
má Duše zmírá steskem po
hospoDinových náDvořích, 

mé srDce i mé tělo plesaJí vstříc
živému Bohu! 
žalm 84,3

Jako když květina uvadá bez vody,
tak zmírá duše člověka bez Boha.
Zmírá steskem. Po čem může duše
tesknit? Po milovaném člověku, po
domově, po rodině, po společenství,
po Bohu. Každý z nás to někdy zaží-
vá. Když mi bylo 11 let, zemřela mi

máma. Má duše tesknila. Když jsem
byl na vojně, stýskalo se mi po
domově, po rodině. Když jsem pak
ve 22 letech uvěřil v Pána Ježíše, po-
znal jsem Boží lásku a Hospodinova
nádherná nádvoří. Avšak brzy jsem
tato nádvoří opustil a radši jsem jel
na světskou zábavu, kde alkohol
tekl proudem. Moc si z té noci nepa-
matuji. Probudil jsem se v neděli br-
zy ráno na lavičce neznámého ná-
draží. A zastesklo se mi. Po spole-
čenství církve, kde mi bylo dobře.
Kde mě měli rádi a kde měli o mne
zájem. Na zábavě jsem to nikdy
nenašel. Ale ve sboru ano. A teď mi
to chybělo. Vyznal jsem se Pánu
Ježíši na té lavičce ze svého hříchu a
řekl jsem mu, že je mi to líto, že
nemohu být ve shromáždění Božího
lidu. Má duše zmírala steskem po
Hospodinových nádvořích. Ve
mém srdci jsem však zaslechl: „Je
teprve půl páté ráno, běž, to na
bohoslužby stihneš!“ A tak mé
srdce i tělo radostně plesalo vstříc
živému Bohu! Dnes v Hospodinově
domě bydlím, velice si toho vážím a

jsem za to vděčný. Mohu ho zde
chválit každý den. 
Mé myšlenky však míří k těm, kteří
zmírají steskem. K těm, kteří ztratili
domov, své blízké. K těm, kteří se
vzdálili marnotratně z Božího domu
a teď toho litují. K těm, kteří by tak
rádi byli ve společenství Božího
lidu, ale velká dálka, nemoc nebo
stáří jim v tom brání. Boží lid byl
kdysi odvlečen pro své nepravosti
do Babylóna. Pryč od Hospodinova
chrámu. Jejich duše zmírala steskem
po Hospodinových nádvořích. Až
tam ale mnozí pochopili, že mohou
Boha nalézt kdekoliv, ne jen v chrá-
mu. Jestliže, človíčku, tvá duše
zmírá steskem, hledej Boha, ztiš se
před ním. Otevři modlitbou chrám
svého srdce a pozvi jej dál. On je
Bůh zázraků! On tě provede po
svých nádvořích. On způsobí, že tvé
srdce bude spojeno s Bohem. A tím
také s jeho lidem.  V jednom Duchu.
Amen.
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poselství k neděli Judica

Povstaň, rozjasni se!
Izajáš 60,1–5a

Povstaň, rozjasni se, protože ti vze-
šlo světlo, vzešla nad tebou Hospo-
dinova sláva. Hle, temnota přikrývá
zemi, soumrak národy, ale nad te-
bou vzejde Hospodin a ukáže se nad
tebou jeho sláva. K tvému světlu při-
jdou pronárody a králové k jasu, jenž
nad tebou vzejde. Rozhlédni se
kolem a viz, tito všichni se shromáž-
dí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou
tví synové a dcery tvé budou v náru-
čí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se,
tvé ustrašené srdce se radostně roz-
buší.
Slova proroka Izajáše vypovídají o
situaci v tehdejším světě. Tuto situa-
ci prorok pojmenovává dvěma sym-

boly: temnota a soumrak. My by-
chom dnes zcela určitě našli také
důvody proto, proč vidět a vnímat
svět, který je kolem nás, stejným
způsobem. V tom se téměř nic ne-
změnilo. Pohled lidí na svět, co se
kolem nich, anebo někde jinde ve
světě dělo, je podobný našemu.
Dnes však svět není horší než tehdy.
Nemáme se hůře, než se měli lidé
tenkrát. Na tuto skutečnost rádi za-
pomínáme. Raději si stěžujeme a
reptáme na dnešní poměry ve světě.
Adresátem Izajášova proroctví je
Boží lid. Obsah jeho proroctví se
vztahuje k reálné situaci starozákon-
ního Božího lidu, Izraele, ale týká se
také jejich budoucnosti. Není to, jak
by se mohlo někomu jevit, konstato-

vání, že se blíží konec světa, anebo
že temnota a soumrak navždy zaha-
lí zemi a všechny, kteří na ní žijí.
Něco takového by se líbilo všem ška-
rohlídům a populistům. Naopak,
Izajáš tu jako prorok Boží, navzdory
nezdravému pesimismu přichází a
přináší povzbuzení: povstaň, rozjas-
ni se. Nad tebou vzejde Hospodi-
nova sláva, která jako světlo prozáří
temnotu. Rozzáříš se a tvé srdce se
radostně rozbuší.
Výrazy temnota a soumrak charak-
terizují duchovní stav ve světě, ale
také etický, sociální i politický stav
světa a lidí, kteří v něm žijí, tehdy i
dnes. Být ve tmě znamená být vzdá-
len od Boha. Člověk v té tmě je Bohu

Boží člověk má svítit jako světlo ve tmě

Pro postní dobu nabídl papež František možnost, jak konkrétně projevit
lásku.
1. Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2. Děkuj (i když nemusíš)!
3. Řekni druhému, že ho máš rád!
4. Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den!
5. Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou!
6. Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje!
7. Povzbuď někoho!
8. Uznej úspěchy a kvality druhého!
9. Odděl to, co nepoužíváš, a daruj to potřebnému!
10. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout!
11. Napomeň s láskou, nemlč ze strachu!
12. Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe!
13. Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma!
14. Pomoz druhému překonat jeho potíž!
15. Navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého) nebo jim zatelefonuj!
Další způsob postu:
1. Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
2. Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
3. Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.
4. Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
5. Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
6. Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
7. Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
8. Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.
9. Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
10. Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
11. Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…

Dokončení na str. 2

Pod záštitou předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery,
předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška
a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba pořádá v nedě-
li 14. dubna Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ ČR) tradiční akci Kulturou proti anti-
semitismu. Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je
nákaza, která znovu ohrožuje civilizaci, přijďte a připoj-
te se tak k těm, jimž to není jedno
Pochod dobré vůle
14 hodin, Praha, náměstí Franze Kafky
Připojte se k pietní vzpomínce na oběti holocaustu a 
k pochodu na Malou Stranu, který je pokojnou a kultur-
ní reakcí na projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.
všichni jsme lidi
15 hodin, Valdštejnská zahrada

Veřejné shromáždění s kulturním programem za účasti pamětníků připomene osud Židů v době holocaustu i jejich další život
po válce v Izraeli. Hlavní host: Hana Sternlichtová. Vstup volný.
K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!

www.vsichnijsmelidi.cz

aktualita: kulturou proti antisemitismu 2019

impulzy pro dobu postní

Dáváme hlas ponižovaným
Na světě je mnoho lidí, kteří trpí pro své vyznání, názory nebo přesvědčení.
Tyto "vězně svědomí" chtělo symbolicky podpořit setkání na pražském Újezdě
u pomníku obětem komunismu, které se konalo 21. března. Akce navazuje na
tradiční Den pro Kubu, který pořádala Komise pro lidská práva při synodní
radě Českobratrské církve evangelické od roku 2012. Po sedmi letech se oblast
zájmu rozšiřuje na další země, kde dochází k soustavnému porušování lidských
práv. Setkání zahájili emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické
Joel Ruml spolu s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. Odtud se
vydal průvod centrem města přes Karlův most. Na jednotlivých zastávkách při-
pomínal příběhy lidí pronásledovaných pro své přesvědčení, víru či názory.
Obecně se pro takto nespravedlivě stíhané muže a ženy vžil pojem „vězni svě-
domí“. Na místech připomínky zůstaly zapálené svíčky. Průvod došel do Ost-
rovní ulice, kde se v Knihovně Václava Havla konala panelová diskuse o lid-
ských právech ve světě, zejména v regionech Latinské Ameriky, Ruska a Číny.

(red)
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z církví doma i ve světě
itálie plánuJe, že roDiny se třetím Dítětem
oDmění půDou zDarma
Vzhledem k tomu, že Itálie čelí populační krizi, vláda má v plánu odmě-
ňovat půdou zdarma rodiče, kterým se do roku 2021 narodí třetí dítě.
Plán předložený krajně pravicovou Ligou, by řešil dva problémy najed-
nou: navýšení počtu obyvatelstva a zbavení se břemene, které pro vládu
představuje péče o státem vlastněnou půdu. Itálie má nejnižší porod-
nost v Evropě.
Rodiny, které využijí této nové iniciativy, by si mohly pozemky pone-
chat po dobu 20 let, což znamená, že jde spíše o půjčku než od „rozdá-
vání“. Podle organizace Coldiretti, sdružení italských zemědělských
společností, stát vlastní 1,2 milionu akrů orné půdy v hodnotě přibližně
10 miliard eur.
Itálie se v poslední době stala zemí s nejnižší porodností v Evropě. Od
roku 2008, kdy míra porodnosti dosahovala maxima 9,8 narozených
dětí na 1000 obyvatel, dochází každý rok k poklesu. V roce 2017 činila
porodnost 7,6 novorozenců na 1000 obyvatel. V loňském roce se naro-
dilo jen asi 464 000 dětí, což způsobí, že se Itálie v následujících letech
stane zemí s výrazně starší populací.
Tato akce nazvaná „Půda pro děti“ je zatím nabízena pouze manžel-
ským párům, nikoli registrovaným partnerům. Cizinci, kteří by se chtě-
li této iniciativy účastnit, musí mít nejméně 10 let trvalý pobyt v Itálii.
Pouze čas prozradí, zda bude tato nabídka úspěšná. Server The Local
upozorňuje, že to neřeší další problémy způsobující, že mladí Italové
odkládají početí dětí, jako je například nezaměstnanost, nedostatek stát-
ních příspěvků nebo péče o děti pracujících rodičů.

rc monitor

patriarcha kirill, rusko a ukraJina
Ke vztahům v Pravoslavné církvi se vyjádřil religionista Zdeněk Voj-
tíšek následovně: „V hodnocení praktické Kirillovy církevní politiky,
která úzce souvisí s politikou státní, mají pravoslavní křesťané u nás
samozřejmě rozdílné názory. Patrně ale většina z nich Kirilla podporu-
je v jeho odporu k tomu, aby ukrajinská církev byla uznána jako samo-
statná (autokefální) a ukrajinského patriarchu Epifania vidí jako rozkol-
níka“. Rozkol vyvolalo nedávné sloučení tří ukrajinských pravoslav-
ných církví v jednu národní. Ta se tak zbavila podřízenosti na ruské
pravoslavné církvi a po více než 300 letech se stala nezávislou. Kirill si
v dané věci postěžoval dopisem představitelům církví, včetně papeže
Františka, následně i generálnímu tajemníku OSN Antóniu Guterresovi.
Oproti němu odtržení odsouhlasil konstantinopolský patriarcha Barto-
loměj, jenž je jedinou autoritou pro udělení samostatnosti církvi. 

(-dleln)

rusko chystá Deportaci Dvou amerických mormonů
Dva Američané spjatí s Církví Ježíše Krista svatých posledních dnů byli
zadrženi při výuce angličtiny v kostele na jihu Ruska a podle právníka
budou brzy deportováni zpět do Spojených států.
Rusko nepovoluje zahraničním misionářům v zemi evangelizovat, Cír-
kev Ježíše Krista svatých posledních dnů (LDS) však trvá na tom, že oba
Američané odpovídají definici „dobrovolníků“ a neporušují tak žádný
zákon. Mluvčí LDS Eric Hawkins v prohlášení uvedl, že je rozhodnutím
úřadů zadržet a deportovat dva Američany znepokojen. „I když jsme
vděční za to, že jsou tito dva mladí lidé údajně v dobré kondici a je 
s nimi dobře zacházeno, jsme znepokojeni okolnostmi jejich zadržení,“
podotkl Hawkins podle Fox News.
V roce 2016 v Rusku prošlo „proti-misionářské“ opatření jako součást
širšího zákona o boji proti terorismu. Opatření se zaměřuje na nábožen-
ské menšiny a působí ve prospěch vlivné pravoslavné církve. Asi rok
poté, co zákon vešel v platnost, norská skupina Forum 18 zaznamenala
181 případů, kdy ruské úřady zákon použily k potlačení náboženských
skupin. Jednalo se o protestanty, svědky Jehovovy, buddhisty, muslimy
a členy Hare Krišny. Asi před měsícem ruský soud odsoudil dánského
svědka Jehovova Dennise Christensena k šestiletému vězení, protože
toto náboženské uskupení je v zemi považováno za extrémistické.
Christensen byl zatčen při kázání v roce 2017. „Christensenův případ a
zákroky proti svědkům Jehovovým porušují právo na svobodu nábo-
ženského vyznání, odpírají jim právo na uctívání a nemohou být ospra-
vedlňovány jako nezbytná nebo přiměřená opatření k ochraně veřejné
bezpečnosti nebo pořádku,“ uvedla organizace Human Rights Watch.

www.krestandnes.cz

v Birminghamu někDo poničil pět mešit
V anglickém Birminghamu někdo poničil pět mešit, na nichž rozbíjel
okna. Pachatele ani motiv činu policie nezná. Na vyšetřování se však
podílejí i experti na terorismus, informovaly dnes tiskové agentury,
které připomínají, že vandalové řádili jen několik dní po teroristickém
útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch.
Místní obyvatelé mimo jiné líčili, že pozorovali jednoho muže, jak na
jedné z mešit rozbíjí okenní tabule železnou palicí. Úřady předpokláda-
jí, že jednotlivé případy spolu souvisí.
Představitelé druhého nejlidnatějšího města v Británii zdůraznili, že 
v Birminghamu není místa pro nenávist vůči muslimům. Podobně se
vyjádřil i britský ministr vnitra Sajid Javid, který útoky na twitteru
označil za "hluboce znepokojující".
V novozélandském městě Christchurch zemřelo 15. března při střelec-
kém útoku na dvě mešity 50 lidí. Desítky dalších byly zraněny. Policie
po činu zadržela australského pravicového extremismu, jemuž nyní
hrozí doživotní vězení.

www.christnet.eu

vzdálený a nevidí jej. Temnotou je v
Bibli označováno zlo a síly zaměřené
proti Bohu. Soumrak ale také jako
mlha nebo hustý oblak zakrývá
Stvořitele, aby svému stvoření zůstal
skryt a aby jeho síla člověku neublí-
žila. Tak si Boží lid představoval
Boha, jehož podstata zůstala pro
jejich zraky zahalena. Bylo to pro ně
symbolem hrůzy z Boží svatosti a
strachu z Božího soudu.   
My se však na tyto symboly a jejich
tehdejší vnímání zaměřujme spíše
jako na obrazné vyjádření. Jako na
absenci poznání, kdo je Bůh a jaká je
vlastně jeho vůle s lidmi, kteří mu
sice náleží, ale jsou mu nevěrní.
Temnota a soumrak padá na lidi,
kteří o Bohu slyšeli, ale nechtějí se ve
svých životech řídit jeho slovem.
Takoví tápou ve tmě, jejich život je
bez cíle a jejich vzdor vůči Bohu se
dotýká všech. Je to zdrojem neklidu
a chaosu a působí to destrukci v me-
zilidských vztazích. Násilí, vraždy,
legislativní bezmoc, mravní i nábo-
ženský úpadek. Jako by se svět blížil
svému konci, řekl by někdo. Jakoby
se tato častá a nezlomná bezradnost
stávala naším údělem a něčím, co
signalizuje druhý příchod Páně:
Budou znamení na slunci, měsíci a
hvězdách a na zemi úzkost národů,
bezradných, kam se podít před
řevem valícího se moře. Lidé budou
zmírat strachem a očekáváním toho,
co přichází na celý svět. (L 21,25–26)
Ale s tím se přece jako lidé živé víry
nespokojíme. U něčeho takového
nezůstaneme. Boží slovo přece ne-
vypovídá jenom o tmě a soumraku,

nýbrž se k nám obrací, aby nás
povzbudilo. Tohle bylo a je hlavním
smyslem každého proroctví, každé
biblické zvěsti, která k nám zaznívá
ze Slova Božího. 
Tenkrát navrátivší se Izraelci z Ba-
bylonského zajetí zpět do své země 
a Jeruzaléma se museli potýkat 
s různě komplikovanými překážka-
mi, které je připravovaly o naději na
zlepšení situace. Realita v místě se
ukázala být mnohem složitější, než
si dokázali představit. Dostavilo se
zklamání, únava a rezignace víry.
Proto bylo třeba tento skleslý Boží
lid znovu povzbudit. K tomu smě-
řují slova proroka: povstaň, rozjasni
se. Vzpřim se a postav se na odpor
tomu, co tě skličuje. Povstaň jako
svědek a rozhodně čiň, co slyšíš od
svého Boha. Povstaň a uchop se Boží
moci. Jde zde o povzbuzení k nabytí
nové důvěry v Boží věrnost a jeho
moc. Každý jsme si prošli a třeba nás
to ještě čeká, duchovní únavou, či
ochablostí. Každý někdy čekáme,
kdy do tmy a soumraku našich zkla-
mání, vnitřní rezignace, takřka do
úplné bezradostnosti, zazáří světlo
Boží moci, dobroty a lásky. Žádná
tma však není tak hustá, aby ji ne-
mohl prozářit Hospodin. 
Pán Bůh nikdy nepřestal a nepřestá-
vá pečovat o svůj lid. Ví o jeho těž-
kém údělu a povzbuzuje jej svým
slovem. Naděje má podobu světla.
Člověk, který kráčí ve tmě nezná-
mou krajinou a může si svítit na
cestu, sice nevidí na konec této cesty,
ale to světlo mu pomáhá jít dál a
dojít až k cíli. A toto světlo, naděje
od Boha provází Boží lid ve tmě a je

zde též pro nevěřící. Boží člověk
může a má svítit jako světlo ve tmě
slovy a činy druhým na cestu jejich
života. Pán Bůh se ujímá celého
světa, ne jen svého lidu. Všichni pu-
tujeme do Nového Jeruzaléma,
nikdo není vyřazen. Paprskem no-
vého světla, prosvěcujícího temnoty
všech oblastí lidského života, je pro
nás Ježíš Kristus, Pán a Spasitel.
Vlastnosti Hospodina popisované
jako světlo, tento obraz, nás uvádějí
do novozákonního poselství o Pánu
Ježíši, který sám o sobě říká: Já jsem
světlo světa; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života. (J 8,12)
On je to světlo, které jedině může
osvítit všechny temnoty a soumra-
ky, všech nás jako jednotlivců, 
v osobních životech a ve všech zápa-
sech víry.  Pán Ježíš je světlo, které
nikomu nikdy nezhasne. On svým
slovem osvěcuje všechny situace lid-
ských životů. Vstupuje do nich, aby
je osvěcoval, vysvobozoval a vedl 
k cíli. V Kristu je naděje, že se svět
neutopí a nezničí. V něm máme
záruky, že v žádné situaci, která by
se nám mohla zdát bezradná, nebu-
deme sami. My nezměníme svět, ale
můžeme uprostřed tohoto světa žít
v poznání Boha, ve víře v jeho milos-
tivou pomoc, vysvobození a v ko-
nečnou spásu. Odevzdejme se proto
cele Ježíši Kristu, jděme za ním,
následujme jej. Tím budeme mít
světlo i v nejhustší tmě a mlze, které
možná zahalují náš svět.   

Podle prof. Jána Liguše 
upravil a napsal:

Dušan Ehmig, Dvakačovice

Boží člověk má svítit jako světlo ve tmě
Dokončení ze str. 1

V rozhlasovém pořadu stanice Vltava „Osudy“ jsem
nedávno poslouchala povídání jednoho našeho přední-
ho architekta.
Jsem vděčna že nám Vltava v tomto pořadu umožňuje
nahlédnout do životů řady významných českých osob-
ností. Stejně tak jsem vděčna za její přenosy bohoslužeb,
promluvy Petra Vaďury a jeho hostů a další pořady.
Zprostředkovává nám zajímavou hudbu, literaturu,
pestré myšlenky, postřehy i názory. V pořadu „Osudy“
je to vždy rozhovor, povídání oslovené osobnosti, autor-
ský monolog. Co řekne, si dotyčný rozhodne sám.
Závěrečný díl „Osudů“ zmiňovaného architekta byl
pronesen důrazně a velmi emotivně. Dalo by se říci
málem aktivisticky. Skálopevně. Šlo o poslední věci člo-
věka – smrt. Tento námět si pan architekt přímo vypro-
sil a podmínil jím i vysílání ostatních čtyř dílů celého
svého povídání. Bylo vidět jak to má to promyšlené.
Zapáleně hovořil. Ano, nikomu z nás není realita smrti
příjemná. Vyhýbáme se na ni myslet, nemocné a staré
lidi neradi vidíme, smrt oddalujeme, schováváme do
stěn nemocnic, hospiců a podobných zařízení. Ne tak
třeba v Indii, tam lidé spí často na ulicích a když zemřou,
zůstanou tam ležet a nikdo se tomu nediví. Život pokra-
čuje. Dle místních se nebožtík převtělí do jiné bytosti,

třeba kozy byl-li zlý, nebo krásné ženy byl-li dobrý.
Narodit se znovu jako krásná žena, to bych si přál a nále-
žitě bych to využil, nechal se slyšet autor. A pokračoval:
Jenom se nedostat do nebe. Co bych tam dělal? Lítal s
anděly? Než takovou nudu, to bych raději byl v pekle.
Křesťanství to má nalajnované velmi jednostranně a
nesvobodně, příčí se mi to. Po životě odměna, nebo trest.
Co to je? To zcela odmítám. Hřích? Nesmysl. Chci svo-
bodu a jsem svobodný člověk.  Sebevražda není hří-
chem. Kdy ze světa odejdu, si rozhodnu sám a způsob,
jakým se rozloučím s pozůstalými, bude také dle mé
volby. Žádné nesmyslné prodlužování života, žádné
hadičky. Všude to mám napsané, prostě eutanázie. Tak
to bude svobodné, důstojné, hodné velikosti člově-
ka…zaznívalo z radia. Křesťanská víra a postoje se
posluchačům předkládaly v odsuzujících, dehonestují-
cích slovech. Něco jako slabost, omyl, nesvoboda, nudné
nebe.
V Bibli je o nebi a posmrtném životě málo informací.
Slovo nebe a slovo ráj budí obvykle různé představy,
někdy i infantilní. Mnohý z nás si tam třeba bude pro-
mítat své libůstky. A tak slyšíme že někdo odešel do
hereckého nebe, nebo nebe fotografů, spisovatelů, komi-

osudy

Pokračování na str. 3

k smutnému výročí
15. března 1939 obsadil wehrmacht a další složky nacistického Německa to, čemu nacisté říkali Rest-
Tschechei. 
Josef Mašín chtěl vyhodit Ruzyňská kasárna do vzduchu, ale ostatní důstojníci mu v tom zabránili. 
Augustin Vološin se stal na tři dny prezidentem Karpatské Ukrajiny, Rudolf Beran na chvíli usnul 
v pracovně, protože vláda zasedala do rána. 
Jan Uprka a Josef Vávra - Stařík vydali v Hroznové Lhotě prohlášení, ve kterém jako moravští Slováci
požadovali připojení Slovácka ke Slovensku, v Moravské Ostravě založil Jakub Niemczyk Fašistické
gardy, Adolf Hitler se podíval z okna Pražského Hradu a pak se vrátil ke sklence mátového čaje. 
Advokátní komora pro Čechy se usnesla, že zastaví výkon advokátní praxe advokátům židovského
původu. Při určování kdo je žid se řídila Norimberskými zákony. 
Vedení Svazu filmového průmyslu a obchodu podalo návrh na vyloučení neárijců z výboru Svazu. 
V noci na 16. března byla místními moravskými fašisty a německými nacisty vypálena synagoga 
v Olomouci. 

Zdroj: facebook Jiřího Padevěta
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Dokončení 

Tam bylo hodně špíny, hmyzu a po-
dezřelých lidí, takže ses bál i boty
na noc zout. V Dachau nás svlékli,
ostřihali, lysolem popálili a směšně
oblečené ubytovali na karanténním
bloku. Do místnosti tak asi pro 50
lidí nacpali nás ke 200 různého stáří
a všech evropských národností: nás
Čechů bylo jen 15. Nebylo místo u
stolu a ni na slamnících. Při jídle se
stálo, spalo se na mezilůžku. Nej-
horší bylo, že nás kromě jídla a
spaní vyháněli ven na mráz. Chlap-
ci ne zcela oblečení a nedoživení
hynuli.
O sobotách znělo po táboře: ‚Přijeli
Češi z Terezína!‘ Tak přišli o té naší
sobotě staří vězňové z volných pra-
covních bloků. Každý měl známé,
chtěl o nich vědět. Kousek chleba ze
svého mála tajně prostrčil drátě-
ným plotem, i cigaretu. Já jsem byl
šťasten, že jsem na kněžském bloku
našel dobrého známého Václava
Vyšohlída, faráře z Klatov. Byl věz-
něn od počátku války, proto se 
v mnohém vyznal a uměl pomoci.
Na Vánoce zorganizoval Václav
Vyšohlíd pomoc pro ty, kdo přišli.
Poslal Pepíčka Kosa, kaplana z Ko-
lína, aby nás Čechy spočítal. Přinesl
potom chléb, sebraný na českém a
na kněžském bloku a nakázal jej
rozdělit. Každému se ho dostalo ‚na
deko‘ správně; byl to jen chléb a
bylo ho málo, ale i za to jsme byli
vděčni. Tak jsme o Štědrém večeru
hodovali, drobečky se stolu smetali
a do úst sypali. 
Gestapáci na nás toho večera nemě-
li kdy, byli u večeře pohromadě 
s rodinami. Proto byla vězňům pro-
dloužena večerka. Zvenku nám
prostrčili zelenou větvičku, my
jsme si ji pěkně zasadili, okrášlili a
začali prozpěvovat vánoční zpěvy.
My Češi jsme jich uměli dost. Je-
nom verše na pokračování po zku-

šenosti z prádelny v Terezíně jsme
si zachytili na papír. Němci zpívat
nechtěli, Rusové vánoční nezpívali,
Francouz a Talián sólově zpívali
tklivou serenádu. Zato Poláci jich
uměli hodně.
Toho večera jsme si šli lehnout
později než jindy. Při zavřených
očích se to lépe vzpomínalo na do-
mov, co a jak tam. I s těmi okolo jsi
cítil, že jsou v myšlenkách u svých
doma. Při zpěvu koled naše tváře
zjihly, při vzpomínce na zrozeného
Vykupitele jsme byli utvrzeni ve
víře a naději. Toho večera snad
nebylo nikomu ublíženo. Lepší
stránka člověka se projevila. 
Ráno nás budili o hodinu později.
Nabírali jsme si zase černou nesla-
zenou vodu k snídani. Každý měl
od včerejška ve skřínce schovaný
zbyteček chleba. Hledal jsem svůj,
nebyl tam. O Svaté noci jej hladový
hladovému ukradl.“
Ladislav Král (otištěno v Českém
zápase č. 51–52, roč. 1948)

zpráva okresního oDDělení
ministerstva vnitra Beroun
4. října 1955 „Na základě Vašeho dožá-
dání ve věci případného propuštění z vý-
konu trestu odnětí svobody odsouzené-
ho Ladislava Krále, narozeného 12. 9.
1902 v Hodslavicích, posledně bytem
Beroun, sděluji: Osoba odsouzeného
Ladislava Krále jest mezi pracujícími
Berouna známa jako reakční živel,
který se v žádném případě neztotožňu-
je s dnešním lidově demokratickým zří-
zením. V celém jeho případě, pro který
byl odsouzen, si plně zasluhuje odpyká-
ní celé délky trestu. Současně sděluji, že
Ladislav Král probíhá v akci v souvis-
losti s osobou, která je zdejším okresním
oddělením ministerstva vnitra rozpra-
covávána a je dosud na svobodě. Tudíž
i z těchto důvodů není propuštění
odsouzeného Ladislava Krále žádoucí.“
Náčelník okresního oddělení MV

(npor. Hejda)

místopřísežné prohlášení
římskokatolického kněze
antonína neDBala
Batelov 2. ledna 1969
„Jako bývalý spoluvězeň faráře Církve
československé Ladislava Krále, s nímž
jsem byl ubytován na téže vězeňské cele
na Mírově, potvrzuji, že jmenovaný byl
dne 8. července 1955 postižen ictem,
krvácením do mozku a částečným ochr-
nutím. Byl odnesen do vězeňské nemoc-
nice na Mírově, kde ležel asi čtyři měsí-
ce a pak byl až do konce vazby práce
neschopen. Ladislav Král, narozený
1902 v Hodslavicích, okres Nový Jičín,
byl v době zatčení farářem Církve čes-
koslovenské v Berouně.“

Antonín Nedbal (duchovní)

Prameny:
Archiv bezpečnostních složek 
Archiv Marty Kadečkové 
Archiv Martina Jindry 
Archiv Sboru Českobratrské církve
evangelické v Berouně, Sborová
kronika, zápisky Jaromíra Klimec-
kého 1934 – 1940 a část fotografií 
Archiv Sboru Českobratrské církve
evangelické v Rokycanech, fotogra-
fie a další texty 
Dopis Věry Klimecké z 6. května
2018, doplněný o další fotografie 
Fotoalbum farnosti Církve česko-
slovenské husitské v Berouně 
JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran
tohoto světa. Perzekuce a rezistence
Církve československé (husitské) 
v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH,
Praha 2017 
Kolektiv autorů, Prošli jsme v jeho
síle, Kalich 2003 
Národní archiv 
Ústřední archiv Českobratrské círk-
ve evangelické, Archivní fond Sy-
nodní rady ČCE, Osobní spis Kli-
mecký Jaromír 
Ústřední archiv a muzeum Církve
československé husitské
Martin Jindra a Mikuláš Vymětal

památce statečných duchovních
Jaromíra klimeckého a laDislava krále čemu věřil Darwin

Představme si letadlo Boeing 747 na letištní ploše. O jeho vzniku může-
me uvažovat dvojím způsobem: Buď se vyvinulo samo od sebe, anebo
se za ním skrývá plán a inteligence člověka. Absurdní příklad? S živým
světem je to totiž podobné: Buď je výsledkem neosobních, náhodných
sil přírody, anebo za ním můžeme tušit úmysl a inteligenci Stvořitele 
(Ř 1,20; Žd 3,4). Evoluce je primárně ideologický koncept (nezaměňovat
s konceptem vědy) a ten je s biblickým principem stvoření neslučitelný.
To je také v základu kritické pozice (nikoli „nenávisti“) „fundamenta-
listických křesťanů“ (H. Bastlová, ET-KJ 7-8/2019). Darwin byl skuteč-
ně agnostik, Bibli za zjevené Boží slovo nepovažoval. V tomto ohledu
můžeme odkázat na knížku Joachima Krause Was Charles Darwin ge-
glaubt hat (Čemu věřil Darwin, 2012). V dopise americkému botaniko-
vi Asa Grayovi např. napsal (1861): „Pokud jsem se zmýlil v hodnocení
významu přírodního výběru, což ale ani zdaleka nepřipouštím, tak jsem
alespoň – jak doufám – podstatnou měrou přispěl k překonání dogma-
tu o speciálním stvoření.“ Skutečně se zmýlil, a proto je jeho teorie i
dnes – 160 let od vydání jeho knihy (1859) – předmětem sporů nejen
mezi křesťany, ale i předmětem trvalé diskuse mezi vědci. Hlavním dů-
vodem je, že když pátráme po původu biosféry, tak zjišťujeme, že vyka-
zuje rysy, které ukazují směrem ke skryté inteligenci. Naznačme si ve
stručnosti, o co se zhruba jedná:
1. Výsledky takových exaktních věd, jako je makromolekulární chemie,
biochemie či teorie informace vedou k závěru, že vznik složitých, vyso-
ce sofistikovaných struktur živého světa není možné vysvětlit samovol-
nými přírodními procesy. Známý americký biochemik Dr. Behe píše,
jak ho ohromil sofistikovaný svět živé buňky: „To není náhodný shluk
nějakých součástí, to je vyprojektováno!“
2. Louis Pasteur svého času vyvrátil teorii samoplození, když kolem
roku 1862 důmyslnými experimenty prokázal, že život vzniká jen ze živo-
ta. Evoluce se svým tvrzením o abiogenezi (vzniku života z neživé hmoty)
dostává s tímto bezpečným poznáním vědy do zásadního rozporu.
3. Molekula DNA obsahuje genetickou informaci, biochemie buňky je svě-
tem složitých, informačně řízených molekulárních procesů. Vysvětlovat to
nějakou samoorganizací hmoty, nahodilými přírodními procesy, je totéž
jako vyprávět dětem pohádky; s realitou to nemá nic společného.
4. Nový biologický druh může vzniknout jedině zásadní, cílenou reor-
ganizací genomu, jejímž výsledkem je vznik odlišného tělního plánu
nového organismu. Něco takového předpokládané evoluční mechanis-
my (nejen ten Darwinův), které jsou slepé a nesledují žádný cíl, nemo-
hou zajistit.
Závěrem tedy: Z ideologického i metodického hlediska je evoluce anti-
tezí stvoření. „Evoluce“ je nepostradatelným nástrojem sekulárního, na-
turalistického vidění světa, které neuznává žádnou transcendenci.
Obdobným základním pojmem biblického teismu je „stvoření“, které
vypovídá o skryté, transcendentní dimenzi reality. Když přemýšlíme o
vzniku vesmíru a Země, o původu života a člověka, či o vzniku složité-
ho světa buňky, máme všechny důvody – biblické i přírodovědecké –
abychom za tím vším spatřovali působení skrytého, mocného Stvořitele.

Josef Potoček

půstování
Někdy se zamýšlím nad tím, zda v minulosti byli lidé o hodně víc příkladní
věřící než dnes, co se týče půstu. Dříve jsem se domníval, že středověký člověk
určitě půstoval jak otec Scholastik, tedy nejedl, nepil, nestoudné myšlenky
zaháněl a v pravé zbožnosti se cvičil. Jenomže pak mne trklo několik možných
souvislostí. Především obecně platí, že lidé jsou stále stejní, myšleno hříšní. Též
je pravděpodobné, že přísný půst dokázal jen málokdo dodržovat. A jak by také
ne. Těžká práce na poli či ve chlévě, drsný život, války, nemoci, hladomory, to
všechno odpírání si stravy moc nenahrávalo. Ostatně, stačí si přečíst dobové
církevní předpisy, které více než kdo musí hovoří o tom, kdo půst dodržovat
nemusí, např. těhotné ženy, děti, nemocní, těžce pracující, apod.
Jak známo, půst se nikdy nedržel v neděli, protože ta je dnem vzkříšení Páně,
tedy tím největším svátkem křesťanů. A když už se půst držel nějaké delší obdo-
bí, mohla být praxe třeba jen jednou týdně, zpravidla v pátek. A rozhodně neby-
lo povinné hladovět, často se jen nejedlo maso, ale třeba ryby jíst šlo, protože to
podle Bible přece není maso! Masem se přece myslí hlavně hovězí nebo skopo-
vé. Toto pojetí se mohlo v Čechách odrazit v našem kapru na Štědrý den jako
odraz půstu před Hodem Božím Vánočním.
Jde spekulovat, do jaké míry půst vynucoval materiální nedostatek. Po zimě
toho jistě ve spíži už moc nezůstávalo, a proto bylo nutné šetřit a vyčkat až se
narodí z jara jehňátka, kůzlátka či telátka. Samice bývaly v tomto období březí
a tudíž je byla škoda zabít. Navíc člověk potřebuje v životě nějaký řád. Pán Bůh
má svůj čas jak na uskromnění se, tak i na hodování. Jaký smysl by mělo, kdyby
člověk půstoval pořád a nikdy si neužil? Nebo naopak, kdyby se každý den pře-
cpával jídlem až k prasknutí? Tuším, že za týden by mu z toho nebylo dobře.
Myslím, že je tedy dobře, když církev se v určitém čase kaje a v jiném raduje.
Navíc hodování je často spojeno s oslavou Pána.
Osobně chápu půst jako období, kdy se alespoň snažím si odepřít něco, co nutně
nepotřebuji. Přiznám se, že se mi to často nedaří. Nehladovím, potřebuji se
najíst, ale už nepotřebuji ke kafíčku dortík. To už není nutné, to je mls, nicmé-
ně někdy vás to stejně zláká, zvláště pokud vám ho někdo ochotně nabídne.
Stejně tak nepovažuji za úplně ideální, když se jde v období půstu tancovat na
ples. Ale když má třeba dcera maturiťák, řekněte ne. Půstovat bývá těžké až se
zdá, že je to něco jako duchovní cvičení v sebeovládání se či v pokoře Bohu.
Aneb jakmile si přikážete něco nepřestoupit, objeví se pokušení a začíná s ním
boj. Pán Ježíš na poušti obstál, ale co my?

ivo Kraus
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ků, fotbalistů apod. Nebe, peklo, ráj, to není jen stejno-
jmenná dětská hra, to jsou pojmy zahalené dosud tajem-
stvím.
Je bezpočet filmů které líčí, nebo budou ještě líčit domně-
lé nebe. Křesťan je však bude brát spíše s nadhledem.
Spoléhá se více na to, že ví, komu uvěřil.
„Dnes budeš se mnou v ráji“, řekl nečekaně Kristus na
kříži lotru po pravici. Nešťastný zločinec v něho, na
poslední chvíli svého pozemského života, uvěřil.
Navzdory veškeré realitě popraviště, prokázal svoji víru
a přiznal svoji vinu i oprávněnost odplaty za svůj hřích.
Poprosil umírajícího Ježíše: „Rozpomeň se, Pane, na
mne, až přijdeš do svého nebeského království...“
Poprosil toho, o němž čteme: Nikdo nemá větší lásku 
k člověku, než ten, kdo za něj položí život.
O Velikonocích si tuto realitu každoročně připomínáme.
A nejen o Velikonocích.
Všichni jsme, nebo jsme byli marnotratní synové a
dcery. Bereme boží dary plnými hrstmi a na Dárce ne-
vzpomeneme.  Dává to přece příroda. Tu obdivujeme,
nad tou žasneme. Adorujeme stvoření a ne Stvořitele.
To, co máme, jsme si přece také vydobyli vlastníma
rukama.
Dotěrné otázky po smyslu života pokládáme za nedůle-
žité, protože těžko zodpověditelné.
Správnou odpověď nechceme připustit. Raději se ani
neptáme. Co kdyby to, čemu říkáme „Něco“nad námi,
po nás i něco chtělo?
Je veliká milost, když člověk ještě zavčasu prohlédne tak
jako marnotratný syn, když klesl na dno. On ve světě
všechno poznal a prohýřil, všechny dary spotřeboval a
až mu nic nezbylo, šel do sebe.  Když někomu z nás
zůstane hrdost a vzdor, patrně mu ještě těch božích darů

zbývá dost a dost. Skutečné dno je v nedohlednu, zlo-
mení pýchy ještě nepřišlo, pokora a vděčnost absentuje.
Někdy se také nekoná vůbec. Byla nám dána svoboda,
můžeme svobodně rozhodnout, co zvolíme, nikdo nás k
ničemu nenutí. Tuto věc si každý řešíme sám. Pravdou
však zůstává, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným
dává milost. Jde o důležité poznání, protože čiré zlo, kde
Bůh chybí, je právě pravé peklo. Vybrat si peklo, zna-
mená vybrat si toto a s tím odloučenost od Boha a dobra.
Dobro přece chceme pro sebe i své nejbližší a po lásce
prahne každá lidská bytost.
Milujeme-li, je nám blaženě, nenávidíme-li, není nám
vůbec dobře. Životní zkušenosti nehovoří jinak. Již zde
na světě poznáváme, že čas s milovanou bytostí utíká
rychle a je plný radosti. Chtěli bychom jej prodloužit,
aby trval věčně. O nudě se nedá vůbec hovořit. Být 
s milovaným, být s milovanou, být s milovanými... to je
krása.
Miluj Boha z celého srdce a svého bližního miluj jako
sebe samého, nabádá nás v kostce první přikázání. Je
zároveň jak přikázáním, tak i prvním návodem ke svo-
bodě. Imperativ „budeš milovat“ můžeme totiž zároveň
číst jako způsob oznamovací. Ty už budeš prostě tako-
vý, láska bude tvým poznávacím znamením.
„ Miluješ mne? “ ptá se Pán Ježíš učedníka Petra. Ptá se
i nás.
A my přitakáme a v srdci cítíme hřejivý a  blažený cit. 
V Pánově blízkosti je nám dobře. Nevyměnili bychom to
za žádný světský piedestal, za žádnou sebestřednou
oslavu, či moc a slávu.  
Být v nebi znamená být s láskou. Náš Bůh je Láska. To
jsme již poznali a poznáváme pořád. Je na co se těšit,
pane architekte. 

Marie Plotěná

osudy
Dokončení ze str. 1

k diskusi



V souvislosti s 80. výročím zvolení
Eugenia Pacelliho papežem Piem
XII. dne 2. března 1939 se papež
František rozhodl zveřejnit mate-
riály vatikánských archivů pro celé
období jeho pontifikátu v letech
1939–1958. Jedná se tak o cenné ma-
teriály z druhé světové války i prv-
ní fáze studené války, které dnes
patří mezi nejvýznamnější a nejde-
struktivnější konflikty 20. století.
Papež František slíbil jejich zpří-
stupnění v březnu 2020 poté, co
vyslechl názor svých nejbližších
spolupracovníků, v poklidném du-
chu a důvěře, s jistotou, že seriózní
a objektivní historické bádání doká-
že ocenit postavu Pia XII. ve správ-
ném světle. Jejich inventarizace je
připravována již od pontifikátu
papeže Benedikta XVI. v roce 2006.
Vatikán je připraven zpřístupnit
dokumenty, které by vrhaly světlo
jak na jedno z nejchmurnějších a
nejtemnějších období 20. století, tak
na osobnost Pia XII. Právě zmíněný
pontifik, který více než deset let po
první světové válce působil jako
vatikánský diplomat v Německu a
následně ve 30. letech 20. století ja-
ko státní sekretář Svatého stolce,
bývá veřejností neprávem považo-
ván za kontroverzní postavu mo-
derních papežských dějin. Třebaže
byl až do své smrti na konci 50. let
přijímán všeobecně pozitivně, a to
nejen katolíky, nýbrž i židy, sovět-
ská propaganda jeho význam zpo-
chybňovala od konce druhé světo-
vé války. Příčinou byl pravděpo-
dobně Piův antikomunismus i mo-

censké ambice východního bloku 
v době nastupující studené války.
Do obecnějšího povědomí veřejnos-
ti proniklo zejména dílo z pera ně-
meckého dramatika a levicového
intelektuála Rolfa Hochhutha, jež
neslo název Náměstek (1963). V té-
to divadelní hře autor tvrdě zaúto-
čil na katolickou církev a její hlavu
Pia XII., který se již nemohl bránit, a
obvinil je z nečinnosti ve vztahu 
k Židům za druhé světové války.
Třebaže dnes víme, že R. Hoch-
huth sepsal své dílo na objednáv-
ku sovětské tajné služby KGB,
která měla zájem na kompromita-
ci antikomunistického papeže,
dodnes tato kniha rozděluje veřej-
nost včetně historiků na dva proti-
chůdné tábory – jeden zdůrazňuje
jeho svatost, druhý jeho kompro-
mitaci s nacismem.
Vatikánské archivy v Římě patří se
svými 85 kilometry archiválií mezi
nejvýznamnější světové archivní

instituce. Shromažďují, uchovávají,
evidují, zpracovávají a zpřístupňují
veřejnosti písemnou produkci Sva-
tého stolce. Za počátek existence
vatikánského archivu je sice pova-
žován rok 1612 v období pontifiká-
tu papeže Pavla V., jistá úložna řím-
ské církve je doložena již ve 4. stole-
tí; nejstarší uchované materiály
archivu se datují do konce 12. stole-
tí. V roce 1630 se archiv trvale oddě-
lil od vatikánské knihovny. Od-
borné veřejnosti se poprvé otevřel
v 19. století v době pontifikátu pa-
peže Lva XIII., avšak již předtím
zde bádal český historik František
Palacký.
Na základě rozhodnutí emeritního
papeže Benedikta XVI. jsou dosud
odborné veřejnosti k dispozici fon-
dy vatikánských archivů, přístupné
do února 1939. Nyní k nim přibyde
téměř dalších dvacet let archiválií
40. a 50. let 20. století mimořádně
dynamické doby. 
Pro domácí historiky tak jistě bu-
dou zajímavé dokumenty k období
protektorátu Čechy a Morava
(1939–1945), Třetí Československé
republiky (1945–1948) i nastupující-
ho komunistického režimu (po roce
1948). 
Historici tak budou díky stovkám
fasciklů přístupných fondů, např.
Tajnému vatikánskému archivu,
Historickému archivu státního se-
kretariátu Svatého stolce, Historic-
kému archivu Kongregace pro
evangelizaci národů, Historickému
archivu Kongregace pro východní
církve atd., moci lépe studovat
zahraniční i vnitřní politiku Svaté-
ho stolce v kontextu společenského
vývoje do konce pontifikátu Pia XII.
v říjnu 1958.

Marek Šmíd
www.christnet.eu

foto: Wikipedie

Autor je historik a teolog, 
učí na KTF UK v Praze.

otevření vatikánských archivů 
k období druhé světové válkyŽivot je nejkrásnější dar, jaký nám byl dán, a přesto je  smrtonosný,

vždyť nebýt života, není ani smrti, život je cesta ke světlu a smrt jen
stěna temná, za níž tušíme bránu nekonečna, protože o smrti, dokud
žijeme, pranic nevíme, proto se ani já nebudu víc rozepisovat, jen
tolik chci říct, že mě celá léta vrtalo hlavou, jak to bylo s Mojžíšem,
který napsal pět knih bible a v té poslední popisuje vlastní smrt tak
věcně a nezaujatě, až z toho vzniklo podezření, že autorem té páté
knihy Mojžíš není, že byla dopsána mnohem později. 
Tohle vysvětlení mě ale příliš neuspokojilo. Snad by nedalo pozděj-
ším pisatelům tolik práce, aby v biblické redakci, kde vydávali za
autora samotného Mojžíše, upravili i zprávu o jeho smrti tak, aby čte-
náře nebila příliš do očí; tolik vtipu a důmyslu jistě tehdy měli a pře-
sto žádné korektury nedělali, a tak mi nezbývá než konstatovat, že
dodnes čteme v závěru Páté knihy Mojžíšovy – I umřel Mojžíš, slu-
žebník Hospodinův, v zemi Moábské… naproti Betfegor, a žádný
nezvěděl o hrobu jeho až do tohoto dne – pak jsem ale zjistil, že ne-
jsem zdaleka první, komu autorství Pentateuchu vrtalo hlavou, mnozí
přede mnou nad poslední kapitolou Deuteronomia mudrovali, a tak
už podle rabi Jehudy napsal Mojžíš celý text, avšak vyjma vylíčení
vlastní smrti, tu prý zaznamenal až nástupce Jozue, ovšem podle rabi
Šimona to bylo tak, že Bůh diktoval Mojžíšovi knihu až do konce a
Mojžíš s pláčem zapisoval.
Verze rabi Šimona mi vyrazila dech a dodnes nad ní přemýšlím, pro-
tože vím, že smrt patří k životu, stejně jako narození, že od chvíle, kdy
se narodíme, už stárneme a umíráme, že smrt by měla být vposledku
klidným přitakáním, láskyplným rozloučením s bližními i se světem,
že ve smrti by neměla vězet stopa děsu nebo tragédie, vždyť přece
víme, že každým nádechem se smrti přiblížíme, proto s rabi Šimonem
vidím Mojžíše, jak zapisuje text o vlastní smrti na hoře Nebo, tam na
vrcholu Pisgy, jak píše a pláče nad svým osudem, jak ale pozorně a
tiše naslouchá Boží vůli, abychom se jednou i my zamysleli, zalisto-
vali v té knize, dovtípili se a přijali smrt v její tíze a v slzách smíření
vešli do brány nekonečna, přátelé  tak tajuplného bydlení, z něhož
pramení naše spasení, a láska věčná.

Jan Schwarz 
(z knihy Tajemné dveře do domu Bible

smrtonosný

SBOR ČCE NOVý JIČíN NABíZí NA
FAŘE POKOJE k letní rekreaci. (Bes-
kydy, Poodří, památky, hrady,
zámky, cyklistika ...) 
tel.:731 664 545, 732 638 517.
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inzerce

Vedoucí představitelé církve jsou v šoku z dopisu od britského minis-
terstva, který zpochybňuje náboženské přesvědčení křesťanského žada-
tele z Íránu o azyl.
Nathan Stevens zveřejnil dopis, který obdržel íránský státní příslušník
– konvertita ke křesťanství z islámu, který v roce 2016 požádal o azyl 
v Británii. O jeho případu informuje stránka CRUX.
Žadatel sdělil ministerstvu vnitra, že jedním z důvodů, proč se obrátil
ke křesťanství, bylo to, že náboženství je mírumilovnější než islám.
V dopise s odmítnutím azylu ministerstvo vnitra uvedlo několik veršů
z Bible, které dokazují, že křesťanství nebylo mírumilovné, včetně veršů
z Exodu a Levitica nebo z knihy Zjevení.
„Tyto příklady jsou v rozporu s vaším tvrzením, že jste konvertoval ke
křesťanství poté, co jste zjistil, že je to mírumilovné náboženství na roz-
díl od islámu, který obsahuje násilí,“ píše se v dopisu.
Chcete-li požádat o azyl ve Velké Británii, musíte mít „opodstatněný
strach“ z pronásledování z náboženských důvodů, politického názoru
nebo členství v určité sociální skupině.
Konverze je v Íránu trestným činem a ti, kteří opouštějí islám, čelí tres-tu
smrti, dodává portál CRUX.
Zdroje uvádějí, že více než 150 křesťanů bylo v Íránu zadrženo teprve 
v prosinci 2018. Křesťanské organizace vyjádřily „hluboké znepokojení
nad rozsudky“ pro křesťany, ke kterým došlo při poslední kampani.
V lednu dvěma íránským křesťanům soud nařídil vzdát se své křesťan-
ské víry, aby na oplátku získali svobodu, ale oni to odmítli udělat. Orga-
nizace Christian Solidarity Worldwide (CSW) uvedla, že při slyšení 
v Teheránu křesťanům Sahebu Fadaie a Fatemehu Bakhteri řekli soud-
cové Hassan Babaeeho a Ahmad Zargara, aby se vzdali svého nábožen-
ství. Věřící, kteří odmítli vyhovět, byli odsouzeni za „šíření propagandy
proti režimu“ a čekají na slyšení svého konečného verdiktu. V září byl
Fadaie odsouzen k 18 měsícům ve vězení, zatímco Bakhteri byl odsou-
zen k jednomu roku.
Výkonný ředitel organizace (CSW) Mervyn Thomas tvrdí, že kriminali-
zace přesvědčení Fadaie a Bakhteri je proti jejich právu na náboženskou
svobodu. „Je to nepřijatelný požadavek od soudců Babaee a Zargara,
aby se Fadaie a Bakhteri zřekli své víry.“

podle www.krestandnes.cz

šokující důvod odmítnutí azylu

Správa Vladivostoku zvažuje vztyčení sochy Ježíše Krista, která se má výškou
přes 38 metrů vyrovnat dominantě brazilského Ria de Janera. Socha má stanout
na vrcholku nad východoruskou metropolí, s tváří obrácenou k východu.
Během sovětské éry měly místní úřady v plánu na místě vystavět sochu Vla-
dimíra Lenina, jejíž výška měla dosahovat zhruba třiceti metrů. Vedlejší paho-
rek byl vyhrazen jeho nástupci, Josifu Stalinovi. 
Kvůli technickým potížím byla ale stavba monumentu několikrát odložena a
roku 1990 se od ní upustilo úplně.
Plány na velkorysou stavbu se však opět vynořily, namísto sovětského vůdce by
ale měl nad městem rozevřít náruč Ježíš Kristus. Iniciátorem projektu je pra-
voslavná organizace Vyatsky Posad, která je ve spojení s blízkým poradcem
moskevského patriarchy, mnichem Iliou. Zástupci této organizace se o soše na
svých stránkách vyjádřili jako o „symbolu jednoty ruského národa“,  žehnající-
mu lodím připlouvajícím a odplouvajícím z vladivostockého přístavu. Tato pre-
zentace projektu ale byla z blíže neupřesněných příčin z jejich webu stažena.
Gennady Tsurkov, vedoucí společnosti, se v rozhovoru pro ruskou stanici Go-
vorit Moskva zmínil o úloze, kterou v plánování stavby sehrál mnich Ilia. „Má
opravdu zájem na tom, aby se socha Ježíše Krista jakožto ochránce Ruska tyči-
la na našem východě. Říká, že potřebujeme, aby naše socha byla vyšší než ta 
v Riu.“ Socha, která má sama mít stejnou výšku jako slavný Kristus Spasitel,
by měla stát ještě na třicetimetrovém podstavci, díky němuž by svůj brazilský
protějšek značně převýšila.
Sochu by podle Tsurkova měli financovat soukromí sponzoři, celková suma ale
ještě není vyčíslena. Kromě monumentu samotného se uvažuje také o výstavbě
malé kaple, ve které by poutníci měli možnost zapálit svíčku.
Socha má v neposlední řadě také symbolický význam, poukazuje na přeměnu 
z ateistického Sovětského Svazu v zemi, v níž se většina obyvatel alespoň ofi-
ciálně hlásí ke křesťanské víře.
Reakce veřejnosti na stavbu nejsou pouze pozitivní. Mnozí poukazují na fakt,
že peníze na ni určené by mohly být použity pro lepší účely. Jiní se zase domní-
vají, že celý projekt by mohl být pouze zástěrkou pro praní špinavých peněz.
Obhájci sochy však argumentují tím, že finanční prostředky na projekt vyna-
kládají soukromníci, kteří by je v případě, že se projekt neuskuteční, zřejmě ne-
použili na žádné veřejné účely.
Roman Lunkin, religionista z Ruské akademie věd v Moskvě, říká, že realizace
projektu není vůbec jistá, jelikož celý koncept značně odporuje ruské pravo-
slavné tradici, a spíše odpovídá tradici římskokatolické. „V pravoslaví je si-
ce zvyk vztyčování křížů, nikoliv však soch,“ říká. Dále dodává, že projekt má
vzhledem k úzkému propojení Ruské pravoslavné církve a Kremlu i částečně
politické pozadí. „Socha má sloužit jako určitý mezník, chránící naši vlast od
východu.“ Za problematickou považuje i snahu o předstižení jihoamerické
sochy, protože jde podle něj o špatně zvážený pokus o předvedení „ruské veli-
kosti“ zbytku světa.

dingir info

oBří socha krista namísto lenina?

„ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo
je kdo. kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. kdo
se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chví-
le, myslel vždycky jen na sebe. nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím
nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou... národ nepředěláš, ledaže bys
měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. kdo nenávi-
dí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala!
kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. ani
vůle se nemění. nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane
krásnějším tím, že změnil tvář. tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí
foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: kdo byl kdo. 
i dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.“ 

karel čapek


