovní hloubka
založená na biblické víře charakterizují dr. M. Horákovou v biblickém
smyslu jako „ženu statečnou, daleko
cennější než perly“ (Př 31,10). Jako
bojovnice za poznanou pravdu se
posléze projevuje i ve svých dopisech z pankrácké cely smrti (od 12.6.
1950), adresovaných jednotlivým
členům rodiny. V nich opět osvědčuje své hluboké duchovní založení,
doprovázené i projevy oddané lásky. V úvodním dopise jim doporučuje, aby nadále víc vzpomínali na
to krásné, co mohli společně prožívat. A vysvětluje: Víte, že jsem vám
často po návratu z německého vězení
říkala, že jsem si vědoma, že mi můj
život, který jsem opravdu Božím zázrakem zachránila, byl jenom propůjčený.
Cožpak jsem se tehdy musila vrátit ?Má
hlava byla již ztracena, 27 kamarádů
padlo pod sekyrou, a já byla najednou
zase mezi vámi.
Teď teprve cítím, co to bylo za dary. Jaký
jsem byla šťastný a bohatý člověk.Nelitujte mne. Žila jsem plný, opravdový život, který nestál, ale prudce tekl a
vířil. Někdy mne otloukal a poznala jsem
jeho tvrdost a těžkosti, jindy zas hladil a
smál se sluncem. Byl to prostě skutečný
život, a já jsem zaň Bohu neskonale
vděčná. A že to skončí ?Všechno musí
jednou skončit. Následuje dojemné
doznání: Jen jedno mne opravdu trápí.
To, že jsem já dávala málo. I když jsem
chtěla raději rozdávat než přijímat,
nesplnila jsem toto své předsevzetí.
Drobila jsem se mezi mnohé a mnohé, a
na vás, moji nejmilejší, zbývalo často jen
to, že jsem k vám přišla položit unavenou hlavu, vypnout přepjaté nervy,
povolit si, nabrat sil a dechu. Dávat už
jsem někdy neměla co.- I své poslední
dny života v cele smrti pak vysvětluje ze základu své pevné víry: Vy
víte, že tuto přetěžkou chvíli svého života překonávám, jak jen nejpevněji mohu,
toliko s pomocí Boží. Když jsem se vrátila v roce 1945 z kriminálů a měla rozhovor v evangelickém bratrském sboru,
řekla jsem tam mezi jiným: „V těch nejtěžších chvílích, v terezínských kasematech, jsem poznala, co je to Bůh, a pocítila jsem, že mne Bůh přijal. Nyní to vím
určitě. A proto i vy se opřete o víru

v Něj. A nebuďte zoufalí, jako ani já
nejsem zoufalá. Život je samé úskalí a já
budu do posledního dechu prosit Boha,
aby vás zbavil všeho zlého. - Svůj poslední dopis datovaný 27.6.1950 o
půl třetí ráno napsala po předchozí
večerní návštěvě členů rodiny, jediné povolené po dobu její vazby.
O půl šesté pak došlo k její popravě,
jako poslední ze čtyř hlavních obětí
vražedného režimu. Jeho nenávistná krutost se projevila i v tom, že
přes její výslovné poslední přání
nebyly tyto dopisy rodině doručeny. Byly však šťastně uchovány a
mohly být rodině předány po osvobození od totalitního režimu v r.
1989. Zpopelněné ostatky však nesměly být řádně pohřbeny, a tak
byly rozvezeny z Pankráce spolu se
stovkami dalších na různé hřbitovy.

V r. 2000 byl zřízen na Vyšehradě její
symbolický hrob. V r. 2010 byl před
smíchovským kostelem Českobratrské církve evangelické postaven její
památník jako věrné členky sboru.
Dr. M. Horáková patří v našem národě mezi hlavní symboly odporu
proti totalitním režimům. Den její
popravy, 27.červen, byl vyhlášen
jako Den památky obětí komunistického režimu.
Jiří J. otter

Prameny:
Lidé kolem Milady Horákové, Eman,
Heršpice, 1999
P. Morée - P. Hlaváč, Knižnice studijních textů ČCE, Praha 2008
Dopisy M. Horákové z pankrácké
cely smrti, Klub dr. M. H, 2012

na správném místě

„Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš,
než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry
udělil každému Bůh.“
Ř 12, 3

Publikum se obměnilo, ale obsah sdělení neztrácí na aktuálnosti. I tak
můžeme uvažovat o slovech apoštola Pavla, která byla původně určena
pro křesťanskou obec v centru Římské říše. To se řekne - smýšlet střízlivě! Pro leckoho těžký úkol. Tehdy i nyní. Každý z nás by si jistě rychle vzpomněl na jeden zářný příklad, kdy někdo mířil výš, než mu bylo
dáno, a nakonec se mu z toho, mírně řečeno, zatočila hlava…
Je mnoho lidí, kteří se nechali svést dobovým nabádáním, že „každý
může dokázat cokoliv“. Slýcháváme to nejen od tvůrců reklamních sloganů, ale i od jedinců zdánlivě seriózních. Obecně šířená představa, že
kdekdo může dělat kdeco, kupříkladu způsobuje, že kdekdo mluví do
kdečeho, aniž by o diskutovaných tématech a možných řešeních něco
tušil. Velký problém také nastává ve chvílích, kdy člověk věci neznalý
dostane moc a rozhoduje o něčem, co je mu příliš vzdáleno. Zkrátka
není na správném místě.
Část apoštolského textu je užitečnou směrovkou nejen pro člověka,
který touží po veřejném a „vlivném“ angažmá, ale i pro každého, kdo
se zabývá například volbou povolání, vzděláváním nebo personalistikou. „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo
má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať
slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje.
Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ (Ř 12,6-8)
Pochopit svůj úkol. Soustředit se na něj a pokud možno netříštit síly.
Opravdově, radostně, vytrvale. Boží milost je totiž šance, kterou by člověk neměl promarnit.
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Listy M. Jana Husa

43. pražanům

Milost a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi. Amen.
Tyto věci praví Pán Bůh v oddílu 1) svatého Jeremiáše: Stůjte na cestách a
slyšte, a ptejte se na cesty starých, která by byla cesta dobrá, a choďte po ní
a naleznete oblažení vašim duším. Stůjte na cestách Božích, které jsou veliká pokora Pána Jezu Krista, milosrdenství, trpělivost, život pracovitý, žalostivý a bolestný, a to až do jeho ohavné smrti; protože on sám, milý Spasitel,
říká: Učte se ode mne, protože já jsem tichý a pokorný srdcem. A na jiném
místě dí: Příklad jsem vám dal, abyste, jakož já činil jsem, i vy činili. A Pán
Ježíš byl poslušný svého milého Otce až do smrti: což my hříšní máme více
činit. Stůjte na cestách, pilně se doptávejte, které vedou od věčné smrti k věčnému životu a od veškeré bídy k věčné radosti. A tou cestou je čtení Pána
všemohoucího a apoštolské epištoly, Starý zákon a také životy svatých,
které jsou založeny v Božím zákoně, kteří svými životy svítí jakož slunce a
měsíc a jiné hvězdy. Proto, nejmilejší bratři a sestry milé v Pánu Bohu!
Prosím vás pro umučení syna Božího, abyste rádi chodili na kázání a při
chození pilně poslouchali, při poslouchání porozuměli, při porozumění
zachovávali, při zachovávání abyste sebe poznali, při sebepoznání abyste
správně poznali svého nejmilejšího Spasitele (protože poznat Boha je svrchovaná spravedlnost), a když jej poznáte, abyste jej milovali ze všeho svého
srdce a ze vší své vůle, a svého bližního jako sami sebe, a milujíce ho, radovali se s ním bez konce. Amen. Nebo v těch dvou přikázáních záleží celý
Starý i Nový zákon. Stůjte na cestě a slyšte, abyste činili, co náleží k pokání,
nebo tudy vám se přiblíží nebeské království. Vždyť pravé pokání je zdraví
duše, navrácení ctnosti, jak dosvědčuje svatý Bernard 2), když říká: Ó pokání, zdraví duše, navrácení ctnosti, odehnání hříchů, zničení pekla, brána
nebes, cesta spravedlivých, nasycení blahoslavených! Přešťastný člověk,
který miluje svaté pokání a zachovává jej až do konce života svého! Stůjte na
cestě Boží, bratři milí! Ať ustavičně rostete ve svatém životě, a když nepřestanete dobře činit, časem svým budete bez přerušení sklízet v nebesích.
Amen.
43. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme.
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

43. Pražanům.
R. 1414. (1414 v pozdním létě.)
Hus zcela všeobecně vykládá slovo v knize proroka Jeremiáše kap. 6., verš 16. zapsané a napomíná své dřívější posluchače v kapli Betlémské, aby na cestách Božích, k životu věčnému vedoucích, stáli, následujíce příkladných ctností Kristových, čtouce
slovo Boží, chodíce rádi na kázání a podle něho činíce, Boha i lidi milujíce a zvlášť
pokání ostříhajíce.
1) Oddíl nebo kapitola, zde kniha. 2) vynikající muž v středověku, církevní a vzděla-

vatelný spisovatel, opat kláštera v Clairvaux (Klervó) + 1153, viz č. 15.

8. května 1914
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Hlasy o Janu Nepomuckém.
Josef Dobrovský, buditel českého národa, bývalý jezuita:
Dobner připouští, že byl jen jeden Jan z Pomuka, totiž generální vikář
z roku 1393, a již to samo protiví se kanonisačním aktům a kanonisační
bulle. On myslí sice, že se stal omyl toliko v osobě a nikoli ve věci samé.
Než věru hruběji nelze se přec mýliti, než vyhlásí-li se za svatou osoba,
která nikdy ani nežila.
Jakub Arbes, spisovatel český, ve svém spisku "Lež a pravda o ´svatém´ Janu Nepomuckém":
Ušní zpověď byla Husem zavržena a ve zvláštním ustanovení táboritských
článků r. 1420 nadobro zrušena. Avšak na ušní zpovědi katolickým kněžím
právě nejvíce záleželo a proto musil býti z národa českého naproti Husovi
postaven muž, který podstoupením mučednické smrti pro zachování zpovědního tajemství tuto svátost v ceně i povaze povýšil.
Po bitvě bělohorské uznáno bylo od katolických duchovních za nutnou
potřebu, postaviti proti kacířským rekům národním, Husovi a Žižkovi,
jiného neméně národního reka. Hus byl velikým a slavným úkazem v dějinách světových, jehož památku dlouhá řada činů a utrpění v srdce národa českého vryla, Jan Nepomucký byl však ještě pouhé jméno, jehož
sláva jen v několika malicherných a jen velebným pánům známých zázracích a jakési bledé záři svatosti se zakládala. I pracováno se strany
kněžské ze všech sil, aby místo, jež zaujímal Hus, postoupeno bylo Janu
Nepomuckému...
Dr. Jan Herben ve svém spisu "Jan Nepomucký. Spor dějin českých
s církví římskou":
Spor o Jana z Pomuku stojí pro lidi zdravého rozumu tak, že svatého
Jana Nepomuckého není.
Roku 1393 utopen byl v Praze generální vikář Jan z Pomuka, jehož smrt
zrodila v lidu a u pozdějších spisovatelů tolik legend, že Balbín a Hájek
z těchto legend utvořili si docela novou osobu. Za násilného navracování českého národa do katolické církve, ač po dlouhém zpěčování se Říma,
tato legendární osobnost prohlášena za svatou.
Někteří dějepisci (Abel) i vyslovili domněnku, že celé svatořečení Jana
Nep. bylo velkolepým jezovitským podvodem, aby za Mistra Jana Husa,
jenž nemohl snadno vytržen býti z paměti národa, podstrčen byl Mistr
Jan Nepomucký. Pro domněnku tu svědčí i to mistrovství i to zpovědnictví u královny Žofie (Hus byl mistrem i zpovědníkem). Tuto podobnost
mezi Husem a domnělým světcem upravil nápadně Balbín. Na konec i
způsob svátku svatojanského vzal ze svátku Husova. Husův svátek slavíván byl v Čechách i na Moravě 6. července. Způsob oslavy té býval velkolepý zvláště v Praze.
Po konfiskaci upravené vydání
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cestu k očistění od špatností a prostředí, v němž je
nedostatek lásky a dobra, začínejme hledat u sebe

Jen málokdo nezná příběh o marnotratném synu, který najdeme v Bibli v Lukášově evangeliu. Ježíš Kristus zde vypráví o dvou synech a jejich otci. Mladší syn
se rozhodne odejít do světa. Požádá otce,
aby mu vyplatil jeho dědictví. Starší syn
zůstává doma a věnuje se dál hospodaření. Po nedlouhém čase se mladší syn
vrací domů. K návratu se rozhodl poté,
když mu došly peníze, které prohýřil a
utratil. Vrací se jako zchudlý člověk a
vrací se s ostudou, že promarnil všechno, co měl. Vrací se sice jako poražený
člověk, ale přesto je rozhodnutý, že se
musí zcela změnit. Žádá proto svého
otce o druhou šanci. Otec ho přijímá zpět
a všechno mu odpouští. Bere ho zpět domů a věří, že jeho ztracený syn splní své
předsevzetí a že se změní. U svého staršího bratra se však shledává s odmítnutím, třebaže i ten mu nakonec odpustí.
Když zhřešíme, znamená to obvykle, že
jsme něco zlého provedli. Následně si
většinou uvědomíme svůj přešlap a okolnosti toho, proč se nám to stalo a jaký to
má pro nás i pro druhé dopad. Víme, že
jsme někomu svým jednáním ublížili, a
to nás pronásleduje. Obvykle nám brzo
dojde, co máme udělat, abychom se zase
vrátili na správnou cestu. Věřící člověk,
křesťan (evangelík stejně jako katolík)
začne prosit Hospodina, aby mu odpustil. Podstatou takového odpuštění je však
nutnost vyjít a napravovat, co jsme způsobili. Omluvíme se, požádáme o odpuštění, nahradíme, co jsme zavinili a kde je
třeba, pomůžeme dvojnásob. To je scénář, podle kterého jedná křesťan a podle
kterého by měl jednat každý, bez rozdílu
toho, v koho nebo v co věří, kým je a jaké
je jeho postavení. Spoléháme se a věříme,
že takhle to funguje a má být. Doufáme,
že nás druhý člověk, ten, kterému se
omluvíme, pochopí, nebude nás nenávidět a dokonce nám odpustí. Křesťan dokonce věří, že dostane sílu k tomu, aby
požádal o odpuštění svého Boha; věří
totiž, že ho Bůh neodsoudí. Můžeme říci,
že biblický příběh o marnotratném synu
je scénářem pro to, jak to ve skutečnosti
mezi námi lidmi bývá, ale především, jak
se k nám v takových situacích staví Bůh.
Je to scénář filmu o vztahu nepochopitelně milujícího Pána nebe i země a odjak-

zemětřesení

živa vzdorného člověka. Člověk ale nesmí přestat zápasit se svou náklonností
ke zlému. To, že činíme zlé věci, je stále
dokola se opakující součást našich životních příběhů. Jsme hříšníci; a kdo to
nepřijímá, měl by aspoň uznat, že s hříchem bojuje a hříchu se občas dopouští.
Vždycky je podstatné brát v úvahu
všechny okolnosti, důvody a úmysly,
které nás přivedly k hříšnému, špatnému činu.
Hřích je skutek, za kterým obvykle stojí
zloba. Zloba a zlo, to je nedostatek dobra
nebo dobro mylně pochopené a činěné.
I zdánlivým dobrem lze ubližovat. Potýkáme se se spoustou všedních, běžných
hříchů, které vycházejí z nedokonalého
lidského jednání. Jde o jednání ze zlé vůle vycházející, o provinění proti druhému člověku a proti absolutnímu dobru.
Apoštol Pavel ve svých listech píše, že
hřích je realitou celého lidstva. Evangelia proti hříchu staví odpuštění. Odpuštění je odvislé od jedné podmínky:
totiž od připravenosti člověka odpouštět
a také odpuštění neodmítat. Bible k nám
hovoří vždy a naléhavě o možnosti překonání hříchu. Každá vina, která je vyznána a napravována, bude zcela jistě
odstraněna skrze odpuštění ze strany
Boží. Každý člověk se však prezentuje
svým vlastním životním příběhem. Kdo
napsal scénář našeho života? Ten scénář
si píšeme sami. Je to v našich rukách. Je
to hlavně na nás, jak bude vypadat příběh, který píšeme. Bůh sedí na režisérské
židli, my píšeme scénář. Svůj scénář
jsme ale ještě nedopsali. Byla by škoda a
chyba takhle uvažovat a bylo by to zpronevěrou darů, které jsme dostali do života. Náš život má svůj smysl a každý tady
na zemi, tam, kde žije, má své konkrétní
poslání. Nechceme přece a ani nebereme
svůj život lehkovážně a jako náhodu,
nebo snad jako nezvratitelný osud. Nehřešíme proto, že bychom chtěli, že by
nám bylo jedno, co děláme a co se nám
honí v hlavě. Nevyhledáváme hřích a
příležitost k němu, protože by nám to
přinášelo potěšení anebo přímo užitek.
Někdy dokonce musíme vstoupit na
tenký led, abychom mezi dvěma zly zvolili to menší. Kde jsou hranice, kdy se
dopouštíme hříchu, a kdy jsme k tako-

v nepálu středisko Humanitární a rozvoJové spolupráce
diakonie čce (Hrs) se zapoJilo do pomoci

bezprostředně po zemětřesení v nepálu 25. dubna 2015
se středisko Hrs spojilo s německou diakonie katastrophenhilfe, svým partnerem ve světové síti církevních
organizací act alliance (action by churches together).
německá diakonie katastrophenhilfe má dlouhodobě
svoje kanceláře a spolupracovníky v nepálu a začala na
místě pomáhat okamžitě po zemětřesení.
středisko Hrs vyhlásilo sbírku na pomoc nepálu.
neziskové organizace sdružené v act alliance si daly za
cíl shromáždit pro nepál 12 milionů dolarů. k této částce přispívají češi pomocí sbírky a více než 1900 dárců
zvolilo podporu prostřednictvím dms.
lidé v nepálu potřebují přístřeší, pitnou vodu, psychosociální pomoc, potraviny, nádobí, deky. Humanitární pracovníci se musí do mnohých míst dostávat pěšky. přesto
se stále daří základní pomoc distribuovat i do odlehlých
lokalit.
pomáhejte s námi dál - číslo sbírkového účtu na pomoc
nepálu je:
292949292/0300, v. s. 319
dms – dms diakoniepomoc, tel.: 87 777
michaela stachová

vému jednání donuceni? Nikomu neprospěje, když se nechá pronásledovat
svým svědomím. Nemyslím teď svědomí
ochladlé, vlažné, ale svědomí nekompromisní, takové, které úzkostlivě bojuje
s nedokonalostí a s vlastním já a nahání
strach sobě i druhým. Zda mohou být
naše nedokonalosti ve vlastním slova
smyslu hříchem, je obtížné říct. Lidské
posuzování má své limity a je v mnoha
ohledech velmi omezené. Naším záměrem ani cílem není něco bořit a někomu
ubližovat.
Je moc důležité vědět, že každé naše jednání se neděje samosebou. Má nějakou
příčinu, která nás má někam posunout.
Jde o to změnit svůj dosavadní způsob
života. To je samozřejmě náročné a často
nás to staví do pozice, kdy si uvědomujeme, že se vrháme do něčeho, co nám a
druhým zdánlivě neprospěje. Jenže i taková rozhodnutí děláme a je nezbytné se
k nim postavit čelem i za cenu toho, že
budou lítat třísky. Je však také možné se
domluvit, najít shodu, vyložit karty a
promluvit ve vhodnou chvíli. Mluvit za
sebe a za svůj život. Za svá rozhodnutí si
je zodpovědný každý sám. Odmítněme
se chovat tak, jako bychom si vsadili
sportku. Snad pokaždé chceme dosáhnout pozitivního výsledku a dojít cíle.
Bůh nás dobře zná, jde s námi a nečeká a
nevynucuje si naše vyznání. To vyznání
se děje, kdykoli se před něj postavíme,
svěříme mu svůj život a řekneme mu
každé ráno: Pane Bože, na co nestačím,
s tím mi pomoz. Uvěřme jednou tomu,
že nás Bůh miluje. Jeho láska, která není
z tohoto světa a která je nepochopitelná a
neuchopitelná, stoprocentně vítězí i navzdory smrti, navzdory naší nedokonalosti a navzdory každému hříchu.
Dušan Ehmig,
kazatel
Českobratrské církve evangelické
ve Dvakačovicích

inzerce
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