
hospodin rozjAsní nAd tebou
svou tvář A bude ti milostiv.

osvěť hospodin tvář svou nAd
tebou, A buď milostiv tobě. (kral.)

nu 6,25 (6,22–27)
Rozjasněná Hospodinova tvář... a 
v neoddělitelné souvislosti s tím pak
milost – to jsou dva důrazy prostřed-
ní části požehnání, kterému říkáme
Áronské, a najdeme je ve čtvrté kni-
ze Mojžíšově. 
Rozjasněná či, volně podle kralic-
kých osvětlená tvář Boží – co to vlast-
ně znamená? To, od čeho se vše od-
víjí a k čemu ukazuje, je vlastně zá-
roveň i jedna z nejkrásnějších a nej-
vstřícnějších lidských schopností, 
a sice úsměv. Ten verš pak vlastně 

říká, že Bůh, Hospodin, se usmívá.
Problém je ale v tom, že hebrejština
má s úsměvem tak trochu problém, a
to se odráží pochopitelně i v Bibli.
Stačí se podívat do biblické konkor-
dance: slovo úsměv zde nenajdeme
ani jednou, a pojmy smích, anebo
smáti se jsou v biblických souvislos-
tech spíše podobné výsměchu, než
laskavému úsměvu, a to i tehdy,
jsou-li (a i to jen řídce) užity v sou-
vislosti s Bohem. 
A tak tehdy, chce-li Bible hovořit o
úsměvu, o výrazu, který vyjadřuje
laskavost a přízeň, dočteme se o roz-
jasněné tváři. Hned v následujícím
verši, závěrečném v Áronském po-
žehnání, je přání, aby Hospodin
obrátil svou tvář k člověku. To těsně
souvisí s tváří rozjasněnou a vlastně
to doplňuje – Bůh obrácený k člově-
ku, to je takový Bůh, který člověku
projevuje svoji přízeň. Úsměv a pro-
jevená přízeň, to jde ruku v ruce.
Kdo se usmívá, ten je tomu, na koho
se usmívá, nakloněn a je vlastně víc
než jisté, že ho má rád. Úsměv je
důležitým projevem přátelství, ane-
bo přímo až i samotné lásky. 
Je to vlastně zároveň jedna z biblic-
kých zvláštností. Vícekrát je opako-
váno, že člověk nemůže spatřit Boží
tvář, respektive že nemůže spatřit
Boha tváří v tvář, protože by to neu-
nesl, zahynul by. Ano, takto tomu je.
Jenomže teď, ve slovech tohoto po-

žehnání, je to trochu jinak – směr je
obrácený. Nikoli člověk hledí na
Boha, ale Bůh na člověka. Bůh nad
člověkem rozjasňuje tvář a obrací
svou tvář k němu. Vlastně jako kdy-
bychom zde slyšeli již předzvěst
toho, co přináší Ježíšovo evangeli-
um: „Boha nikdy nikdo neviděl,
jednorozený Syn, který je v náručí
Otcově, nám o něm řekl.“ (J 1,18)
To, co nejsme schopni uvidět, na-
lézt, poznat my sami ze svých sil, 
v tom nám přichází vstříc Bůh sám
a osobně.
Ale v tom je v podstatě už obsaženo
i to druhé, o čem byla zmínka na
začátku – milost. „Buď milostiv tobě“,
„...bude ti milostiv“, „...smiluje se nad
tebou“, anebo zkrátka a dobře – od-
pustí. Odpuštění - to je nejenom je-
den z klíčových pojmů, ale zároveň
i jeden z pilířů celého biblického
poselství (i zde můžeme zároveň
připomenout evangelium a jeho 
s důvěrou vyslovenou prosbu: „..a
odpusť nám naše viny“). A je to i
součástí tohoto Áronského pože-
hnání: kdo „rozjasní svou tvář“, kdo
se na člověka usmívá, ten už se
nemůže hněvat. Úsměv – to je záro-
veň milost a odpuštění. A úsměv,
rozjasněná tvář Boží, to je obraz, kte-
rým je vyjádřeno omilostnění, od-
puštění pro nás pro všechny. 

Miroslav Kubíček
farář CČSH Brno II – Staré Brno
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poselství k neděli exaudi

Když pak pozoroval, jak si vybírají
přední místa, pověděl pozvaným podo-
benství. Řekl jim: "Kdybys byl někým
pozván na svatbu, nesedej si na přední
místo, aby tam snad nebyl pozván ně-
kdo váženější než ty. Ten, který pozval
tebe i jeho, by pak přišel a řekl ti:
`Uvolni mu místo.´ A tehdy bys s han-
bou zaujal poslední (nejméně důležité)
místo. Když jsi tedy pozván, jdi a posaď
se na posledním místě, aby ten, který tě
pozval, přišel a řekl ti: `Příteli, pojď
výš.´ Tehdy budeš mít před svými spo-

luhodovníky chválu. Neboť každý, kdo
se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen." Tehdy řekl
také tomu, který ho pozval: "Když pořá-
dáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele
ani své bratry ani své příbuzné ani
bohaté sousedy, aby snad zase oni nepo-
zvali tebe a měl bys odplatu. Ale když
pořádáš hostinu, zvi chudé, chromé,
zmrzačené a slepé a budeš požehnaný.
Nemají totiž, čím by ti odplatili, ale
bude ti odplaceno při vzkříšení spraved-
livých." L 14,7-14

Židé měli ve zvyku cpát se dopře-
du, aby byli vidět po boku slav-
ných. Někteří sice přicházeli kvůli
Slovu, ale jiní přišli za zábavou či ze
zvědavosti. Je to podobné, jako
když dnes davy šílí po zpěvácích -
ne pro kvalitu jejich zpěvu, ale pro-
stě proto, že jsou slavní a protože se
líbí všem. 
Zkusme si však přiblížit tento pří-
běh podrobněji. Z Písma je patrné,
že této události předchází spor 

kdo se povyšuje, bude ponížen

Dokončení na str. 2

Rezoluci o rozdělení Palestiny (tehdy mandátního území pod správou
Velké Británie) na část židovskou a arabskou přijala OSN 29. 11. 1947.
Otevřelo se jedinečné historické okno pro vznik moderního státu Izrael.
Židé byli na tuto možnost připraveni a po šesti měsících, 15. května
1948, svůj stát v Tel Avivu vyhlásili. Prohlášení nezávislosti přečetl
David ben Gurion, první ministerský předseda nového státu, na místě,
kde je dnes památník zvaný Independence Hall, Síň nezávislosti. 

V základu tohoto úspěchu jsou tři faktory, které se vzájemně doplňují. 
Prvním byla politická vize Theodora Herzla (1860 – 1909), autora knihy
Židovský stát. Ten v roce 1897 zorganizoval v Basileji 1. sionistický kon-
gres, který vyhlásil program zřízení židovského státu v Palestině. Herzl
zemřel v roce 1909, a v době, kdy území bylo pod nadvládou islámu a
Turků, zanechal Židům vzkaz, který zněl: „Chcete-li, není to pohádka.“
Židé chtěli a tato politická vize se nakonec naplnila. Dnes je na stěně
vstupního prostoru Síně nezávislosti Herzlovo prohlášení „V Basileji
jsem položil základy izraelského státu“, a pod ním dvě fotografie. Na
první je zasedání 2. sionistického kongresu z roku 1898, na druhé ben
Gurion vyhlašuje stát Izrael o 50 let později. Na druhé straně toho
vstupního prostoru je výrok z proroka Ámose: „Úděl Izraele, svého lidu,
změním, oni znovu vybudují zpustošená místa a osídlí je.“ Pod ním

70 let státu izrael

Dokončení na str. 2

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky bude mimořádně vystaven originál prvního návrhu Washingtonské
deklarace v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Deklarace sepsaná T. G. Masarykem, která
prohlašovala nezávislost československého národa, je vystavena  vůbec poprvé v historii. Vzácný dokument může být vystaven
pouze pět dní, poté jej nahradí kopie. Originály jsou veřejnosti přístupné pouze od pondělí 7. května do pátku 11. května včetně
státního svátku. Jsou součástí výstavy „18–18, Století státního svátku“, která předkládá proměny československé státnosti ve 20.

století, jejímž výzkumem se dlouhodobě zabývají tři historické ústavy
Akademie věd ČR – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Historický
ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Jedinečný pohled na
symbolické datum 28. října očima historiků zprostředkovává nejen
samotné formy svátku a jeho oslavy, ale především jeho interpretaci či
vnímaní jeho významu v současnosti. Expozice nabízí dosud neznámé
exponáty z archivů, fondů a sbírek historických ústavů Akademie věd
ČR, autentické zvukové záznamy, fotografie a plakáty neznámých auto-
rů z dokumentačních sbírek, historické dokumenty nebo dobový audio-
vizuální materiál. Výstava je přístupná zdarma a potrvá až do 20. čer-
vence. Navštívit ji můžeme v pracovní dny od 10 do 18 h. 

(red)

AktuAlitA: AkAdemie věd poprvé vystAvuje originál WAshingtonské deklArAce



s farizeji o uzdravování v sobotu, 
v němž Ježíš dokazuje, že Zákon
neporušuje, ale naopak, že oni jej
překrucují. V podobném duchu
promlouvá i v podobenství o hosti-
nách. Ježíš v něm kritizuje farizej-
ské snahy o pocty, ale nejen to.
Vybízí k uváženosti svého jednání,
k uvědomění si své sociální role a
skutečnosti, že se vždy ve společ-
nosti najde někdo váženější, úspěš-
nější, bohatší, krásnější, inteligent-
nější apod. 
Nejde jen o to být skromný a dávat
druhým přednost. Je v tom určitá
prozřetelnost, praktická rada, jak
předcházet pádu a zároveň varová-
ní, že nemáme oslavovat sami sebe.
Říká se přece: „Lidská sláva, polní

tráva.“ A vskutku, žádná pozice, ať
už v práci, v zájmové organizaci či
sportovním oddíle, nikomu nepatří
trvale. Vždy se může najít někdo,
kdo dotyčného z místa sesadí, na-
hradí, překoná. To ostatně doklá-
dají nesčetné konce slibných kariér,
ostudy politiků, krachy podnikate-
lů. Většinou platí, že čím rychlejší
vzestup, tím rychlejší pád.
V této souvislosti si také může-
me položit otázku: „Je úspěch od-
měnou?“ Ano, svět oceňuje úspěš-
né nade všechno, ale uvědomme
si také, jak haní ty neúspěšné,
zchudlé, opuštěné, ztracené, zou-
falé, prostě lidi v kategorii nula.
Být jednička v tom či onom oboru
je jistě dočasně skvělé a kdo by si
to nepřál? Z perspektivy věčnos-

ti však lidský úspěch nic nezna-
mená!
Tím nechci říci, že být úspěšný je
něco špatného. Ba naopak. Chci
pouze zdůraznit, že být úspěšný
není to nejdůležitější v životě.
Dostat se nahoru je těžké a spousta
lidí je v tomto směru zklamaných.
Pán nám však dává dobrou radu
„Chceš-li být veliký, tak se umen-
šuj!“ Ježíš vybízí ke skromnosti a
radí jak se chovat ve společnosti.
Zároveň také dokazuje, že pocta
nemůže být dosažena skromným
jednáním, protože je odměnou. Pro
nás je ta největší odměna věčný
život při vzkříšení spravedlivých.
Sami se umenšujme, aby v nás
mohl růst Kristus.

Ivo Kraus

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
pApež zAvedl novou slAvnost pAnny mArie, mAtky církve
Papež František rozhodl, že do římského kalendáře bude vložena památ-
ka připomínající starobylou úctu k blahoslavené Panně Marii jako k Matce
Církve. Liturgická slavnost B. Mariae Virginis, Ecclesiae Matris, se bude
konat každoročně jako památka den po Seslání Ducha Svatého.
Dekret shrnuje historii mariánské teologie v církevní liturgické tradici a ve
spisech církevních Otců. Uvádí se v něm, že svatý Augustin a papež svatý
Lev Veliký si uvědomovali význam Panny Marie v tajemství Krista. „Sva-
tý Augustin píše, že Maria je matkou Kristových údů, protože s láskou
spolupracovala na novém narození věřících do Církve, zatímco svatý Lev
Veliký tvrdí, že narození Hlavy je také narozením těla, což naznačuje, že
Maria je jak Matkou Krista, Syna Božího, tak matkou údů jeho mystické-
ho těla, kterým je Církev.“
V dekretu se uvádí, že tyto úvahy jsou důsledkem „Mariina božského
mateřství a jejího intimního spojení v díle Spasitele“. Písmo, píše se v de-
kretu, zobrazuje Marii u kříže (srov. Jan 19,25). Tam se stala Matkou
Církve, když „od svého Syna převzala odkaz lásky a přijala všechny lidi 
v osobě milovaného učedníka za syny a dcery, aby se znovu narodili 
k věčnému životu“.
V roce 1964, píše se v dekretu, papež Pavel VI. „prohlásil Blahoslavenou
Pannu Marii za ,Matku Církve, totiž všech křesťanů, věřících i pastýřů,
kteří ji nazývají nejmilejší Matkou‘ a ustanovil, že ,Matka Boží má být
nadále uctívána a vzývána všemi křesťany tímto nejněžnějším ze všech
titulů‘“.
V Roce smíření 1975 Církev vložila do Římského misálu votivní mši ke cti
Blahoslavené Panny Marie, Matky Církve. Tímto dekretem papež Franti-
šek vkládá tuto oslavu do liturgie univerzální Církve jako památku s pev-
ným datem.

Vatican News

nApětí ve slovenské evAngelické církvi A. v.
Už i veřejnost na Slovensku byla informována o napětí uvnitř největší slo-
venské protestantské církve – Evangelické církve augsburského vyznání
(ECAV). Stalo se to díky zprávě pro tisk, kterou 15. dubna zveřejnilo
občanské sdružení HELP – Hnutie evanjelických laických pracovníkov.
Hnutí kritizuje dosavadní vedení církve a vyzývá evangelíky, aby se
účastnili letošní volby nového vedení církve a aby se při volbě nenechali
dosavadním vedením ovlivnit.
Ve stejný den hnutí zorganizovalo modlitební setkání před budovou
Generálního biskupského úřadu v Bratislavě a vydalo prohlášení z tohoto
shromáždění. V něm je vedení církve opět kritizováno, a to kvůli “centra-
lizaci moci”, ovládnutí církevních úřadů “svými lidmi”, hodnotovému
rozdělení církve apod. 
Za důkaz selhání církevního vedení považuje HELP udělení pamětní
medaile k 500. výročí reformace tehdejšímu předsedovi slovenské vlády
Robertu Ficovi.
Situace v církvi není přehledná a není jasné, kolik evangelíků podporuje
hnutí HELP a kolik sympatizuje s jeho přenesením sporů uvnitř církve na
veřejnost. ECAV je druhou největší církví na Slovensku. Při sčítání lidu
roku 2011 se k ní přihlásilo 316 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu sčítání
to bylo asi o 57 tisíc méně. V České republice jsou slovenští evangelíci
registrováni jako Evangelická církev augsburského vyznání v České re-
publice.

Zdeněk Vojtíšek

bAvorské úřAdy budou příchozí vítAt kříži
Bavorská konzervativní vláda nařídila pověsit ke vchodům do všech zem-
ských úřadů křesťanské kříže. Nemají však být vnímány jako náboženské
symboly, ale jako součást kulturní identity největší německé spolkové
země. Podle agentury DPA se nařízení regionální vlády nevztahuje na
budovy obecních nebo spolkových úřadů.
Bavorský premiér Markus Söder uvedl, že opatření má být výrazem "při-
hlášení se k identitě" a ke "kulturnímu charakteru" Bavorska. "Kříž není
znakem náboženství," řekl po zasedání bavorského kabinetu, který nový
předpis schválil.
Kříž, který poté Söder vyvěsil ve vstupní hale úřadu bavorské vlády, však
má nepochybný náboženský původ. Do roku 2008 visel v zasedací síni
bavorské vlády a byl darem někdejšího mnichovského kardinála Fried-
richa Wettera. Ten ho podle Södera také posvětil.
Söder sklidil kritiku od ostatních stran i od veřejnosti. "Místo přibíjení kru-
cifixů na zdi úřadů by křesťanské odpovědnosti bylo úměrné spíše uplat-
ňování milosrdenství a lásky k bližnímu v běžné politické praxi," řekla
například šéfka bavorských Zelených Sigi Haglová.
"Myslel jsem, že existuje oddělení státu od církve," napsal na twitteru je-
den z občanů. "Škoda, doufal jsem, že středověk je už za námi," pozname-
nal jiný. Další označil Bavorsko za "fundamentalistický náboženský stát 
v Německu".
V bavorských veřejných školách musí už nyní viset kříže ve třídách. Totéž
platí o tamních soudních síních. Kříže sice visí i v některých bavorských
úřadech, ale z jejich vlastního rozhodnutí. Nyní půjde o povinnost.
Křesťanskosociální unie (CSU), která po desetiletí ovládá bavorskou poli-
tiku, se v poslední době obává o ztrátu své většiny v zemském sněmu ve
prospěch protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Ta jí odčerpala
část hlasů už v loňských spolkových volbách a CSU chce tyto voliče získat
zpět do říjnových zemských voleb v Bavorsku.
Německý ministr vnitra Horst Seehofer a šéf CSU nedávno naznačil, že by
podpořil i zákaz nošení šátků školačkám. V březnu také polemizoval 
s kancléřkou Angelou Merkelovou ze sesterské Křesťanskodemokratické
unie (CDU) v debatě o tom, zda islám patří k Německu.

www.christnet.eu

kdo se povyšuje, bude ponížen
Dokončení ze str. 1

jsou dvě fotografie z budování Tel Avivu: první 
z roku 1908, kdy byl založen, druhá z roku 1920, kdy
měl 2 tisíce obyvatel. Město bylo založeno na dunách
nedaleko starověké Jaffy, na pozemcích zakoupe-
ných z prostředků KKL – Židovského národního
fondu. Dnes má 500 tisíc obyvatel a je symbolem
úspěchu moderního státu Izrael, podobně jako je
Jeruzalém symbolem jeho tradice duchovní.
Druhým faktorem úspěchu státu je odhodlání Židů
se bránit. Bezprostředně po vyhlášení Izraele šest
států Arabské ligy židovský stát vojensky napadlo, 
s cílem ho zničit. V ohni zápasu o život se v červnu
1948 zrodily IDF (Israel Defence Forces) – izraelská
armáda, která je dnes považována za jednu z nejlep-
ších na světě. Zachránila stát ještě v dalších dvou vál-
kách o existenci: ve známé Šestidenní válce v roce
1967 a v neméně významné válce v roce 1973, která
vypukla na Jom kipur. Muži slouží v armádě tři roky,
ženy dva, vznikají tam celoživotní přátelství a často 
i manželství. Je to všeobecně respektovaná instituce,
která ve vysoké míře přispívá ke stabilitě společnos-
ti. Symbolem odhodlání bránit se je pevnost Massada
nad Mrtvým mořem, místo posledního odporu v Ži-
dovské válce proti Římanům. V roce 73 po Kr. se tam
až do hořkého konce bránily poslední zbytky židov-
ských povstalců. Dnes tam přísahají izraelští vý-
sadkáři.  

Tím třetím a rozhodujícím faktorem je silná idea
státu, čerpající ze starověké tradice. Z ústavního hle-
diska je Izrael sekulární stát (ortodoxních Židů je jen
10 %), na přerušenou starověkou státnost ale vědomě
navazuje. Za předsednickým stolem, od něhož ben
Gurion četl Prohlášení nezávislosti, bylo symbolic-
kých 12 křesel. Stejný je počet vlajek, které dnes vlají
před Knesetem, izraelským parlamentem. Průčelí
zasedacího sálu Knesetu je provedeno způsobem,
který evokuje podobu Západní zdi chrámového okr-
sku. Jméno státu zní Izrael, což znamená Bůh vládne,
či Bůh bojuje. Na vlajce je Davidova šesticípá hvěz-
da, státním znakem je menora, sedmiramenný staro-
zákonní svícen. Izraelských svátků je 14, všechny
odkazují na události Starého zákona. Nejvýznam-
nějším z nich je Jom kipur, Den smíření, který nemá
v Evropě obdoby: nefunguje doprava, od té osobní po
mezinárodní letiště, nevysílá rozhlas ani televize. To
všechno má vyjádřit, na co moderní stát Izrael nava-
zuje, kde spatřuje zdroj své síly a identity. Nesnáze
Židů vyhlášením státu neskončily, jejich geopolitic-
ká situace není snadná. Přesto se na 70 let budování
svého státu mohou dívat s uspokojením a hrdostí.
Jistě je na místě, abychom se s přáním dalších let
pokojného rozvoje připojili i my. „Vyprošujte Jeru-
zalému pokoj“ (Žalm 122,6).

Josef Potoček 

70 let státu izrael

Už jako malý kluk jsem naslouchal
tichému vyprávění své nevidomé
babičky a její příběhy jsem později
znovu objevoval na stránkách černé
knihy se zlatou ořízkou, v Biblí
české; a stala se zvláštní věc, ten
starý překlad kralických Bratří mi
připomínal i laskavý hlas babičky,
která dokázala vyprávěním okouz-
lit mé srdce. Vše přečtené jsem díky
pozornému naslouchání najednou i
viděl a duše se mi chvěla úzkostí,
třásla se strachy, zmírala obavami,
anebo se smála podobnosti mých
přátel, sousedů i členů naší rodiny s
postavami z biblických příběhů.
O hrdinech jsem si vyprávěl i na
židovském hřbitově v Třebíči s ka-
marádem Ickem. Můj návrat k Bibli
proto není náročnou teologickou
přednáškou nebo učeným výkla-
dem duchovních pouček. Je jen
ohlédnutím do dětství, procházkou
časem vzpomínek, třeba o čtení
hebrejských nápisů na opuštěných
hrobech, kde se snoubila jména
Ohrensteinů, Friedů, Feldmannů,
Kaufmanů, Krausů, Dajanů a Lede-
rerů s bolestí pronásledovaných,
utištěných a umučených sousedů i
s moudrostí vyvoleného lidu Iz-
raele, který otevřel své srdce 

k údělu světských starostí v obřízce
duchovního života, k hlubšímu vní-
mání tajemství duše. Místo svědec-
tví víry však svět žádal kruté daně
obětí, vyvolení Židů měnil v útěky
a v pronásledování, milé souse-
dy v utrápené cizince a modlitbu 
v proud hořkých slzí. Safá lo-jadátij
ašmá – a řeč, kterou jsem neznal,
uslyšel jsem. – Anochij Adonaj Elo-
hécha hammalchá meérec Micra-
jim. Charchév pichá vaamalehú. –
Já jsem Hospodin, Bůh Tvůj, vyve-
dl jsem tě ze země egyptské, otevři
jen ústa svá a naplním je. –   
Můj návrat do dětství je i pohledem
do světa, kde má nad námi tajemné
místo Bůh a tlukot srdce probouzí
cit k naslouchání řeči ducha a k pro-
žívání doteků lásky; kde je smysl
života  navzdory času tak neobyčej-
ně spjat s autory Bible, kteří popiso-
vali zázračné vidění moudrosti. 
V něm poznáme odvěké selhávání
lidí, smrtelnou bolest člověka i pro-
žívání majestátu bytí i vůle Stvo-
řitele, který vložil do našeho srdce
odpověď na otázku – PROČ?  Dě-
jiny člověka se kolem nás odehrá-
vají stále, každý den.
Na zahradě náhrobků s hebrejský-
mi nápisy jsem se učil zahlédnout,

kdy jsme spjati osudově s minu-
lostí a jak se člověk cestou bolesti a
časem žití protrpí k tajemství lid-
ského rodu. 
Vím, dostávám se tím povídáním
už do věku babičky, která mi vy-
právěla o lidech z Bible, a ti svými
příběhy stejně tiše vstupovali do
mého nitra: hovořila o zlém Kai-
novi, který nemiloval bratra, ale o
to víc měl rád majetek, o odvaze
Mojžíšově, který se jako dítě neu-
topil v Nilu, ale přinesl desky Zá-
kona z hory a národ otroků vedl
přes moře do vlasti vyvolených. 
I já vám budu vyprávět o lidech,
kteří žili před staletími. Můžeme
se usmát, vzpomínat a poučit se o
blízkosti jen zdánlivě cizích a
vzdálených srdcí.
A tak se zamysleme nad lidmi,
kteří sice žili dávno, ale ne nadar-
mo. Nezmizeli v zapomnění času
a stali se hádankou i odpovědí
našich životů. Budeme putovat za
proroky, prožijeme úděs nad prv-
ní vraždou světa, obětování syna i
tragédii jeho otce, uslyšíme hlas
tisíců lidí, kteří svůj osud ukryli na
Zemi jako vzkaz pro naše hledání.
Příběhy, které jsem slyšel od ba-

Dokončení ze str. 1

vzpomínka na první vypravěčku
biblických příběhů 

Dokončení na str. 3
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Když se dnes probíráme stránkami
novodobé historie a vedeme o ní dis-
kuse, setkáme se i s takovými hlasy,
které rozpad Rakousko-Uherska
považují za krok ne zrovna šťast-
ným směrem. Celý proces sice při-
nesl dvacet nádherných let samo-
statnosti a svobody, ale potom? Jak
těžká, jak bolestná byla léta dvou
totalit – nacistické a komunistické –
jimiž jsme museli projít. A dnes?
Nevracíme se vlastně zpátky, když
se podílíme na sjednocování evrop-
ských zemí v Evropskou unii? Ale
pokusme se uvažovat hlouběji a
důsledněji. Kdyby nebylo rozpadu
Rakouska-Uherska, byli bychom
jako celistvý národ ještě vůbec na
evropské mapě, byli bychom ještě
vůbec tady? Nepohltila by nás už
dávno rakouská dominance, naše
dlouhodobou porobou vypěstovaná
ušlápnutost a z ní plynoucí přizpů-
sobivost? Tomáš Garrigue Masaryk,
prezident Osvoboditel a bez nadsáz-
ky tvůrce samostatné republiky, ne-
byl naivní snílek, ani rozevlátý ro-
mantický vlastenec. Než se rozhodl
bořit rakouskou říši, která měla i pro
naši zemi svá pozitiva, jichž si byl
plně vědom, učinil vše pro to, aby ji
– ovšem zmodernizovanou, pro au-
tonomní systém připravenou – za-
choval. Teprve když se přesvědčil,
že jakákoli snaha pohnout zaostáva-
jícím zpuchřelým byrokratickým
mocnářstvím je bezpředmětná, volil
krajní, jistě velmi nesnadné a jistě
problematické řešení spočívající v od-
tržení a osamostatnění naší vlasti.
Dnes ani tyto základní poznatky ne-
jsou o našem prvním prezidentovi
už plošně dobře známy. A o vzácné,
ba dominantní úloze Masarykovy
manželky Charlotty, která se – ač 
v pozadí – o celé osvobozovací dění
vlastně zasloužila nejvíce, se praktic-
ky neví vůbec. Byla to jedinečná žena,
která přijala zemi svého muže za svou,
naučila se češtině, ale především –
„bytostně se stala Češkou“, jak její po-
stoje výstižně vyjádřil a shrnul Jan
Herben. Zamilovala si naše dějiny,
dokázala vstřícně a s empatickým
pochopením z charakteru národa,
který je – nejen v českém případě,
ale zákonitě vždy – formován vli-
vem dějinných událostí, vyhmát-
nout to nejsilnější a nejcennější a
splynout s českou minulostí. Pro
naše rozvažování je však nejdůleži-
tější, že věřila ve vyšší poslání svého
manžela, o němž byla bytostně pře-
svědčená, že je schopen prosadit
zásadní, ba převratné věci, které
jeho vlast vyzvednou ze stínu a po-
sunou ji kupředu. Zcela vědomě mu
chtěla být u tohoto díla oporou, a to
i za cenu osobních obětí a ztrát.
Tušila, jak velké, jak bolestné a trpké
v závěru jejího života budou? Byla si
vědoma toho, že její jedinečný inte-
lekt, její bystrost i její brilantní, přís-
ně etické myšlení proměňované
důsledně v každodenní činy se opí-
rají o nervovou soustavu křehkou
jako pavučina? Unese všechna strá-
dání, která budou provázet Masa-
rykův bouřlivý a krkolomný životní
zápas, jemuž byla odhodlána bez

nároků na vděčnost zpovzdálí slou-
žit? Ale jsme zatím na počátku Char-
lottiny cesty. Dvakrát tvrdošíjně
odmítala odjezd z Čech do ciziny,
když TGM vyčerpaný nepochope-
ním – a to i nepochopením studentů,
což bylo pro něho zvlášť bolestné –
uvažoval při únavném dlouhodo-
bém boji o pravost Rukopisů a
později i v době hilsneriády zcela
vážně o trvalém pobytu ve Spoje-
ných státech. Ano, byla to Charlotta
– tehdy už matka rozrůstající se
rodiny, která mu „útěk“ z domovi-
ny rozmluvila, ač musela ústrky
snášet společně s ním jako matka a
hospodyně snad v míře ještě citelněj-
ší. Kolik žen by prokázalo v podob-
né situaci srovnatelný postoj? Vždyť
se mohla vrátit do bezpečí svého
původního domova, do bezproblé-
mového světa z prostředí stálých
půtek a soustavné nejistoty! Správně
však rozpoznala, že by byl Masaryk
v Americe vykořeněný. Jistě by zís-
kal uplatnění jako profesor nebo
žurnalista, také jejich finanční situa-
ce by byla stabilnější, lepší. Její muž
by se navíc už nad ničím netrápil,
nic by nechtěl zlepšovat, ale – pozor
– nikoli proto, že by kolem něho
bylo vše v pořádku, ale proto, že by
mu ve Spojených státech nic nebylo
tak drahé, tak blízké, že by mu tam
na ničem až tolik nezáleželo. A to by
byla v jejích bystrých a chápavých
očích zpronevěra právě onomu
manželovu poslání, v něž věřila, vy-
cházejíc z jeho schopností, které do-
kázala dobře odhadnout.
Všechna Charlottina rozhodování
během celého života byla motivová-
na jejím hlubokým náboženským
přesvědčením. V Čapkových Hovo-
rech s TGM čteme doslova: „Byla
hluboce zbožná. Smrt jí byla jako pře-
chodem z jedné světnice do druhé, tak
neotřesně věřila v nesmrtelnost.“ Její
předkové kdysi dávno kvůli svému
vyznání opustili vlast a Charlotta
tuto jejich pevnost měla v sobě zakó-
dovanou a převzala ji jako vzácné
duchovní dědictví. Ale podobně
jako oni i ona byla zvyklá o své víře
přemýšlet a přejímání dogmatu pro
ni nepředstavovalo v žádném přípa-
dě pilíř víry. Naopak, nebála se pod-
robovat věroučné otázky kritickému
hlasu vlastního uvažování. Největší
váhu mělo u ní svědomí, mravní čis-
tota a život ku prospěchu druhým.
Připojila se k náboženskému spole-
čenství unitářů, k nimž patřila i její

babička Cecílie a jejichž způsob víry
jí byl blízký. I ona věřila, že nejen
Bible, ale každé dobré slovo je slo-
vem Božím. Tomáš Garigue Masa-
ryk otevřeně přiznává: „Měl jsem
štěstí, že jsem našel svou ženu. Byla
silná v myšlení, měla vzdělání, puritán-
ka, ne v přehnané míře. Já jsem se od ní
naučil mnohem víc než ona ode mne.
Dával jsem jí vědění, ona mne formo-
vala. … Stala se rozhodující pro můj
celý život, pro můj duchovní vývoj.“
Emil Ludwig  ve svém životopis-
ném díle o Masarykovi Duch a čin
hodnotí jejich vztah takto: „Společný
jim byl takt srdce, vůle zdokonalovat se
zde na zemi neustále, víra v nesmrtel-
nost; oba nedychtili ani po penězích, ani
po slávě, měli však ctižádost náležet 
k nejlepším lidem své doby. V jiných ry-
sech se odlišovali a doplňovali: on byl
veselejší, ona hudebnější, on byl aktiv-
nější, ona žensky spíše záštitou.“ Když
T. G. Masaryk požádal po krátké
známosti Charlottu, která krátce
pobývala v Evropě, o ruku, trochu
se polekala. Masaryk ji zaujal, o tom
nebylo pochyb, ale – „Bojí se, že nedo-
stojí svému úkolu, neboť seznala ve mně
člověka, jenž by se rád dobrým stal, jenž
však onoho druha potřebuje, jenž by
život se mnou sdílel,“ svěřil se Masa-
ryk později. Ano, Charlotta se bála,
že nebude mít dostatek sil k tomu,
aby byla tak pevnou a dobrou opo-
rou muži Masarykova formátu, ja-
kou hledal a potřeboval. To bystře
rozpoznala na první pohled. Nako-
nec se však „domluvili“ a svatba se
uskutečnila ve Spojených státech 
15. března 1878 ráno civilně na rad-
nici, večer pak v rodinném kruhu
proběhl sňatek církevní v Charlot-
tině unitářském sboru. Z vlastního
rozhodnutí ženich připojil ke svému
jménu manželčino příjmení. Po čtr-
nácti dnech se novomanželé vypra-
vili zpět do Evropy a cestou do
Vídně Charlotta poprvé na kratič-
kou dobu navštívila Prahu. Podle
svědectví přátel se Masaryk manžel-
stvím změnil. Nevyrovnaný, stále
pochybující a polemizující intelek-
tuál kolem sebe náhle šířil harmonii
a pokoj. Hluboce věřící manželé se
snažili vyřešit také svou společnou
církevní příslušnost. Přestoupili do
reformované evangelické církve,
neboť oběma nejvíce vyhovovala
svým intelektuálním přístupem 
k rozborům biblických textů a re-
spektem k názorům každého jedin-
ce. Ale i poměrně svobodomyslný
rámec této církve se pro Charlottu
nakonec stal příliš těsný a po čtyřech
letech – jen ona – z církve vystoupi-
la. Bůh prostupoval celé její myšlení,
celou její bytost, zůstala však potom
už bez církevní příslušnosti. Po-
slechněme si ještě jeden z postře-
hů kazatele Jednoty českobratrské
(dnes Církev bratrská) Františka
Urbánka, který rodinu často navště-
voval, a měl tak možnost nahléd-
nout hlouběji do nitra Masaryko-
vých právě v intimních výsostných
vodách jejich osobního vztahu k Bo-
hu: „U nich obou jsem nikdy nezpozo-
roval, že by náboženství u nich zname-
nalo odbýt si nějaký obřad, nějaký výkon
náboženský, nýbrž že to bylo stálé obírá-
ní se tou myšlenkou, ano přesvědčením:
Pán Bůh je, ano, Pán Bůh je – co to zna-
mená pro můj život, že Bůh je. Proto i to
husitské hnutí bylo Charlottě Masary-
kové tak milé v našich dějinách, že v něm
poznala lidi, kteří po celý život počítali 
s Bohem …

Milada Kaďůrková

(20. 11. 1850 - 13. 5. 1923)

životní poslání 
charlotty garrigue masarykové

sedmdesátkrát sedmkrát potřetí
Stejně jako Jan Trnka jsem ani já nemohl uvěřit svým očím, když jsem si
v 10. čísle Evangelického týdeníku přečetl úvahu Jaroslava Krause o
odpuštění. V posledních letech s lítostí sleduji, jak se z Kostnických jis-
ker stává šedivý, dobře mainstreamově zařazený časopis. Některá jejich
čísla vypadají - arciže s obráceným znaménkem - jako za socialismu. Už
loni jsem uvažoval o tom, že je odhlásím, jako jsem před lety odhlásil
Českého bratra. Pak jsem jim však dal po vzoru člověka z podobenství
o neplodném fíkovníku ještě jeden rok a čekám, jestli letos přinesou
úrodu. S potěšením jsem v nich proto zaregistroval blýsknutí se na časy.
Nikoli sponzoring, ale toto zakládá naději na jejich přežití. Domnívám
se ostatně, že právě v takové nekonvenční poloze by se měl časopis,
odkazující svým názvem k mistru Janu Husovi podle otců zakladatelů,
profilovat.
Takže děkuji bratru Jaroslavu Krausovi za odvahu zastat se z pozice
evangelia hříšníka kamenovaného jinými hříšníky. Muselo mu být
jasné, že kvůli tomu vylétne nějaký kámen i po něm. A stalo se. Jeho kri-
tik ve 12. čísle Evangelického týdeníku namítá, že se poslanec Ondráček
narozdíl od marnotratného syna nekál. Proto nejen že mu nenáleží
odpustit „sedmdesátkrát sedmkrát“, ale ani jednou. Než bychom tak
učinili, to ať raději vezme jindy velebená demokracie za své a Ondráček
na místo, na něž byl demokraticky zvolen, nenastoupí. Ale v Bibli se
přece neodpouští pouze marnotratnému synovi. Cizoložná žena - podle
židovského zákona hodna ukamenování - se také nekála a přesto ji Ježíš
neodsoudil. Dokonce od ní nevyžaduje žádné sypání si popela na hlavu
ani dodatečně. Prostě jí řekl, ať už to nedělá a nechal ji jít. 
Je poněkud zahanbující, že tu Jaroslav Kraus jako laik supluje, co by
měli dělat teologicky vzdělaní kazatelé. Tak se ho snažím, jako jeden 
z nich, alespoň v následné polemice nenechat na holičkách a názorově
podepřít. Ono to patrně v církvi není jiné než ve společnosti. Na obou
místech jsou lidé neambiciózní, kteří sdílejí osvědčené názory, žijí podle
nich, ale nemají potřebu nutit je ostatním. Vedle nich jsou lidé ambi-
ciózní, kteří se cítí povoláni ve jménu svého „vyššího poznání“ ty první
předělávat ke svému obrazu. Jejich mentalita jim přitom pomáhá získat
k tomuto počínání příslušné dovednosti i vhodné společenské pozice.
Těžko s nimi, cvičenými k boji a oděnými do pancířů moderních tabu,
soupeřit. Ale David, ač v boji necvičený a bez pancíře, přece kdysi také
přemohl Goliáše. Proč by se to nemohlo podařit i dnes.

Emanuel Vejnar

názory čtenářů

bičky a přijal je bez dechu i v ti-
chém tepu až do srdce, prožívám
po letech, jeden po druhém, sám
na sobě.
Události života se tím vyprávěním
propojují v čase a tvoří z tisíců pra-
mínků kouzelnou řeku bytí. Až v ní
uvidíme naši lodičku, usedneme 
k veslům a poplujeme k cíli, bude-
me se radovat z cesty i ze slunce a
přestaneme se obávat černého mo-
ře i bludné smrti. 
Příběhy hrdinů Bible a jejich setká-
vání s Bohem Hospodinem, Stvo-
řitelem všeho, i smích nad událost-
mi světa, jsem slyšel poprvé po
návratu dědečka z vězení a potom
znovu od babičky. Ta díky prožité-
mu utrpení poznávala krásu světa
z darů moudrosti v lesích na Vy-
sočině, tam, pod horou Javořicí, po-
dobně jako Vlasta Javořická, naše
sousedka a spisovatelka příběhů
selských hospodářů. Babička ráno
vařila konvici bílé kávy a připravo-

vala hrnce k obědu a já žasnul –
Babi, ty vidíš? – A ona s úsměvem
kývla šedivou hlavou – To se rozu-
mí, že vidím, ale jinak. Celý svět
očima pozoruji. Mám je ukryty hlu-
boko v srdci. – A s povzdechem se
mě ptala – Ejn davar, Jochanan?
Nevadí, Hanýsku? –    
Touto knihou děkuji za babiččino
vyprávění. Prožívám ho vlastně
stále, abych i ve stáří pochopil, jak
se jí dařilo pohlédnout nevidomý-
ma očima do duše synů a dcer, dětí
a vnuků, a pak odešla k povinnos-
tem všedních dnů na osudnou
cestu. K životu víry, do budoucího
času. Jen tak, tiše, ze srdce zraněné-
ho nespravedlností světa a zázrač-
ně protknutého podivuhodným
tajemstvím touhy a divy Božích
zázraků. Tak i já začnu vzpomínat
a vyprávět.

Jan Schwarz 
(z knihy Tajemné dveře do domu
Bible, vydalo Beta books nakladatel-
ství Alfa r. 2010)

"já myslím, že si člověk velice oddechne, když nemusí
věřit v panenku marii a neomylnost svatého otce. 
ježíšovo učení, jak je podáno v evangeliích, přijímám...
že bylo potřebí ježíšovy smrti na kříži, aby byl odčiněn
dědičný hřích a lidstvo spaseno, v to nemohu věřit".

charlotta garrigue masaryková o své víře

Dokončení ze str. 2

vzpomínka na první vypravěčku 
biblických příběhů

Kostnický koncil (5. listopadu 1414 – 22. dubna 1418) svolal vzdoropapež Jan
XXIII. na nátlak římského krále Zikmunda, zahájili jej však kardinálové-legáti
Řehoře XII. Šlo o 16. ekumenický koncil, který měl ukončit papežské schizma,
(trvalo již od roku 1378), vyřešit věroučné problémy s učením o svátostech a
církvi a reformovat některé pořádky v církvi. O tom, jak dopadl pro naše kraja-
ny Jana Husa a Jeronýma Pražského, jsme psali mnohokrát. Málokdo však zná
některé údaje, které nejsou tak často zmiňovány. Kronikář koncilu Ulrich von
Richental zaznamenal, že do města, které mělo asi 6 tisíc obyvatel, postupně
přicestovalo skoro 70 tisíc lidí. Duchovních bylo 18 tisíc - mezi nimi 29 kardi-
nálů, 33 arcibiskupů, asi 150 biskupů, víc než 100 opatů a 50 proboštů. Cír-
kevní rokování se střídala se světskými radovánkami a život ve městě rozhodně
nebyl fádní. O zábavu se staralo 1700 komediantů a muzikantů a nechyběly ani
“společnice”. Podle Richentala jich bylo „evidovaných“ asi 700, stejný počet
jich ovšem pracoval “načerno”. Kromě toho kronikář napočítal více než 350
obchodníků, 230 pekařů, 225 krejčích a 310 holičů. Po 4 letech bylo schizma
vyřešeno, na reformy však nezbyl čas dodnes.

(hb)

před 600 lety skončil kostnický koncil



„Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívej Hospodinu celá země!“

Žalm 96,1
Kdo by neznal starozákonní verše
Žalmu 96 o nové písni? Jenže co je
to ta nová píseň? Když ji srovnáme
s tou starou, uvidíme rozdíl. Starou
píseň zpívá téměř celý svět. Jde v ní
o užití si života! Člověče, vyhledá-
vej přikrytí všech svých starostí a
trápení ve víru života, v tanci, dro-
gách, sexu, alkoholu, v radován-
kách, které nabízí tento svět. Apo-
štol Pavel varuje před takovým
způsobem života. I on kolem sebe
slyšel: jezte a pijte, protože tady
třeba zítra nebudeme! Veselí a buj-
nost zůstávají vnější slupkou. Pod
ní je skryt stres, úzkost, trápení,
strach z budoucnosti, ze smrti, 
z toho, abychom o něco nepřišli,
něco nepromeškali, protože zítra
bude možná pozdě. Křesťan by měl
zpívat zcela jinou píseň. Měl by se
přidat ke zpěvu svědků Pána Ježíše
Krista, kteří zpívají píseň o nadě-
ji: Radujte se v Pánu, radujte se 
v Bohu, radujte se v Kristu Ježíši,
vždycky! 
Nová píseň zpívá o radosti z toho,
co Bůh učinil pro člověka. Počítá 

s Bohem, který nepomíjí. Kristov-
ská radost ví o Boží věrnosti, o Boží
lásce, i o nesmírné oběti, kterou
nebeský Otec ve svém Synu pro
člověka podstoupil. Vidí v Bohu
ustavičnou radost. Nemá obavy 
z konce, protože ví, že život člověka
je v Božích rukou, v Boží péči a 
v Boží lásce. 
Takový je rozdíl mezi starou a no-
vou písní. Jenže touha po penězích,
moci a slávě, člověka nikdy ne-
opustila. Strhává ho do spárů sata-
nových. Kdo by nechtěl peníze,
které otvírají cestu k moci a slávě?
Jenže jen k lidské slávě! Lze oprav-
du všechno penězi zaplatit? I přá-
telství, lásku, pravé a hluboké štěs-
tí, úsměv, zdraví? I my jsme někdy,
strháváni vírem života a zpíváme
starou píseň, a ani nepozorujeme,
jak nás pohlcuje!
- Sedlák má statky a volá zprostřed
svého bohatství: jez a pij! Ale Bůh
se mu při tom směje, a říká mu:
blázne, dnes v noci zemřeš! To je
důsledek staré písně.
- Mnoho lidí si říká: každý je sám
sobě bližním, musím myslet přede-
vším na sebe! Druhý mě nezajímá!
A přece Pán Ježíš volá: Tvůj život

nemá smysl, pokud není zakotven
v Bohu a pokud nevede k oběti
služby lásky ve vztahu k druhému!
Stará píseň zpívá o nevděku, který
vládne světem. Našeptává, že život
je jen náhoda. Nová píseň zdůraz-
ňuje, že základem života je láska.
Proto je jedním velkým chvalozpě-
vem na lásku. Volá po tom, aby me-
zilidské vztahy byly založeny na
vzájemné lásce, pomoci, solidaritě a
pochopení. Vyzdvihuje vděčnost
Bohu za všechno, co člověk od něho
má, a co denně přijímá. Je to přede-
vším Boží láska, oběť Ježíše Krista
na kříži, Boží milost a Boží přítom-
nost, Boží neskonalé milosrdenství
a jeho ustavičná péče. Stará píseň
nepomýšlí na odpuštění. V tako-
vém vidění světa ani není možné. 
A tak pochopit a znát novou píseň
znamená vidět rozdíl mezi tou sta-
rou a novou. Znamená to přivlast-
nit si cestu Ježíše Krista k následo-
vání, a při ní a na ní zpívat velký
chvalozpěv Bohu, nebeskému Otci,
chvalozpěv všech Kristových násle-
dovníků. 
Stará píseň s Bohem nepočítá, ani
ho nepotřebuje. Jenže máme v Pís-
mu dost příkladů prohlédnutí ze
tmy do světla. Např. Saul až v bra-
nách Damašku pochopil, o co byl
dříve ochuzen. Když mu Ježíš otev-
řel oči, začal zpívat novou píseň a
stal se „Pavlem“, apoštolem náro-
dů. Novou píseň lásky pronášejí
světem mnozí v nejrůznějších rovi-
nách lidských vztahů. I do největ-
ších temnot života může nová píseň
lásky přinést světlo, radost a novou
naději. Nejde při tom o velikost či
hlasitost zpěvu. I malí či slabí zpě-
váci, kteří zpívají tiše a skromně,
přesto z hloubi svých srdcí, mohou
přinášet do složitých lidských situ-
ací světlo lásky a naděje, které mů-
že pronikat i skrze ty nejtemnější
stránky lidského života, a prosvět-
lovat stíny smrti! 

Pavel Rybín

píseň o štěstí a radosti 1. část

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu s  Fi-
lipem Vosáhlem, studentem praž-
ského waldorfského lycea, o pro-
měnách krajiny a zmizelých ves-
nicích v Podkrušnohoří. 
Beseda se bude konat v úterý 
15. května od 17.30 h (cca do 19 h)
v přízemí pražského kláštera Emau-
zy, Praha 2, Vyšehradská 49.  

(JNe)

pozvánka
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Tisková zpráva k petici občanů za vykonání rozhodnutí přijatého zastu-
pitelstvem Hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský
sloup na Staroměstském náměstí v Praze

Praha 18. 4. 2018
Zastupitelstvem Hlavního města Prahy byl dne 14. 9. 2017 odhlasován
nesouhlas se záměrem obnovení tzv. Mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí v Praze a zastupitelstvo dále pověřilo Radu hlavního města
Prahy, aby učinila všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních
závazků a k odnětí souhlasu Hlavního města Prahy s umístěním 
tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze s termínem 
k 31. 12. 2017.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená usnesení nebyla ještě stále naplněna,
rozhodli se zástupci organizací, spolků, občanských iniciativ a církví (kon-
krétně v abecedním pořadí: Církev československá husitská, České stud-
ny, z.s., Exulant, z.s., Historická společnost Veritas, z.s., Křesťanská misij-
ní společnost, paní Lenka Procházková – autorka petice proti obnově slou-
pu, Ne základnám ČR, z.s., Nový život, o.p.s., ) vydat další petici, tento-
krát za vykonání rozhodnutí přijatého zastupitelstvem Hlavního města
Prahy dne 14. 9. 2017 neobnovit Mariánský sloup na Staroměstském ná-
městí v Praze.
Důvody, které vedly občany k podepsání petice, byly součástí textu peti-
ce: „Ač byla a je v mnoha křesťanských tradicích Marie v úctě jako Matka
Páně, stala se paradoxně (v 16. a 17. stol.) symbolem potlačení utrakvismu,
jako tomu bylo i v případě ideové symboliky Mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí v Praze, na němž se v jeho původní podobě vysky-
tovaly i postavy poražených ďáblů – od konce 16. stol. se symbolem vítěz-
ného katolicismu stal archanděl Michael porážející draka či ďábla.
Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl vztyčen v pod-
statě jako symbol politický po uzavření Vestfálského míru ve snaze ovlád-
nout celou Evropu v duchu netolerance a nesnášenlivosti, což odporuje
myšlence demokratického zřízení (blíže in: Causa Mariánský sloup na
Staroměstském náměstí v Praze v dokumentech, Praha 2017). Proto
Tomáš Garrigue Masaryk po jeho zboření napsal: „Když Pražané tu sochu
odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou
pro nás.“ (in: Cesty demokracie I, vyd. 2003, s. 405 – 406). Vztyčení Ma-
riánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí v Praze je v rozporu
se současnými snahami o pokojné vzájemné spolužití křesťanských církví
i všech lidí dobré vůle a spolupráci k dobru a prospěchu naší země.“
Za čtyři měsíce - k datu 18. 4. 2018  - podepsalo petici 1100 občanů. Proto
se petiční výbor rozhodl Zastupitelstvu Hlavního města Prahy a Kontrol-
nímu výboru Zastupitelstva HMP odevzdat 101 listů petičních archů 
s 1100 podpisy na podporu naplnění usnesení Zastupitelstva Hlavního
města Prahy.

Za petenty a petiční výbor 
Hana Tonzarová

tel.: 602355104

k mariánskému sloupu 
na staroměstském náměstí

Milá Anno,
děkuji Ti za Tvůj deník,
protože kdybys ho nenapsala, tak o Tobě nevím  :-(.
Škoda, že jsme se nikdy neviděli a ani neuvidíme. Dozvěděli jsme se 
o Tobě ve škole a po tom, co jsem slyšel, si myslím, že jsi neskutečně
hodná, odvážná, statečná a přátelská.
Tvůj příběh je opravdu silný a také je v něm Tvoje láska “srdíčko”.
Škoda, že jsi se nenarodila v dnešní době :-( strašně rád bych se s Tebou
kamarádil. Snad se ani nedokážu zeptat, jak jsi tohle vše mohla prožít.
Kdybych byl na Tvém místě, vzal bych “nůž” (nůž je škrtnutý, pozn.
redakce) pistol a zastřelil se, protože bych nedokázal být tak odvážný
jako Ty. Moc a moc mě mrzí, že Tě zabili v koncentračním táboře. To je
obrovské štěstí, že jsi si psala svůj deník, protože by o Tobě nikdo nevě-
děl. Všichni o Tobě teď vědí a dokonce myslím, že Tvůj příběh dostal 
i nějaké ocenění. Vzpomínáme na Tebe, Aničko “Srdíčko a smajlík” 
Rád bych Ti poděkoval za odpověď ...

Oliver Grunsberg (je mi třináct let)

AnnA FrAnková
(Annelies Marie „Anne“ Frank) se narodila 12. 6. 1929 ve Frankfurtu nad
Mohanem. Pocházela z židovské rodiny, byla dcerou Otty Franka a
Edith Holländerové a měla ještě o tři roky starší sestru Margot. Po
nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 se celá rodina přestěhovala
do Amsterdamu. Zde se ukrývali v zadním traktu jednoho Amster-
damského domu. V roce 1942 však začaly násilné deportace i v Ni-
zozemsku, takže rodina musela změnit svůj úkryt do tajných místností
kancelářské budovy Otto Franka. Po dvou letech byli Frankovi prozra-
zeni a deportováni do koncentračních táborů. Z celé rodiny přežil je-
nom otec Otto. Anna zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen pravdě-
podobně v březnu 1945. Po celou dobu ukrývání si Anna psala deník.
Její otec se po válce do Amsterdamu vrátil, deník našel a rozhodl se ho
vydat. Svědectví dívky, která se chtěla stát spisovatelkou, pak obletělo
celý svět. Autentičnost deníku byla však zpochybňována některými
autory, proto v listopadu 1980 Nizozemský státní ústav pro válečnou
dokumentaci, který obdržel veškeré originály spisů Anne Frankové, po
sérii studií autentičnost deníku potvrdil oficiálně. V dubnu 1988 byla na
počest Anny Frankové vydána v Izraeli poštovní známka o nominální
hodnotě 0,6 šekelů.

(dle Wikipedie – red.)

pro Annu Frankovou 

Milí přátelé, 
všem nám jde o vzájemné utvrzení v živé víře a o povzbuzení k hoj-
nějšímu duchovnímu životu. Usilujeme o to modlitbou a způsoby,
které nám přicházejí na mysl. 
Věříme v Ducha utěšení a pravdy.
Daniela a Samuel Jan Hejzlarovi ze samoty v Luhu u Čími tak něko-
lik let činí také psaním a vydáváním knížek svých svědectví vlastním
nákladem. Díky tomu můžou nabízet své publikace zdarma, případ-
ně za dobrovolný příspěvek kterémukoli křesťanskému shromáždění
nebo jiné dobročinnosti podle čtenářova uvážení.
Vzhledem k ubývajícím silám mohou tak osobně konat stále obtížně-
ji. Prosí tedy sestru či bratra kteréhokoli sboru nebo společenství, aby
dle možnosti převezl do svého shromáždění knížky dle výběru, buď
z fary Sboru ČCE v Dobříši (tel.: 603 578 108) nebo od Hejzlarů 
v Luhu u Čími (tel.: 776 838 747 a 774 838 758). 
Zatím vyšly: 
Sbírky biblických úvah:
„Svědectví o světle“ (dotisk na skladě)  
„Pojď a viz“ (rozebráno)
„Jak je pravda v Ježíšovi?“ (na skladě)
„ Cestou hojnějšího života“ (na skladě) 
Beletristická vypravování:
„Kameloti“ (rozebráno)
volné pokračování „Na hraně“ (v tisku) 
Předem za tuto službu děkujeme a těšíme se na Vás, 

Vaši Dana a Sam Hejzlarovi


