
Až budete dAleko, vzpoMeňte nA
HospodinA A Mějte nA srdci jeruzAléM

jr 51,50 
Milý čtenáři, myslím, že i ty znáš
pocit, že „k Bohu je to daleko.“
Křesťan v nějaké fázi svého života
přijme Boha za svého osobního Pá-
na a spasitele. Často to bývají chvíle
velmi zjitřených pocitů, emocí atp.
No a pak může nastat nepřeberné
množství scénářů, jak to s tím naším

osobním vztahem k Bohu bude dál.
Mám za to, že se v životě věřícího
člověka střídají neustále období vze-
stupů a pádů. Že jsou chvíle, kdy
jsme tak nějak „naplněni Duchem“,
kdy máme aktivně v mysli nějakou
Boží pravdu, máme z toho radost,
třeba se i cítíme kdovíjak zbožně.
No a potom, však to známe, je velmi
jednoduché v tom zlenivět. Nechat
tohle stát trochu opodál těch vel-
kých věcí které řešíme, kterými žije-
me. Přestáváme důležité poznatky
promýšlet, a na někdejší duchovní
aktivitu se začínají zvolna snášet
snítka zapomnění. Poznáváme se 
v tom?
A po čase si jeden začne ve skrytu
duše říkat, jak je to s Bohem celé
vlastně trochu pochybné. Jak k nám
to „nebe“ mlčí. Jak se to změnilo, že
jsme kdysi božské posvátno aktivně
vnímali, dýchali, chodili v něm a 
s ním… no a teď se to zdá jen jako
jakési blouznění, přelétavé mámení
minulosti. Bůh je daleko, mlčí, neza-
jímá se – takto se někdy ona „du-
chovní pauza“ vyhodnocuje.
No přátelé, není to poněkud pode-

zřelé? Bůh touží po osobním lásky-
plném vztahu s námi. Nicméně se
nebude vnucovat! Chce, abychom
se pro něj svobodně rozhodli, a do-
dám, svobodně „rozhodovali“ stále
znovu, kdykoli od něj odpadneme.
Jednou už je to s naším žitím tak, že
je mezi námi a Bohem trhlina, že
jsme vykolejeni z původního Boží-
ho plánu, abychom byli jeho obra-
zem (Gn 1,26). Ruku na srdce, často
jsme dost chabými obrazy Boha.
Jakub ve svém listě píše: „Přibližte se
k Bohu a přiblíží se k vám“ (Jk 4,7b).
Musíme si denně připomínat někte-
ré základní křesťanské pravdy kte-
rým jsme uvěřili. Tak můžeme svou
vůli a rozum používat jako nástroje
k posile víry a křesťanského žití, ve
kterém nám pak přijde, že Bůh je
vlastně blízko, velmi blízko… tak
blízko, jako nejbližší člověk vedle
mne. 
Rád bych, abychom to zvolání pro-
roka Jeremjáše vzali jako osobní vý-
zvu, až budete daleko sestry a bra-
tři, vzpomeňte na Hospodina!

Filip Boháč
farář ČCE Opatov
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poselství k neděli sv. trojice

Pastýř se stará o svěřené stádo. Je to
jeho úkol. Hledá pro ně potravu,
vodu, prostě: dobrou pastvu, místo
k životu. Jeho roli ovšem nevyzna-
čuje jenom starostlivost a odpověd-
nost, ale i vedení. Pastýř vede stádo,
ale rozhodně ne pro svůj vlastní
prospěch. Pro ovce chce pouze to
dobré a nejlepší. Sám sebe proto
nijak nešetří, dopředu nekalkuluje.
Riskuje, ba přímo i nasazuje svůj
život za svěřené stádo.
Obraz pastýře vyvolává hned bez-
děky představu Ježíšovy autority.
On je přece ten nejvyšší Pastýř,
chceme-li, tak arcipastýř. Podobně,
jako jím je ve Starém zákoně Hos-
podin. Ovce se řídí podle jeho spa-

sitelné vůle. Jsou poslušné. To není
nijak samozřejmé.
Jak však řídí arcipastýř svou církev,
své stádce? Službou pověřených
pastýřů. Slyšíme o presbyterech a
starších (1 P 5,1). Ti jsou zároveň také
i pastýři. Nejvyšší pastýř je ovšem
stále v pozadí. Ukáže se až „v onen
den“, při svém slavném příchodu,
při dokonání a dovršení všeho.
Víme, že je v současnosti hodně lidí,
kteří se nedokáží správně oriento-
vat. Sami se ovšem nechceme a
nechtějme stavět do role těch, kdo si
vědí vždy a ve všem rady. Ano, tře-
ba také nezvládáme problémy, ná-
roky a požadavky, které se na nás
valí ze všech stran.

Problém tkví však v tom, že člověk
často jen velmi nerad přijímá nějaké
dirigování. A proto se dostává i
obraz pastýře nejednou do značně
nepřejného světla. Jsou křesťanské
sbory, farnosti snad nedospělé, tak-
že potřebují vedení a řízení? Ne-
převádí se představa hloupých,
nesamostatných a závislých ovcí i
na společenství víry?
„Pastýřský úřad“, služba církve,
rozhodně nechce a ani nemůže na-
hradit jejího Pána. Církev je pouze
nástrojem, orgánem jeho působení.
Proto se i věrní církevní funkcioná-
ři; ti, kdo zastávají nějaký tzv.
„úřad“, snaží tlumočit přiměřeně a

pastýř a pastýři

Dokončení na str. 2

Před čtyřmi sty lety 23. května 1618 došlo v Praze k tzv. třetí defenestraci.
Právě toto datum je považováno za počátek třicetileté války. O den pozdě-
ji svrhl stavovský sněm krále a zvolil prozatímní vládu, v jejímž čele stál
třicetičlenný sbor direktorů. (Po deseti zástupcích získaly všechny tři
stavy - panský, rytířský a městský). Proč vlastně k této události vůbec do-
šlo? Jednalo se snad o neblahou vzpouru proti legitimně zvolenému
panovníkovi, která měla zlé důsledky nebo to bylo jinak?
Nelze tuto událost jednoduše vytrhnout z dobového kontextu. České krá-
lovství na začátku 17. století dospělo k okamžiku, kdy jsme byli v Evropě
jakýmisi průkopníky občanských práv, která dnes chceme hájit. Došlo 
k tomu přes nechuť tehdejšího císaře Rudolfa II. v r. 1609. Tento panov-
ník, nucen okolnostmi, podepsal nakonec Majestát a souhlasil tak v teh-
dejším českém království  s vyhlášením svobody svědomí pro každého,
tedy i pro poddané.
Tato svoboda svědomí měla být důležitou podmínkou pro zvolení další-
ho panovníka po Rudolfově smrti. Ostatně jak Matyáš, tak Ferdinand II.
zachování Rudolfova Majestátu před svým zvolením českým stavům slí-
bili. Sliby - chyby, zní známé pořekadlo. Týkalo se to i naší situace. Již
Matyáš (a pak ještě tvrdším způsobem Ferdinand II.) svými činy podpo-
roval jen jednu stranu. V případě sporů, ve kterých byli poškozeni pod-
obojí (Broumov a Hrob), zakázal svolání sněmu, který by situaci mohl
mírovými prostředky řešit. Navíc nechal na vysokých pozicích v Praze ty
úředníky, kteří Rudolfův Majestát uznávat nechtěli. A tak se stalo to, co
se dalo očekávat. Defenestrací mělo být vyjádřeno jasné poselství - nebu-
deme respektovat ty úředníky, kteří právo v zemi nedodržují. O tom
svědčí dobře i informace z knihy N. Rejchrtové: Václav Budovec z Budo-
va (Praha-Melantrich, 1984): A jak zní závěr jedné z dohod mezi stavy pod-
obojí a katolíky z r. 1609? "Kdokoli by budoucně při tom společném porov-
nání státi nemínil anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili". (s. 125)
Bohužel bylo ono vyhrocení situace v podobě stavovského povstání za
obranu vybojovaných svobod předem odsouzeno k prohře. Na jedné stra-
ně byly oprávněné obavy týkající se postupné likvidace náboženské svo-
body zaručené Rudolfovým majestátem, na druhé straně zde byly i osob-
ní ambice a ctižádost. Dosavadní císař Matyáš byl sice  ochotný na radu
svého hlavního rádce hraběte Khlesla jednat s vůdci povstání, ale nově
zvolený císař Ferdinand II. byl jiného názoru. Strana jeho přívrženců ne-
chala hraběte Khlesla internovat a Ferdinand II. hodlal celou situaci vyře-
šit pouze silou. Možní zahraniční spojenci nebyli jednotní a také se na ně
nedalo spoléhat (roli hrály i pragmatické dohody soupeřících stran). Na-
víc na rozdíl od husitského hnutí 15. století nebyl přizván ke společnému
boji lid této země, najatí žoldnéři nebyli spolehlivou oporou obrany
náboženské svobody.
Je smutné, když v současné době čteme o těchto událostech zavádějící

ohlédnutí se za českým 
stavovským povstáním

Dokončení na str. 3

Mariánská pouť na Staroměstském náměstí v Praze - viz Aktualita

Příznivci znovuvztyčení Mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí v Praze se chlubí, že první pouť
ke sloupu se konala již v roce 1654 a že tato tradice
byla přerušena jen v dobách válečných, dále za císa-
ře Josefa II. a nemohla se konat také v období komu-
nistického režimu. Obnovena byla v roce 1993 a ko-
ná se vždy první sobotu v květnu, přestože sloup už
sto let nestojí. Letošní pouť se sice konala až druhou
sobotu, za to pod záštitou radního Jana Wolfa, který
osobně pomohl dotáhnout ohromný balvan na místo,
kde kdysi sloup stával. Odpůrci sloupu se snažili
připomenout, že zastupitelstvo hlavního města zno-
vuvztyčení sloupu odmítlo a dokonce uložilo, aby
byly vypovězeny všechny smlouvy, které se k tomu
vázaly. Aktéři obnovy tvrdí, že pojímají tento akt ja-
ko symbol smíření, jejich příznivci se však často cho-
vají tak agresivně, že to opravdu na smír nevypadá.

(hb)

AktuAlitA: MAriánská pouť MělA podpořit znovuvztyčení sloupu



obsahově věrně zvěst Písma, slova
arcipastýře. Co učí a káží, to má být
slovem hodným plné důvěry.
Pastýř neříká nějaké lidské názory
a domněnky. Nepodléhá a neslouží
ani tomu a onomu „duchu doby“.
Tomu, co se zrovna nosí, co je prá-
vě v módě.
Pastýř působí v církvi slovem.
Proto má značnou odpovědnost.
Vynáší z Písma i dávno zasuté a
nedoceněné poklady. Není však
tato práce a služba zbytečná? Lec-
kdo dává spíše na všelijaké prožit-
ky, na domnělá vnitřní osvícení, na
sny a vize – než na střízlivý a věcný
výklad Písma. Nebezpečí, že bude
sbor veden falešnými pastýři exis-
tuje v každé době.
Ti, kdo mají pastýřskou úlohu,
vedou a spravují sbor prostřednic-
tvím slova a svátostí. Taková je
základní služba faráře. Je však
jasné, že na rozlehlé sborové roli
nezvládá všechno sám. Ostatně –
není to ani třeba. Obdarování jsou
značně rozmanitá a úkoly rozličné.
Pán církve vede svůj lid zvěstova-
ným slovem. Oslovuje a povolává;

potěšuje i napomíná; osvobozuje a
vede k aktivitě. Pastýř má starost o
stádo. To ovšem potřebuje k plné-
mu životu jakostní stravu. Nalezne
ji snad samo od sebe? Pastýř se
stará, aby se stádo nerozptýlilo a
nerozdělilo, aby se mezi ně pod-
loudně nevetřel nepřítel, který pů-
sobí rozvratně a rozkladně.
Na lidského pastýře jsou jistě klade-
ny určité požadavky. Autoritu má
však pouze odvozenou a propůjče-
nou. Proto se nijak svémocně nepro-
sazuje. Nechlubí se svou duchovní
nadřazeností, vzděláním, výmluv-
ností, mimořádným obdarováním či
zkušenostmi života víry.
Moc, kterou disponuje pastýř, je
založena v Kristu a jeho autoritě.
Proto jde o jeho plnomoc – a ne o
nějakou lidskou nadvládu. Chce-
me-li mluvit o autoritě, tak jedině 
v poslušnosti a ve službě, v diako-
nii. Církevní „úřad“ je také i takto
zásadně určen a vymezen: „Kdo se
mezi vámi chce stát velkým, buď
vaším služebníkem. A kdo chce být
mezi vámi první, buď otrokem
všech“ (Mk 10,43-44).
Církevní funkcionář, ať už má jak-

koliv čelné postavení, není žádný
světec, ani anděl. Není na tom 
v podstatě vůbec lépe než druzí. Je
podroben týmž bídám jako všech-
ny ovečky ve stádu. Pravda – nemá
zavdávat pohoršení a zbytečně
provokovat. Není tomu však tak,
že druzí jsou omilostnění hříšníci,
kteří potřebují denně odpuštění a
žijí z něho – zatímco farář či kardi-
nál si počíná tak, jako kdyby už
žádné odpuštění a slitování shůry
nepotřeboval. Ani snaživý lidský
pastýř nemůže popírat, že je a zů-
stává napořád hříšník. Co koná, je
vždy nějakým způsobem nedoko-
nalé. Vzorem druhých však může 
a má být v tom, že „celou svou na-
ději upíná k milosti“ (1 P 1,13).
Pozemský pastýř má mít stále před
očima toho jediného a nejvyššího
Pastýře. Jen za tohoto předpokladu
je možné pracovat bez touhy po
zisku, bez nebezpečné snahy druhé
ovládat a všelijak jimi manipulo-
vat. Teprve arcipastýř, který přijde,
jak věříme, na konci časů, povede i
přivede plně k pramenům vod pra-
vého života.

Jaroslav Nečas

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
Merkelová dostAlA cenu Míru od frAntiškánskéHo řádu
Německá kancléřka Angela Merkelová obdržela od františkánského
řádu ocenění za úsilí o smír a mírové spolužití v Německu i v Evropě.
V děkovném projevu v bazilice svatého Františka ve středoitalském
městečku Assisi hovořila o nezbytnosti většího úsilí k prosazování míru
ve světě. 
„Cesta k míru a usmíření je často možná jen díky velkému úsilí a houžev-
natosti. Jen zřídka leží zcela jasně přímo před námi,“ řekla Merkelová. 
V projevu se kriticky zmínila i o rozhodnutí amerického prezidenta
Donalda Trumpa jednostranně vypovědět mezinárodní jadernou dohodu
s Íránem. Tento krok USA podle německé kancléřky situaci na Blízkém
východě jen vyhrotí. Ve svém proslovu Merkelová vyzdvihla také vý-
znam Evropské unie jako mírového projektu. „Když si připomeneme
proměnlivé dějiny našeho kontinentu, tak nám musí být jasné, jaké štěs-
tí dnes máme,“ řekla. Zopakovala rovněž slova někdejšího předsedy
Evropské komise Jacquese Delorse: „Pokud se nám nepodaří dát Evro-
pě duši, spiritualitu a význam, pak tuto hru prohrajeme.“
Evropany Merkelová varovala před přijímáním jednoduchých řešení,
která nabízejí populisté. „Čím vážnější problém je a čím jednodušší
řešení někdo nabízí, tím podezíravější a kritičtější by měl každý být,“
řekla kancléřka. Evropská a národní identita podle ní nejsou v rozporu.
Ohrožení ale představují stereotypy, které mohou „Evropu zničit“. Jako
příklad uvedla předsudek o líných Řecích, který se v německém tisku
objevoval během dluhové krize. „Líní jsou i někteří Němci,“ řekla
Merkelová.
Ve svém proslovu kritizovala kancléřka také situaci na východě Ukra-
jiny, kde se podle ní každou noc porušuje příměří a každý den dochází
ke ztrátám na lidských životech.
Merkelová ocenění nazvané Světlo míru převzala od kolumbijského
prezidenta Juana Manuela Santose. Ten v roce 2016 dostal za úsilí uza-
vřít mír s povstalci Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC) No-
belovu cenu za mír. Cenu světlo míru v minulosti dostali například
dalajlama, Matka Tereza, bývalý izraelský prezident Šimon Peres či
současný papež František.

www.christnet.eu

zA šíření kniHy nebude bývAlý předsedA
prAžské MusliMské obce potrestán
Bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka nebude po-
trestán kvůli případu šíření radikální islámské knihy. Pražský městský
soud ho dnes definitivně zprostil obžaloby. Sáňka vinu dlouhodobě
odmítá. Jeho případ souvisí s razií tehdejšího protimafiánského útvaru
v pražských muslimských centrech v roce 2014.
Kauza se týká vydání knihy od Bilala Philipse s názvem Základy tauhí-
du - Islámský koncept boha. Její autor nesmí do některých západních
zemí, kniha je v některých státech také zakázána. Podle výroční zprávy
o extremismu vydávané českým ministerstvem vnitra kniha propaguje
salafijský směr islámu, který hlásá netoleranci a nenávist k jiným nábo-
ženstvím.
Sáňka byl obviněn ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí smě-
řujícího k potlačení práv a svobod člověka. Toho se podle policie dopus-
til tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. Soud Sáňku zpros-
til obžaloby už v roce 2016. Tento rozsudek však odvolací soud zrušil a
vrátil případ k dalšímu dokazování. Druhý zprošťující verdikt z letoš-
ního února byl 11. května potvrzen.
Na případ bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáň-
ky se odkazovali i poslanci SPD se svým návrhem kriminalizace pod-
pory a propagace nenávistné ideologie. Řada odborníků z řad právníků
se ale staví k tomuto návrhu zdrželivě až odmítavě.

www.christnet.eu

profesor A kArdinál
Ocitujeme z odpovědi Tomáše Halíka na otázku položenou mu mj. v Li-
dových novinách: Jak hodnotíte poselství a výsledky Dominika Duky,
jehož mandát se pravděpodobně chýlí ke konci? Co si myslíte o jeho
poutu s Pražským hradem reprezentovaným nyní Milošem Zemanem a
dříve Václavem Klausem?
„S Dominikem se letos známe přesně padesát let, spolupracovali jsme v disen-
tu ve skupině kolem Zvěřiny a Mádra, mám ho lidsky rád a respektuji jako bis-
kupa, i když na některé politické otázky a způsob prezentace církve ve společ-
nosti máme dost odlišné názory. Měl velkou smůlu v tom, že doba jeho služby
byla z velké části vyplněna velmi nepopulárními otázkami kolem restitucí
majetku a složitým vyjednáváním se státem. Chápu, že ve svém postavení musí
dělat určité kompromisy a nemá např. vůči hlavě státu takovou svobodu, jakou
mám já, když na nic neaspiruji a mohu se ve veřejných vyjádřeních zcela řídit
pouze svým rozumem a svědomím a osobní morální odpovědností. Přesto si
myslím, že kardinál Duka ve své vstřícnosti ke Klausovi a Zemanovi zašel pří-
liš daleko, že se dal vlákat do pasti. Církev nemá ve státě jen dekorativní roli,
nýbrž také roli prorocko-kritickou.“

–kar

nA novýcH vAtikánskýcH znáMkácH je i jAn nepoMucký
Jan Nepomucký jako stavitel mostů mezi lidmi se ocitl vedle apoštola
Petra na nejnovější sérii vatikánských známek. Na další z nich se zase
objevuje cyrilometodějský motiv, který připomíná uznání staroslověn-
štiny za čtvrtý liturgický jazyk. Jan Nepomucký je zobrazen na pozadí
Karlova mostu a Hradčan, zatímco Petr má za sebou pohled na římský
Andělský most a baziliku sv. Petra. Autorem je italský umělec Stefano
Morri. Známka bude stát euro a vytiskne se jich nanejvýš 150 tisíc.

podle Katolického týdeníku

pastýř a pastýři
Dokončení ze str. 1

píše se rok 1945
Právě skončila válka. Můj následující zážitek z té
doby si nezaslouží být zapomenut. 
Pro naši vícečlennou partu výrostků - mě bylo už 17
a bratrovi 15 let - konec války znamenal eldorádo.
Měl jsem doma bedničku s černým prachem, který
jsem nashromáždil tím, že jsem z nábojnic vytahoval
kleštěmi kulku a prach vysypával. (Pěkná pitomost,
že.) Dělal jsem s ním potom různé výbušné pokusy a
začal jsem se o sobě domnívat, že jsem na výbuchy
expert. Před dospělými se nám dařilo tyto naše avan-
týry utajovat až do doby, kdy se stalo, co se muselo
stát - neštěstí.
Byl jsem teenager. Našel jsem v lese kus ocelové
roury nacpaný jakousi růžovou hmotou - nejspíš vý-
bušninou donaritem. Myslel jsem si, že se mi s tím
budou dařit ještě lepší výbušné pokusy než se mi
dařily s černým prachem. Odnesl jsem to domů a na
sousedově zahradě jsem se to pokoušel zapálit. Dále
si už nic nepamatuji.
Následující události si vybavuji jen pracným shro-
mažďováním vlastních i cizích vzpomínek. Bylo prý
slyšet obrovský výbuch. Pozoruhodné je, že můj
vpád do absolutní nicoty se odehrál rychleji, než zvu-
ková vlna dospěla k mým uším. I když jsem byl v epi-
centru výbuchu, ten výbuch mé uši už nezachytily,
mé vědomí nebylo přítomno, nic jsem neuslyšel. Smrt
je rychlejší než zvuk. Na několik desítek vteřin jsem
zmizel ze světa a ocitl se v absolutní neexistenci. V ne-
představitelně krátkém zlomku času jsem se přenesl
přes všechna stadia klinické smrti, popisovaná ve
spisech thanatologa Moodyho, a ocitnul jsem se
rázem až na konci v slovy nepopsatelné absolutní
nicotě. 
Nebylo nic, - ani já - ani svět, - ani zvuk, - ani světlo –
ani tma, - ani bolest, - ani žal, - ani strach, - ani žádný
jiný vjem či pocit. Tak dnes chápu co znamená biblic-
ké (Kz 9,10): „...není díla ani myšlenky ani poznání
ani moudrosti v říši mrtvých..“ V lidském jazyce se
nenacházejí slova, kterými bych mohl vylíčit a popsat
svůj stav v oné neexistenci. V paměti mám nepronik-
nutelné prázdno. Teprve dodatečně jsem si mohl
poskládat z vlastních i cizích vzpomínek, že jsem po
několik desítek vteřin byl mimo život. Vstoupil jsem
do smrti a nebyl důvod, abych ještě pokračoval v exi-
stenci. Nic by se nestalo, nic bych nevěděl, kdybych 
v oné nicotě zůstal, abych podlehl podle přírodních
zákonů entropie přirozenému rozkladu. Ale nezůstal
jsem. Tento zážitek nebylo ani filosofování, ani teolo-
gizování o smrti, byl to konkrétní dotek smrti.
Zkušenost se smrtí není radno v životě zapomenout. 
Rodiče uslyšeli výbuch a uvědomili si, že se mi asi
něco stalo. Ale byli ochromeni hrůzou, neschopni

cokoliv podniknout. Jakousi nevysvětlitelnou náho-
dou (?) byl u nich na návštěvě jejich známý a v té
době také souvěrec – pan Michal - ostrý, zkušený a
rozhodný muž - ten jediný neztratil hlavu. Bez váhá-
ní přeskočil plot do sousední zahrady, kde jsem
ležel.. 
Ucítil jsem, jak mne někdo bere za ruku a mluví na
mne. Někdo mne vzkřísil z mrtvých – od té doby
vím, co to znamená (Mk 5,41; L 8,54). Nic jsem nevní-
mal, ničemu jsem nerozuměl. -- Najednou se nicota
protrhla. Někdo mne bral za ruku a pokoušel se mne
postavit na nohy a nutil mne jít. Někdo na mne mlu-
vil. Nechal jsem se slepě vléci. Teprve v ordinaci léka-
ře jsem se začal vzpamatovávat. Po celém těle jsem
měl rány. Všimnul jsem si, že dýchám dírou v krku,
střepina těsně minula krkavici a prorazila hrtan.
Když mi lékař začal obvazovat hrudník, viděl jsem
jak se mi na něm tvoří bubliny – díra v plicích. Bratr
dopadnul relativně lépe. Měl sice jen zraněnou ruku,
ale má s tím potíže dodnes. Sanitka nás dopravila do
nemocnice v Litomyšli. 
V litomyšlské nemocnici na operačním sále věhlasný
chirurg - primář MUDr. Tardy mi odstraňoval z celé-
ho těla všechny dostupné střepiny od čela po prsty
na nohou. Dost mi toho ale na památku v těle zůsta-
lo dodnes. Zraněnou plíci znehybnili pneumotora-
xem – s úzkostí jsem dýchal jen polovinou plic,
dokud se mi nezajizvily. I když prognóza předpoví-
dala, že budu doživotně postižen, stal se div – uzdra-
vil jsem se téměř bez následků. 
Střepina pouhou náhodou těsně minula krkavici a
pouze prorazila hrtan. Kdyby krkavici neminula,
vykrvácel bych na místě. - Lékař mi dříve předepsal
brýle k vidění na dálku, ale puberťácky jsem se je sty-
děl nosit. Přesto jsem je ten den měl náhodou na
očích. Když mi zbytky brýlí v nemocnici vraceli,
první, čeho jsem si všimnul, byla malá dirka upro-
střed jedné čočky a sklo paprskovitě popraskané.
Jedna střepina mířila do oka, ale přes čočku do něj
nepronikla. Uvědomil jsem si, že kdybych brýle ná-
hodou neměl, chybělo by mi dnes jedno oko..
Celá ta událost nemohla zůstat bez vlivu na mé poje-
tí života, mé hledání smyslu vlastní existence.
Dodatečně jsem si z výpovědí svědků a dalších po-
znatků skládal v hlavě obraz toho, co se ten den se
mnou dělo. Dodnes mám o čem přemýšlet: jak to, že
jsem zůstal živý a relativně zdravý. Právě proto, že
nevěřím na náhody, musel jsem si během života do-
datečně uvědomovat, že v té události trvající zlomek
vteřiny bylo těch náhod příliš mnoho.
Ocitl jsem se v blízkosti smrti, blíž, než kdokoliv jiný
z lidí. Je to zkušenost nesdělitelná. I když se o zkuše-
nosti se smrtí dá mluvit, neexistují slova k jejímu
popisu. Mrtví nemají žádnou moc, kterou by mohli

setkání se smrtí

Dokončení na str. 3
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Když vypukla první světová válka,
utrpení nepřicházelo do rodiny Ma-
sarykových po kapkách, ale řítilo se
na ni – na Charlottu především – 
v celých ledových vodopádech.
Vnitřně silná, nervově však para-
doxně velmi křehká žena, která mu-
sela opatrně hospodařit se svými
silami už dlouho, byla náhle vydaná
všanc dlouhodobé nejistotě, dlou-
hodobému strachu o život svých
nejbližších, kruté, úzkostné samotě 
a také hmotné bídě mnohdy hraničí-
cí s hladem.
TGM odcestoval ze země s dcerou
Olgou v prosinci 1914. Cíl své cesty
ženě nesdělil, aby jí nepřitížil ve
chvílích, kdy bude konfrontována 
s policií. Věděl, že nikdy nebude
lhát, věděl však také, že pravdu,
která by uškodila, za žádnou cenu
neprozradí. Nebude-li ji ani znát,
bude to pro ni snadnější. Charlotta
přijala jeho odchod se vstřícným
pochopením a zcela v oné režii, kte-
rou si vysnila … kterou předpoklá-
dala … kterou tušila … o níž věděla
… – dosaďte si sloveso podle svého
vlastního uvážení – už když vstupo-
vala do manželství, a souhlasila 
s ním. Ano, podle ní se nyní naplňo-
val exilem výsledný cíl Masarykova
životního poslání. Charlotta věděla,
že se dotkne utrpení a pronásledo-
vání i jí, a jistě se toho obávala.
Obávala se jako tenkrát kdysi dáv-
no, když se na počátku společné
cesty zdráhala v přemíře zodpověd-
nosti říci Masarykovi hned své
ANO. Vydrží kdožví jak dlouhé
odloučení, vydrží kdožví jak dlou-
hou nejistotu, vydrží kdožví jak
dlouhé pronásledování? Její nitro
zcela jistě, její harmonická mravní
osobnost zcela jistě, snad i její slabé
srdce. Vydrží i její nervová soustava
už tak navštěvovaná depresemi a
melancholií? Charlotta byla příliš
inteligentní, než aby si nebyla tohoto
úskalí vědoma. Tím spíše je třeba
docenit její rozhodnutí přinášet oběti
stůj co stůj. Kdyby k manželovu od-
hodlání odejít do nebezpečného
exilu tenkrát řekla NE, historie naší
země by se byla odvíjela jinými
cestami. Ona však řekla ANO. 

Když Masaryk opustil zemi, Char-
lotta byla okamžitě atakována poli-
cejními výslechy, častými domovní-
mi prohlídkami. Dostala se navíc i
do svízelných finančních poměrů.
Syn Herbert se v březnu 1915 naka-
zil tyfem a zemřel. Jen samotná smrt
syna stačila k tomu, aby se matka
zhroutila. Ona však vydržela. Zatím.
Nezlomilo ji ani zatčení dcery Alice,
ani trpká echa zpráv ze zahraničí.
Masaryk byl prohlášen za vlasti-
zrádce a jeho život byl v ohrožení.
Dlouhodobá nejistota, dlouhodobý
strach o život milovaného manžela,
o zdraví milované dcery ve věze-
ní však vysávaly Charlottiny síly
s úpornou vytrvalostí a byly násobe-
ny strachem o život syna Jana, který
paradoxně sloužil v rakouské armá-
dě. To ještě netušila, že ji tato vytr-
valá úzkost bude provázet dlouhé
čtyři roky. 
Byla zvyklá plnit úlohu opěrného
sloupu pro své drahé, byla zvyklá
být jejich světýlkem naděje, když se
kolem nich rozprostírala tma. Byla i
nyní statečná. Její nádherné dopisy,
jimiž posilovala svou drahou dceru
v neutěšených vězeňských prosto-
rách, ač sama často zápasila o kus
chleba a byla zavalena úzkostnou
samotou, jsou vzácnou literární pa-
mátkou a byly vydány s názvem
Listy do vězení.
Olga Masaryková podporovaná
americkými ženami zorganizovala 
v Americe podpisovou akci za pro-

puštění své sestry. Šedesát tisíc pod-
pisů přimělo prezidenta Wilsona
nakonec k tomu, aby učinil potřebné
kroky a zasadil se o Alicino propuš-
tění z vězení. Byl nejvyšší čas, nebo
už bylo pozdě? Alice se vrátila 
k matce, kterou opouštěly poslední
síly, jež byly definitivně podlomeny,
když pobýval Masaryk v Rusku a
ohrožení jeho života bylo víc než
pravděpodobné. Charlottiny plačti-
vé stavy se prodlužovaly, její melan-
cholie ji neopouštěla, zhroutila se.
Tak zaplatila v boji o naši samostat-
nost cenu nejvyšší. Byla převezena
do sanatoria a před dotěrnými ra-
kouskými úřady ochráněna potup-
ným zbavením svéprávnosti. Jen
pomalu a s vypětím sbírala znovu
své síly a s projasňující se válečnou
situací dopadalo jasnější světlo také
do jejího zmučeného nitra. Charlot-
tin stav se začal lepšit. Opět mohla
hrát šachy, opět zasedla ke klavíru a
s vyhlášením republiky se uklidnila.
Žila pak střídavě na Hradě nebo 
v Lánech, občas ale musela pobýt 
v sanatoriu. Čas hojil rány bolavé a
těžce zkoušené psychiky, ale stár-
noucí žena slábla fyzicky. Srdeční
nedostatečnost, která ji postihla,
jakož i následný záchvat mrtvice
snášela odevzdaně a pokojně. Další
záchvat mrtvice však předznamenal
konec její životní pouti. Oněmi dveř-
mi, které jí vždycky splývaly se
smrtí a za nimiž ji očekávalo, jak vě-
řila neochvějně a cele, nové nebe a
nová země, kde vládne mír a Bůh tam
kraluje na věky věků, prošla Charlotta
Masaryková 13. května 1923. Pro-
fesor Štursa sňal její posmrtnou
masku  a vytvořil odlitek levé ruky.
I když byl původně pohřeb zamýš-
len jen pro rodinné příslušníky 
v úzkém kruhu, prostor v Lánech se
u hřbitůvku naplnil mnoha návštěv-
níky, kteří chtěli vzdát hold ženě, jíž
si hluboce vážili, kterou si oblíbili a
kterou ctili. Zazněla státní hymna a
Charlottin milovaný chorál Ktož jsú
boží bojovníci, o němž tvrdila, že se
měl stát českou hymnou, neboť lépe
vystihuje českou povahu. 

Milada Kaďůrková

stvoření člověka
On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Jím bylo stvořeno všech-
no, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak
vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. A on je přede vším a
jím všechno stojí. Ko 1,15-17

Církevní učitel Basil z Caesareje (+379) jako jeden z prvních začal hlásat, že
člověk byl stvořen k obrazu Božímu napodobením prvotního obrazu Krista.
Starozákonní lid, Izrael, ještě nemohl plně odpovědět na případnou otázku:
„K jakému obrazu?“. Hříšník nemohl pohlédnout Bohu do tváře a pokud 
k někomu promluvil, tak vždy zastřeně ať už v hořícím keři či v oblaku.
Navíc platilo přikázání: „Nezobrazíš si Boha!“
Pro nás křesťany však není Bůh vzdálený, neviditelný, neuchopitelný, nepo-
psatelný. On se nám přeci ukázal, můžeme se na něj vždy s důvěrou obra-
cet a je nám stále nablízku. Kdo vidí Ježíše, vidí i samotného Boha. Je přece
psáno: „Kdo mě vidí, vidí toho, který mě poslal.“ (J 12,45). Vzor pravého nepo-
rušeného člověka máme tedy v Kristu Ježíši.
Slovo Boží nám jasně říká, že lidstvo bylo stvořeno: „Tenkrát, když Bůh
učinil člověka, učinil jej podle své podoby.“ (Gn 5,1) Na tuto skutečnost ne-
přišli pisatelé Písma svatého vědeckým bádáním, nýbrž je nám známa
prostřednictvím zjevení od samotného Boha. Není proto divu, že nevě-
řící většinou tuto teorii popírají a paradoxně věří na náhodu, která sama
vědecky neexistuje. Všechno má své příčiny a důsledky.
Stvořitele lze dokázat jen svědecky. Hospodin stvořil člověka jako muže a
ženu (Gn 1,27). Není bez zajímavosti, že se rodí přibližně stejný počet žen a
mužů. Položme si otázku: „Kdo rozhoduje o pohlaví novorozenců?“ Bible
říká, že na počátku byl svět nádherný, harmonický, plný nejrůznějších tvorů
i rostlin. Po pádu Adama a Evy byla Země prokleta a spěje k zániku. Zhor-
šuje se ekologie, počet živočišných druhů neustále klesá. Ale podle vědců
bychom měli spět od buňky k stále vyvinutějším a rozmanitějším formám
života. Kde jsou ty nové druhy brouků, ryb či květin?
O stvoření člověka Bohem hovořil několikrát i sám Spasitel (např. 2 K
11,3; apod.). Je jedinou osobou, která byla u toho (dokonce se i spolu-
podílela), když náš Nebeský Otec tvořil. Pokud věříme v Ježíše, tak
bychom měli věřit i tomu, co říká. Pravda, často slýchám námitky, že
Bible není učebnicí. Ano, to netvrdím, všechno se tam nedozvíte do de-
tailů. Ale to podstatné je nám známo.
První apoštolové odvraceli lid od marností, aby se obrátil k živému
Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co je v nich (Sk 14,15).
Zvěstovali Boží Slovo v moci, aby se stal zázrak, skrze který by lidé
uznali, že on je Stvořitel nebe i země. Na to dnes možná někdy zapomí-
náme, že příběh o vyhnání z ráje i o stvoření světa je tak důležitý. Vždyť
proto se Kristus narodil, aby z nás sňal pouta prvotního hříchu. Jak
může být někdo křesťanem a přitom hájit Darwinovu teorii?
Přál bych si, aby se i u nás v Církvi opět oživila úcta ke stvořiteli, aby-
chom si pak společně po kázání mohli prožít něco podobného: „A když
to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: „Hospodine,
ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich.“ (Sk 4,24).

Ivo Kraus

nad biblí

informace - např. začteme-li se do zdánlivě seriózních stránek knihy
Dušana Uhlíře Drama Bílé hory (vydalo CPress v Brně r. 2015). Již úvod
leccos napoví. Čteme tam, že: "válka, kterou vyprovokovali vzbouření
čeští stavové v květnu 1618 na Pražském hradě, se protáhla na třicet let."
Jako provokaci tedy autor nechápal záměrné potlačování svobody svědo-
mí v rozporu s Rudolfovým Majestátem, které vlastnímu stavovskému
povstání předcházelo. Pominu-li nešťastné pojmenování jiných směrů 
v křesťanství (na s. 17 jsou dle autora např. novokřtěnci nazváni sektou),
s jistým nevěřícným úžasem čtu na s. 18, že "panovnický absolutismus 
17. století položil základ moderního státu a že stavovská společnost nesla
v sobě naproti tomu určité prvky nekázně a šlechtické anarchie." Je tedy
vůbec D. Uhlířovi myšlenka demokracie a občanských svobod blízká
nebo je to jinak?  Poněkud úděsně zazní třeba tvrzení, že císař Ferdinand
II., který tvrdě potlačoval jinověrce, "byl mužem hluboké víry" (s. 23).
Na výročí českého stavovského povstání se snaží reagovat i teologický
dvouměsíčník Křesťanská  revue (č.1/2018) v článku Ladislava Pokorného:
Za dobrou věc bojovali špatně. Autor zde tvrdí, že "v meritu věci - nábo-
ženské svobodě - nebylo vlastně zatím důvodu k obavám; jak Matyáš, tak
i jeho následník Ferdinand Štýrský se k dodržování náboženské svobo-
dy, jakkoliv neradi, zavázali." To je však v přímém rozporu s konkrétní-
mi politickými kroky obou zmiňovaných císařů v tomto období.
V dalším odstavci pak L. Pokorný sice  správně zmiňuje falešné očekává-
ní českých stavů spojené s  volbou Fridricha Falckého za českého krále,
tvrdí pak ale, že nezvolení saského kurfiřta, luterána Jana Jiřího českým
králem bylo největší praktickou politickou chybou. Nikde však přitom
nezmiňuje, že Jan Jiří v souladu s luterány a rakouskými stavy měl na
mysli pouze omezenou svobodu svědomí (nikoli pro poddané!) a také
nedodává další nutné souvislosti o postojích tohoto pragmatického a
vypočítavého panovníka. Poněkud groteskně pak zazní věta, že "ani
obnovené zřízení zemské z roku 1627 stavům jejich bývalé postavení již
nepřineslo." Vždyť právě jednou ze snah habsburské strany bylo výdo-
bytky stavovské společnosti likvidovat a obnovené zřízení zemské je
toho pěkným důkazem...  

Petr Melmuk

uplatnit ve prospěch nás živých, my živí nemáme
žádnou moc, kterou bychom mohli uplatnit ve pro-
spěch mrtvých. Obojí se může odehrávat pouze ve
světě fantazie a iluzí. Nikdy jsem už nezapomněl, že
smrt stejně nikdy není daleko , i když se třeba v živo-
tě daří. 
Od této události už vím, co je to smrt, (1 Ko 15,26) ale
vědět, co je život, to se budu muset teprve naučit.
Podle pozorování thanatologů dochází u lidí, kteří
přežili klinickou smrt k podivnému jevu změny v na-
zírání na život a přehodnocení životních priorit - vět-
šinou v pozitivním – život a jeho etiku upřednostňu-
jícím smyslu. Tímto svým důvěrným setkáním se
smrtí si někdy vysvětluji svoji jinak nevysvětlitelnou
celoživotní neochotu ke lži, přetvářce, kompromisům
a konformitě a bytostný odpor ke každé nespravedl-
nosti, nepoctivosti, vlastnosti, které mi později dost
komplikovaly život. Trvale přítomný přízrak smrti
navždy devalvuje smysl každého pokusu o lhaní so-
bě nebo druhým. 
Moje nechuť k „výhodnému“ lhaní mi zamotávala
celý život, a to dokonce i v církvi. Teprve o desítky let
později jsem si přečetl v knize „Alchymista“ autora
Paulo Coelho definici a vysvětlení tohoto fenoménu:
„Smrt obvykle způsobí, že lidé mají porozumění pro
život.“ K tomu říká Pinchas Lapide: „…setkání s Ab-

solutnem člověka vždy poznamená.“ Vydal jsem se na
cestu. (J 14,6)

ozvěna po devíti letech
V malém vězeňském táboře ukrytém v údolí jsem sám
izolován od duchovní podpory souvěrců začal proží-
vat silné deprese a sklíčenost. Jako další životní zkuše-
nost musel jsem prožít zážitek uzdravení z mé nezdra-
vé trudomyslnosti.-- Když jsem býval dříve rentgeno-
ván, vždycky se mne lékaři ptali, co to mám v hrudi za
stíny, kde se tam vzaly. -- Nikdy předtím a nikdy
potom jsem ve vězení rentgenován nebyl, až teprve
právě teď, když jsem byl duchovně na dně. Lékař –
vězeň se mne jako obvykle zeptal, co to mám za stíny
na plicích. Pak mne začal za stínítkem všelijak natáčet
do různých poloh, dlouho pozoroval a nakonec po-
vídá: „Člověče, vy máte jednu střepinu přirostlou k srd-
ci“. To jsem dosud nevěděl. Ta věta mne najednou po-
stavila na nohy. Nějakou náhodou právě v této pro
mne duchovně kritické době jsem se dověděl, že nějaká
náhoda – v něž nevěřím – zastavila, při onom osudném
výbuchu, střepinu těsně před stěnou mého srdce. Pro
mne to znamenalo uvědomění si, že Něčemu nebo
Někomu, kdo si zaslouží mou důvěru, na mém životě
záleží a že nejsem opuštěn. Deprese se rozplynula.

N. N.

Busta v Praze na Hradčanech

životní úděl charlotty Masarykové
za první světové války

setkání se smrtí
Dokončení ze str. 2

ohlédnutí se za českým 
stavovským povstáním

Dokončení ze str. 1



Po zaklepání na dveře vcházím
z chodby do pokoje. Mám navštívit
mladý manželský pár. Dosud se ne-
známe, setkáme se poprvé. Štíhlá
dívka sedí u lůžka, na kterém leží její
těžce nemocný manžel. Drží ho za
ruku. Ženská dlaň pevně svírající tu
mužskou s propletenými prsty. Beze
slov a přece ty ruce přímo křičí -
mám tě ráda, neodcházej! Podobné
situace mně vracejí na počátek. Je to
víc než 20 let kdy byl jako první 
v naší republice otevřen v Červeném
Kostelci hospic Anežky České. Byl
jsem tam tehdy pozván na návštěvu.
Pohovořit si chtěla mladá paní.
Rozvedená se dvěma dětmi. Dcera
už byla zaopatřena, ale chlapci bylo
teprve asi 12 let. Kvůli němu ze
všech sil zápasila se svojí nemocí.
Ležela zde delší čas. Návštěv bylo
víc. Pomalu jí ubývalo sil. Když jsem
se sehnul nad lůžkem, abychom
hovořili, její ruce už hodně vyhublé
mne objaly. A já slyšel: "Jirko, tady
se se mnou všichni modlí, ale já chci
žít, žít, žít....". Není snadné najít slo-
vo, které by člověka v sevření ne-
moci a zakoušené bezmoci potěšilo.
Vstoupit někomu do života, byť 
s dobrým úmyslem, nesmí být ni-
kdy lacinou záležitostí. 
Paní doktorka Svatošová, která stojí
v čele celého hospicového hnutí 
v ČR, nazvala jednu ze svých prv-
ních knížek "Hospice a umění
doprovázet" (stále aktuální a výbor-
ná). My křesťané hovoříme o dopro-
vázení jako o pastýřské péči. Také
známe její důležitost. Je potřebná ve
všech životních etapách. V situaci
těžké nemoci či dokonce blížícího se
konce života zvlášť. Zda se ve far-
nosti nebo sboru koná či nekoná
bývá jasně patrné. 
Pacient, který se vyrovnává se svojí
diagnózou, má najednou na lůžku
spoustu času. Myšlenky, které se mu
možná celá léta dařilo vytěsnit,
náhle doléhají plnou silou. Často se
ozvou výčitky svědomí. Prověřují se
vztahy v rodině i mezi přáteli. Je
moc dobře, když na to všechno ne-
mocný a jeho nejbližší nejsou sami.
Z této potřeby pacientů, u kterých
není naděje na uzdravení, se zrodila
myšlenka hospicové péče. Z Anglie
se rozšířila do mnoha zemí světa.
Posléze vstupuje i do povědomí
české veřejnosti, kterou si pomalu
získává. Znamená to ovšem otevřít i
témata, která dosud byla jakýmsi
tabu.
Vzpomínám si na jednu odbornou
přednášku lékařské kapacity ke
zdravotnické veřejnosti. Přednášející
přistoupil k mikrofonu a začal slovy:
"No co koukáte, všichni co jste tady
zemřete". A na hluboké ticho, které
se v tu chvíli rozhostilo. I když jsme
všichni uznali, že má asi pravdu. 
V hospici bychom dodali, že každý
člověk je vzácný a jedinečný, každý
život zaslouží úctu. Hospic pak
nemocnému garantuje - 1. Že nebu-
de trpět nesnesitelnou bolestí, čímž
se zabývá nový lékařský obor - pa-
liativní medicína; 2. V každé situaci
bude respektována jeho lidská dů-
stojnost; 3. V posledních chvílích ži-
vota nezůstane osamocen.
Myslí se tu nejen na doprovázení
nemocného, ale i jeho blízkých, kteří
trpí zároveň s ním. Ne vždycky
hospic znamená kamenný dům. 
V řadě měst vznikají tzv. hospice
mobilní, které - pokud je to možné -
poskytují nemocnému péči doma.
Od letošního roku potřebnost této

služby začínají uznávat i zdravotní
pojišťovny, takže by mělo dojít k je-
jich finančnímu zabezpečení. Práce
v hospici znamená práci v týmu.
Samozřejmě tu jsou lékaři, sestry,
pečovatelé, s nimi i psychoterapeut,
sociální pracovník či duchovní. A 
s nimi celá velká rodina dobrovolní-
ků, kteří zabezpečují různou pomoc,
plní různé úkoly a vytvářejí jakési
civilní prostředí. Poznal jsem mezi
nimi takové, kteří si každý rok berou
týden dovolené, aby opakovaně
pomáhali u lůžka nemocných. Oži-
vení přinášejí studenti přicházející
na stáž z různých škol. Někteří se
vracejí, či pobyt si prodlužují. Je to
možná pro atmosféru pokoje, který
tu vládne, možná pro zvláštní du-
chovní dotek, který nutí k seřazení 
a pojmenování životních hodnot.
Příchozí zjistí, že tu nejde o nějakou
hrůzu či děs, ale o objevení a přijetí
nových postojů, o vyrovnání, smíře-
ní, pochopení, odpuštění. Prostě ja-
kéhosi zmoudření. A vděčnosti za
mnohé co nám bylo darováno. Svět
prostě od hospicového lůžka vypa-
dá jinak než od klávesnice počítače.
Jeden ze stážistů pověděl: "Týden 
v hospici mi dal víc než rok ve
škole". Možná tu našel a ponese si
dál do života - nový vztah k lidem i
Pánu Bohu s kouskem onoho umění
s nimi být v jejich těžké zkoušce. 
Některé příběhy, které se tu odehrá-
ly, se mi v paměti vracejí stále zno-
vu: "Tam ani nechoďte, vyhodí vás"
- říká mi sestřička v dobrém úmyslu.
Přijali nového pacienta, který tu
nechce být. Křičí! Jsou to samá hrubá
slova... taková setkání bývají hodně
zajímavá. Vzdor varování, mířím na
tento pokoj ze všeho nejdřív. "Co
chcete" - burácí hlas z postele. "Ne-
chci vůbec nic, jdu se vám jen před-
stavit. Jsem evangelický kazatel,
bývám tu na návštěvě, rád bych se
zastavil i u vás. Tak příště nashleda-
nou". Dávám mu nějaký čas, aby si
rozmyslel, jak se mnou naloží. Přišlo
"příště" a vyhozen jsem nebyl. Bavili
jsme se o lese, o přírodě, kterou měl
rád. Setkání pokračovala a každá
návštěva nás o kousek sblížila. Už
jsem věděl, že ztratil ženu, na výcho-
vu 2 malých dětí nestačil. Pracoval 
v lese, dřel a úlevu hledal v hospodě.
A nakonec rakovina. Zahořkl úplně
na všechno. Jednou tak sedím na
kraji jeho postele a jedna z pečovate-
lek přišla něco uklidit. Věděl jsem o
ní, že studuje buddhismus. Posléze
seděla na druhém kraji a rozvinula
se mezi námi debata "kdo to má
lepší" - zda buddhisté nebo my křes-
ťané. Pacient se při tom cítil dobře,
svědčilo o tom hrabání pod polštá-
řem, pod kterým ukrýval krabičku
cigaret. Jednu si zapálil - i když se na
pokoji nekouří a moc mu už nestačil
dech. Příští návštěva byla jiná. Po
delší době stabilizace se stav nemoc-
ného prudce zhoršil. Podáváme si
ruce - "tak začnem" - říká mi a mě

dochází, že čeká na pokračování 
v minule započatém hovoru o víře.
Nejlepší je nechat mluvit Boží slovo.
A tak čtu Lukáš 15 - příběh marno-
tratného syna a vyhlížejícího otce,
jeho otevřené náruče i hostiny na
uvítanou. To je náš příběh - váš i
můj. Rozumí tomu, podává mi ruku
a jen šeptá: "Já chci také být na té
hostině". Modlíme se spolu, prosíme
o odpuštění a o přijetí do otevřených
dveří domova. Když příště otevírám
dveře, na posteli už leží někdo jiný.
Věřím, že onen přítel, na kterého
vzpomínám, je - jak toužil - doma.
Ty poslední dny než odešel také
změnil svůj slovník i celé chování. 
Ne každý příběh končí takto. Ale
každý je jedinečný, umožňuje nám
něco dát a z každého také jsme sami
zbohaceni. Čas, který věnujeme dru-
hým není ztracený ani promarně-
ný... Pamatujme na ... dosaďme si sa-
mi koho že to jmenoval Pán Ježíš 
v evangeliu.
Na závěr chci poděkovat všem zdra-
votníkům, duchovním a vůbec všem
profesím včetně dobrovolníků vě-
nujícím zdarma svůj čas onomu
umění doprovázet. Moc si jich všech
vážím. I těch, kteří působí v domo-
vech seniorů, mezi bezdomovci či
dětských domovech a dalších zaří-
zeních. Hodně sil všem, sloužícím
křesťanům pak aby přinášeli a dělili
se o to co sami mají a co Bible nazý-
vá BOŽÍ POKOJ.

Jiří Hofman
Církev bratská, Náchod

Na fotografii: Hospic Anežky České

Hospic - 
do nedávna téměř neznámé slovo...
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Hrdinka Simony Monyové si pohrává s myšlenkou proříznout manželovi
hrdlo: „To hrdlo, ze kterého VyCHÁZELI lži …“ (Monyová, S.: Hříšný
kanec. Vydal Boris Ingr – MONY, Brno 2009, s. 87). Ve slovese, které jsme
zvýraznili, bylo podle pravidla o shodě třeba napsat –y- tvrdé
(„VYCHÁZELY“), neboť „lži“ jsou rodu ženského!
S nadsázkou lze říci, že zločinná myšlenka jako by se autorce vrazila do
pera a vyústila v prohřešek pravopisný. Úvahu lze ale také obrátit: Zou-
falá formální úroveň knížek dua Monyová–Ingr mohla varovat: Knihy
šířily až nelidské stereotypy o mužích a ženách! V manažerské hantýrce se
užívá výraz „early warning“ čili „včasná výstraha“, výstraha v raném sta-
diu určitého problému. Zde spočíval problém už v tom, že jediným úko-
lem vydavatele Borise Ingra bylo vydávat tvorbu vlastní manželky.
Standardní nakladatelský postup by začínal lektorským posudkem, který
by nemohl než vyznít v neprospěch díla. Vydavatel a manžel v jedné
osobě (nyní neveselý vdovec) tedy zároveň musel i nesměl cosi udělat –
takové zadání kdysi jeden psycholog označil za „způsob, jak učinit něja-
kou osobu šílenou“. (Tím neschvalujeme vraždu ani neprosazujeme
kuchyňský nůž jako nástroj literární kritiky.)
Prof. Jan Heller obliboval Lutherův bonmot, že „teologie je gramatika“.
Pojato z opačného konce: Závažné porušování pravopisných pravidel
nemusí být zcela nevinné. Může být známkou „převrácenosti všeliké“ 
(Př 6,14). Hitlerův Mein Kampf sklidil svého času u německé kritiky pos-
měch pro četné gramatické a pravopisné anomálie a chyby. Obsahem se
pohříchu nikdo z literátů vážněji zabýval. Viz známý výrok Karla Krause:
„Ohledně Hitlera mě nic nenapadá.“ Tentýž Kraus přitom jindy dokázal
pronikavě odhalit spojitost mezi zdánlivě nenápadnou formální podiv-
nůstkou v projevu a zásadní převráceností ve sdělení … Zpětně je (zejmé-
na zásluhou spisovatele Victora Klemperera a jeho rozboru „jazyka Třetí
říše“) patrné, že dobová hesla o kontinuitě mezi Lutherem a Hitlerem bylo
možno zavčas zpochybnit formální stránkou počínaje: jeden němčinu zci-
vilizoval, druhý ji pobarbarštil. 
Pravidlo o shodě mezi podmětem a přísudkem, jímž se v češtině řídí psaní
„-li“ a „-ly“ u sloves v minulém čase, může, mám za to, posloužit jako
nástroj „včasné výstrahy“ k detekci možných zvrácených schémat ve
veřejných projevech, též při zkoumání nově se vynořivších politických
veličin. V této souvislosti nelze necitovat následující dvě souvětí: 
1. „… místo abychom peníze přesměrovali na obce, které by MOHLI díky
tomu sociální bydlení vybudovat a mít ho zcela pod kontrolou a hlavně
SAMI nastavit podmínky.“
2. „Navrhujeme také povinnou docházku do posledního ročníku mateřské
školy, aby se romské děti MĚLI šanci včas naučit česky …“ 
Obě souvětí, u nichž jsme zvýraznili slova se špatným –i- (správně
„MOHLY“, „SAMY“, „MĚLY“), jsou slovo od slova zabudována hned do
dvou článků Tomia Okamury na portálu iDnes.cz, totiž 
„Nekoneční“ Romové 
(https://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=450507) a 
Ne českému Romanistánu! 
(https://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=402092). Chybná přípona 
„-li“ u sloves vede k otázce, zda snad ony stavební kameny nebyly pře-
vzaty jako prefabrikát z pramene slovenského (od roku 1953 se ve sloven-
štině u sloves píše jednotně přípona „-li“); nicméně ve spojení „obce
SAMY“ musí být tvrdé –y- rovněž ve slovenštině.
Populární autor/bloger, který se vůči menšinám a uprchlíkům vymezuje
s podobnou umanutostí jako kdysi Hitler vůči „cizáctví (Fremdländerei)“,
jinde opakovaně zdůrazňuje, že kdo chce žít v Česku, musí ovládat češti-
nu. Jde v tom sám příkladem? Jak vyplývá z výše uvedených citátů, asi
jako Adolfek v zacházení s němčinou.        

František Schilla

nebezpečný precedens 
Dle ověřených informací se výjezd 23letého občana Toga z Německa z roz-
hodnutí úřadů pozměnil v drama o dvou dějstvích. Stalo se v samém
počátku května. Incident v Ellwangenu se začal tím, že po příjezdu čtyř
policistů poté, co Tožana dovedli do auta v želízkách, zaútočilo na ně agre-
sivně 150 až 200 lidí (původem z různých afrických zemí). Požadovali, aby
dotyčný byl propuštěn. Policisty násilně napadli. Ti  sice dokázali poté, 
v obavě proti přesile mladého muže spoutat a zavřeli se s ním v autě,
obklopeni davem a znějícími výhružkami migrantovi sňali želízka a pro-
pustili jej. Policejní viceprezident Bernhard Weber ocenil postup policie,
když se předešlo eskalaci konfliktu. Ministr vnitra Horst Seehofer označil
celou záležitost za neslýchanou věc a „facku do tváře“ všem těm, kdo v
Ně-mecku žijí a dodržují zákony. Útočníci podle něj také „jako hosté poš-
lapali německou pohostinnost.“
Druhý den, 3. května, přišlo transport podle dublinských smluv zajistit
několik set (uvádí se 300 až 500) policistů, včetně několika speciálně vycvi-
čených jednotek. Při razii bylo několik lidí zraněno, podle agentury DPA
vyskočilo několik uprchlíků z oken uprchlického zařízení. Lehce zraněni
byli také tři policisté, ale byli schopni pokračovat ve službě. Mnoho práce
měli také příslušníci zdravotní služby, řekl na místě novinářům zástupce
policie.  Velitel zásahu Peter Hönle uvedl: „Pokud se roznese, že práci
policie lze organizovaným odporem snadno zabránit, bude to mít
katastrofální následky“. Dobré dvě desítky agresivních migrantů byly
zadrženy. Jak bylo nařízeno, zajištěný Tožan bude vyhoštěn. Jistou zají-
mavostí je, že Togo jako „Togoland“ byl v letech 1884 až 1914 německou
kolonií.

-kar

ByDLENí NA DOBříŠI - k dlouhodo-
bému pronájmu nabízíme od 1. 10.
2018 vilku (byt 5+1) se zahradou.
Nabídka platí předně zájemcům o
aktivní členství v místním sboru
ČCE. Tel.: 603 578 108, 
e-mail: sammyhej@gmail.com.
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