
„neVidí snAd BůH Mé cesty A
nePočítá VŠecHny Mé kRoky?“

JóB 31,4

Stojí za to otevřít knihu Jób a pře-
číst si celou kapitolu třicet jedna.
Job v ní hodnotí svůj život. Dělá to
s vědomím, že „Pán Bůh vidí jeho

cesty života a počítá jeho kroky“.
Jób zjevně bere Boha velmi vážně.
Tak vážně, že vědomí Božího po-
hledu proměňuje jeho život, vztah
k lidem i k sobě samému. Job navý-
sost dobře ví, že Bůh vidí jeho jed-
nání, pohledy jeho očí, postoje. Job
žije nejen pod zorným úhlem věč-
nosti, ale se silným vědomím, že
Bůh jej má ve svém zorném poli.
Sám to vyjadřuje slovy: „Vždyť
Boží pohroma mi nahání strach,
nemohl bych snést jeho vzneše-
nost.“ (Jb 31,23) a v téže kapitole:
„Co bych si pak počal Bohu tváří 
v tvář? Co bych mu odpověděl, až
se mě bude ptát?“ (Jb 31,14). Jób se
svým stylem života bojí „zapřít
Boha nahoře“. (Jb 31.28) 
Silné vědomí Boha nad námi se 
z našich životů vytratí lehce. Na
vše se dá zvyknout. V jednu chvíli
o Bohu nad sebou víme, ale za oka-
mžik se nás toto vědomí už nedo-
týká. Právě proto existuje spousta
nástrojů, jak si Boha připomínat:

ranní modlitba, veršík z Bible nad
vchodovými dveřmi, večerní čtení
Žalmů v posteli. Vše se ale může
proměnit ve zbožnou kulisu, kte-
rou už nevnímáme. Vždyť existují 
i zbožní zloději, co se před odvrtá-
ním zámku pokřižují. Příklad Jó-
bova smýšlení je strhující. „Nevidí
snad Bůh mé cesty a nepočítá
všechny mé kroky?“ (Jb 31,4)  Jeden
z důležitých rozměrů života křesťa-
na je Boží bázeň. Víra v odpouštějí-
cí milost Krista jakoby zlehčuje či
umenšuje onu starozákonní bázeň
před Hospodinem – vždyť Bůh na-
konec vše odpustí. To je ale špatně.
Je dobré si s Jóbem klást otázku:
„Až mě navštíví, co mu odpovím?“
(Jb 31,14) Z představy návštěvy
Boha v obýváku až mrazí. „Všichni
přece staneme před soudnou stolicí
Boží.“ (Ř 14,10) Na to nesmíme za-
pomenout. 

Petr Kučera
kazatel CB
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Poselství k neděli cantate

Pohleďte na nebeské ptactvo: 
neseje, nežne, nesklízí do stodol, 
a přece je váš nebeský Otec živí. 

Matouš 6,26
Když jsme bydleli v  Praze nebo
později v  náchodském paneláku 
v jedenáctém poschodí, bylo to s při-
krmováním a pozorováním ptáků
horší. Do těch výšin se ptáčkům
moc nechtělo. Jediná významná
ornitologická událost u vinohrad-
ského činžáku byla, když jednoho
dne v zahradách uzavřeného bloku
domů létala nádherná žluva, svítící
jak citrón. Nu a na balkon paneláku
v Běloveské se odvážili leda holubi,
kteří se dokonce jednou uhnízdili
v  květináči našeho oleandru a vy-

chovali tam dvě holoubata. Trnul
jsem, jak mladí letci překonají tu
propast pod námi, ale zvládli to bez
problémů.
Přestěhování do domu rodiny mé
dcery Hany mně, žel, už bez Věry,
otevřelo nejen nádherný pohled do
zahrady a do bražeckého údolí, ale
i možnost krmit a pozorovat ptáky.
Pražské „děti“ mně věnovaly krás-
nou budku a Hanin tchán Jára Hej-
zlar ji šikovně usadil na zelený slou-
pek mezi keři. K  tomu mně ještě
starší Hejzlaři, zkušení krmiči ptac-
tva, věnovali kbelík černých semen
slunečnice, ptačí to pochoutku. Od
té doby slunečnici pro ptačí hosty
kupuji zároveň s lojovými koulemi,

které zavěšeny v síťkách slouží k vý-
živě akrobatů.
A tím začala ptačí show před mými
okny. Nejprve nové zdroje objevily
sýkorky – koňadry, modřinky a
babky – které také virtuózně zvlá-
daly závěs na kývajících se koulích.
Tehdy ještě nesměle se hlavně pod
krmítkem objevovali vrabci. Pravou
zimní invazí se k nám provalili číž-
ci, sem tam tlustozobý dlask, párek
elegantně zbarvených hýlů, červen-
ka zářící svou oranžovou náprsen-
kou. A samozřejmě paní a pan
kosovi, kteří k mému překvapení
klidně zaměnili žížaly za semínka.
Konečně se objevili klaunovsky

Hledím na nebeské ptactvo

Kdysi mi jeden Ostravak s nadsázkou řekl: „Praha, to je to město a
ostatní jsou venkov.“ Vzpomínám si, že se mi to moc nelíbilo, proto-
že jsem v Praze vyrůstal a pamatuji si, že z pohledu velkoměsta se
tehdy vesničtí balíci moc neřešili, ba naopak, polovina toho města
jezdila na víkend na chatu a prostředí malých vísek velmi dobře
znala. Pomyslel jsem si: „Co proti těm lidem z Prahy ti místní mají?“
Nejprve jsem se domníval, že na vině je “vona”, ta čeština. Bylo mi
jasné, že pražština nemůže být vzorem spisovného českého jazyka.
Podotýkám, že dle mých zkušeností se krásná čeština nevyskytuje na
mnoha místech v Čechách. Všímám si spíš, myšleno žertem, že vybra-
ně česky hovoří paradoxně snad jen někteří Moravané a učitelky
mateřského jazyka. Nicméně i přesto mnozí Pražáka poznají podle
mluvy na rozdíl třeba od lounského “jů”, které je známo jen regio-
nálně.
Dalším způsobem identifikace Pražáka by možná mohlo být větší
bohatství. Ale to často neplatí. Pražáci mají sice větší výplaty, ale
tuším, že každý druhý má možná i větší dluhy, protože pořídit si 
v Praze bydlení je mnohem náročnější než ve zbytku republiky.
Pravda asi bude taková, že tam jsou jak bohatí, tak i chudí, jako
všude. Navíc někteří důchodci tam mohou díky vysokým nájmům
strádat i víc než dědečkové a babičky ve svém vlastním vesnickém
domečku.
Na druhou stranu už 20 let žiji v sídelním útvaru městys, což je něco
mezi vesnicí a malým městečkem. A tedy začínám jakousi předpoja-
tost vůči Praze matce měst chápat. Mé rodiště se změnilo natolik, že si
tam připadám jako v jiném světě. Jinak se tam žije, pracuje, myslí,
volí, apod. A ten nesoulad se podle mého názoru v čase spíše zvětšu-
je než aby se svět venkova a svět multikulturního města k sobě při-
bližoval. 
A jak tedy tento proces zvrátit? Víra v Boha by mohla být přece tím
pojítkem. O Praze se říká, že je stověžatá a kostelů je tam opravdu
mnoho. V nich by se přece mohli více setkávat lidé nejen narození 
v Praze, ale ti, co tam odešli za prací, studiem, kvůli vdavkám atd. 
A naopak Pražáci by zase mohli, až budou na chatě, někdy navštívit
bohoslužbu v místním kostelíku. Stačí se jen přestat stydět a udělat
ten první krok. Zejména ve vesnickém církevním společenství je
každá dobrá duše vítána.
Přeji vše dobré.

Ivo Kraus

Dokončení na str. 2

V souvislosti se vznikem samostatného státu se u nás hovo-
ří především o T. G. Masarykovi, méně o Edvardu Benešovi a
o třetím z trojice “otců zakladatelů” Milanu Rastislavovi
Štefánikovi se tady v České republice sotva zmíníme.
Naposledy se to ukázalo při vzpomínce na 100. výročí tra-
gické smrti tohoto doktora filosofie, astronoma, badatele,
matematika, pilota, rytíře Čestné legie, francouzského gene-
rála, diplomata a prvního ministra války samostatné Česko-
slovenské republiky. Přitom to byl právě on, kdo pomáhal
zformovat naši armádu ať už tím, že využil styků s bohatý-
mi slovenskými krajany v Americe k získání finančních pro-
středků nebo i tak, že sám za války létal nad italská města a
shazoval letáky s výzvou rakousko-uherským vojákům, aby
se vzdávali italské armádě. "Prošel všecky spojenecké země
jako meteor a na svých cestách získal mnoho přátel, my ostatní
jsme šli za ním a takto jím dotčenou půdu jsme zpracovávali,
jeho apoštolskou prací narychlo získané lidi jsme podchytávali a jejich sympatie měnili v přesvědčení," vzpomínal na něho pozdě-
ji Edvard Beneš. Vzpomínkového pietního shromáždění u příležitosti 100. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika, se
zúčastnil slovenský prezident Andrej Kiska a prakticky celá politická reprezentace včetně slovenského ministra obrany Petera
Gajdoše. Přijela i francouzská ministryně obrany Florence Parly. Českou republiku zastupoval jen ministr obrany Lubomír
Metnar. Pan prezident ani pan předseda vlády (přestože je krajan) si čas nenašli. Je to trochu smutné.

Helena Bastlová

AktuAlitA: Podcenění VýznAMu MilAnA RAstislAVA ŠtefánikA?

Pražáci a venkované

Vzpomínka na Milana Rastislava Štefánika
Přesně před 100 lety zahynul významný slovenský vojenský letec, diplomat a
politik v jedné osobě, který se svým letadlem havaroval v Ivanke pri Dunaji.
Vzpomínkové shromáždění se konalo 4. května v Brezovej pod Bradlom, kde je
postavená mohyla, v níž je Štefánikovo místo posledního odpočinku.
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z církví doma i ve světě
něMecké lidoVé cíRkVe By MoHly do Roku 2060 
PřiJít o PoloVinu členů
Německá katolická a evangelická církev přijdou do roku 2060 o zhruba
polovinu svých členů. Počítá s tím alespoň studie univerzity ve Frei-
burgu, kterou si objednaly. Dnes mají obě církve dohromady přibližně
45 milionů členů.
"Výhled pro rok 2060 popisuje dopady trendu, který byl ve společen-
ském výzkumu patrný už před lety. Něco na úbytku církevních členů
nebudeme schopni změnit. Něco ale ano," věří šéf německých evangelí-
ků Heinrich Bedford-Strohm. "Kvůli výhledu nepropadneme panice,
ale odpovídajícím způsobem přizpůsobíme naši práci," uvedl zase 
v reakci na výzkum předseda německé biskupské konference Reinhard
Marx. Evangelická i katolická církev zažívají v Německu v posledních
letech rychlý úbytek členů mimo jiné v důsledku skandálu kolem zneu-
žívání dětí kněžími. Od katolíků jen za rok 2017 odešlo téměř 168000
věřících, od evangelíků dokonce na 200000. Pokud budou současné ten-
dence týkající se výstupů z dvojice křesťanských církví, vstupů do nich
či počtu křtů pokračovat, počítají odborníci s tím, že do roku 2060 počet
jejich členů dohromady klesne o 49 procent. Zároveň ale upozorňují, že
za takovou dobu se dnešní tendence mohou ještě výrazně změnit. Není
to první výzkum z poslední doby, který může na církevní představitele
působit negativně. Magazín Der Spiegel před dvěma týdny informoval
o průzkumu veřejného mínění, podle něhož už čtvrtina německých
katolíků a dokonce třetina protestantů není přesvědčena o existenci
Boha.

podle ČTK

MiloŠ zeMAn PodePsAl zdAnění cíRkeVnícH Restitucí
Církve budou od příštího roku hradit daň z peněžitých náhrad, které
dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Novelu poslanců
KSČM, jež zdanění zavádí, podepsal 2. května prezident Miloš Zeman,
informoval v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zdanění ná-
hrad ale ještě může zrušit Ústavní soud. Napadnout je chce část senáto-
rů i poslanců, podle nichž je protiústavní.
Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají,
argumentovali jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restitu-
enty. Stát by mohl podle předkladatelů z KSČM získat zpět zhruba 380
milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhra-
dách majetku ročně vyplácí. Církve budou muset podle novely zahrno-
vat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Kritici i s odkazem na dří-
vější smlouvy mezi státem a církvemi o majetkovém vypořádání mluví
o porušování principu právního státu a o zásahu do majetkových práv.
Komunistům podle jejich oponentů nejde o zdanění církví, ale o vyvo-
lání pocitu, že si církve majetek nezaslouží a že jej dostaly moc.
Předsedové České biskupské konference Dominik Duka, Ekumenické
rady církví Daniel Ženatý a Federace židovských obcí Petr Papoušek ve
společném prohlášení uvedli, že zdanění finančních náhrad způsobí
církvím vážné finanční obtíže, a pro některé menší může být dokonce
likvidační. Novelu považují za nemravnou a protiústavní.
Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek KSČM pro toleranci
menšinové vlády ANO a ČSSD.

www.christnet.eu

BAPtisté Vyloučili PRAžský sBoR nA toPolce
Na sjezdu baptistických delegátů v sobotu 27. dubna 2019 byl z jednoty
vyloučen pražský sbor Na Topolce. Podle informací na domovské strán-
ce společenství pro vyloučení bylo 48 delegátů a potřebné dvoutřetino-
vé většiny bylo dosaženo o tři hlasy.K zániku sboru v právním smyslu
by mělo dojít nejpozději k 31. prosinci 2019. „Podzimní oslavy 100 let od
založení BJB se tak budou konat při vědomí, že společenství, které spo-
luzakládalo tehdy československou Bratrskou jednotu Chelčického,
bylo proti své vůli z Jednoty vyloučeno,“ konstatuje se ve stanovisku
sboru k situaci, ke které došlo na sjezdu BJB.
„Sjezd delegátů přijal návrh sboru BJB Brno na vyloučení sboru BJB 
v Praze 4 Na Topolce ze svazku BJB nejpozději k 31. 12. 2019 a pověřu-
je VV BJB k odpovídajícím krokům dle Ústavy a řádů BJB,“ uvádí se na
oficiální stránce denominace k vyloučení sboru.
Baptistický sbor Na Topolce tak bude nadále fungovat v rámci nové
náboženské společnosti Společenství baptistických sborů. Nová nábo-
ženská společnost byla podle informací stránky Dingir zaregistrována
18. března 2019. Vytvoření nové denominace je výsledkem názorového
střetu v dosavadní Bratrské jednotě baptistů (BJB).
„Společenství baptistických sborů (SBS) je koncipováno jako dobrovolné
společenství jednotlivých místních církví, které se hlásí k tradici světové i
české reformace, tedy k protestantismu. SBS chce svědčit o Kristu, o Božím
láskyplném a sebevydávajícím příklonu ke světu. Chce být otevřeno sou-
časným tématům a reflektovat soudobé myšlení, chce spolupracovat s ostat-
ními věřícími v rámci ekumeny,“ uvádí se v tiskové zprávě ke vzniku SBS.
Sbor Na Topolce byl v minulosti kritizován za liberální postoj k proble-
matice homosexuality a také kvůli ordinaci ženy, coby kazatelky sboru.
„U baptistů si sbory samy povolávají muže nebo ženy ke kazatelské
službě na základě jejich obdarování. Děje se tak na podkladě Božího
oslovení, vystrojení duchovními dary a potřeb toho či onoho sboru.
Nejinak tomu bylo i v mém případě,“ řekla loni v listopadu Lýdie Kuco-
vá, kazatelka sboru Na Topolce v rozhovoru pro Křesťan dnes.
V listopadu minulého roku několik sborů BJB již dobrovolně opustilo
denominaci. Ve svém prohlášení vyjádřili obavy před šířením liberální
teologie v denominaci a kriticky vnímaly právě nyní vyloučený sbor Na
Topolce.

www.krestandnes.cz

zbarvení stehlíci. Trochu rozruchu
způsobily poměrně velké hrdličky,
agresivní parádnice sojka a, naštěs-
tí vzácně, nebezpečný krahujec.
Ten se asi zajímal spíše o hosty než
o menu. Občas přisedne i nádherný
datel strakapoud, který zřejmě po-
važuje lojovou kuličku za mimo-
řádně tučnou ponravu. Majitelé
domu ho nevidí moc rádi, baví se
totiž děláním děr do omítky. Bě-
hem další krmné sezóny však ná-
padně přibylo vrabců. Je jich nejvíc
a jsou příslovečně přidrzlí. Moje
maminka kdysi o nich prohlásila,
že jsou to takoví proletáři mezi
ptáky.
Jaká poučení jsem načerpal z  této
pestré podívané? Sýkorky jsou
krásné – Věra kdysi řekla, že mod-
řinky jsou takoví naši kolibříci. Na-
víc jsou stydlivé a plaché. Zobnou si
jedno semínko a už s ním spěchají
do nějakého úkrytu. Nejvíc rozru-
chu působí ti, o nichž jsme v dětství
zpívali roztomilou písničku Čížku,
čížečku, ptáčku maličký… Hádají
se mezi sebou a vyhánějí ostatní
strávníky... Sojku jsem musel občas

vyplašit, aby ostatním všecko nevy-
zobala. Stehlíci jsou slušně vycho-
vaní džentlmeni – nikoho nenapa-
dají, ale také se nedají snadno vystr-
nadit (vida, strnad se tam nikdy
neobjevil). K mému zklamání se víc
a víc prosazují vrabci. Dokonce bra-
vurně zvládli umění zavěsit se na
síťkách s lojovými koulemi, zřejmě
to odkoukali od sýkorek. Kromě
toho jsou hluční – jejich štěbetání
mně někdy připomíná nedělní se-
šlost v  jedné nejmenované církvi.
Mám dále krmit tyhle povídavé
proletáře (tedy vrabce)?
Pak jsem si vzpomněl, že právě o
vrabcích mluvil Pán Ježíš. Dal nám
je za příklad pokorné závislosti na
Bohu Živiteli (a jeho dobrovolných
pomocnících). Dosud jsem nechá-
pal, k čemu Židé kupovali dva vra-
bečky: Neprodávají se dva vrabci za
haléř? A ani jeden z nich nepadne na
zem bez dopuštění vašeho Otce. (Ma-
touš 10, 29) Pak jsem si našel, že to
nebylo k jídlu, ale ke krásné, radost-
né oběti po uzdravení člověka 
z malomocenství (Lv 14, 1-7; Kral.).
Tady se vrabcům dostalo cti, být
starodávnou předpovědí krvavé

oběti Kristovy, která je jediná
schopna nás uzdravit z  lepry hří-
chů. Tak nejen roční beránek, ale
obyčejní ptačí proletáři – jeden je
zabit a druhý pokropený jeho krví
je slavnostně vypuštěn na svobodu.
Aha, ten šťastnější vrabec jsem já,
hříšník obmytý krví Kristovou.
Pane, DÍKY!
Tím se mi stali ukřičení vrabci plno-
právnými hosty ptačích hodokva-
sů. A ještě jedna věc mě při nich
dojala. Všiml jsem si, jak samička
krmí vrabčáka dospělé velikosti
slunečnicovými jádry. Pochopil
jsem, že je to matka, která musí ještě
přikrmovat svého puberťáka, pro-
tože rozlousknout tvrdé semeno
tak, aby slupka odpadla a sladký
vnitřek zůstal v  zobáčku, to je
kumšt, a ten klacek to ještě neumí.
Snad se mohu odvážit přidat ke sta-
rozákonní oběti druhou kapitolku:
zachráněný vrabec má šikovně
pomáhat trávit duchovní stravu
těm, kterým to ještě moc nejde. Od
té doby mám vrabce stejně rád jako
ty pestré ptačí fešáčky. A možná o
něco víc.

Pavel Javornický

Hledím na nebeské ptactvo
Dokončení ze str. 1

Marek 10,35-45
Dnes před sebou máme text, ve kte-
rém Ježíš mluví o svém křtu a o křtu
svých učedníků v souvislosti s veli-
kostí a službou. Ježíš s učedníky byli
na cestě do Jeruzaléma, když ho
Jakub a Jan požádali, aby v jeho slá-
vě mohli být vedle něho - jeden
zprava a druhý zleva. Pochopitelná
prosba. Věří, že Ježíš je Pán, že jed-
nou bude oslaven Bohem Otcem, a
chtějí být u toho. Chtějí být na nej-
lepší párty a mít ta nejlepší místa -
hned vedle největší hvězdy. Po pra-
vici a po levici vládce vesmíru.
Nejsou skromní. Ale proč ne? Je to
špatně, toužit po Kristu? Po jeho
blízkosti? Po úplně nejbližší blízkos-
ti Bohu? Bůh sám nás vyzývá, aby-
chom ho milovali celým srdcem. A
tato žádost synů Zebedeových mů-
že být výrazem lásky k Bohu - touha
být mu blízko. Také může být výra-
zem touhy mít vyšší postavení, než
druzí, ale to si každý z nás musí pře-
brat ve svém srdci, jaké motivy řídí
jeho jednání.
Každopádně Ježíš dává najevo, že
mu jde o jinou blízkost, než jen sedět
vedle sebe. Ptá se jich, když mu chtě-
jí být po boku ve slávě, zda mu chtě-
jí být po boku i v dalších věcech - 
v kalichu, který pije, a ve křtu, kte-
rým je křtěn. Jaký kalich a jaký křest
má na mysli?
V Bibli se mluví o kalichu na mnoha
místech, a to buď o kalichu Božího
rozhořčení, hněvu a soudu, nebo o
kalichu radosti, požehnání a spásy.
Kalich svého hněvu a rozhořčení dá-
vá Bůh těm, které soudí, a musejí ho
pít až do dna. Kalich spásy a radosti
naopak dává těm, se kterými je 
v pokoji a kterým žehná. Ježíš pil 
z obou. V zahradě getsemanské na-
zval kalichem své utrpení na kříži,
kdy měl na našem místě nést Boží
soud a prolít svou krev, a při usta-
novení večeře Páně pil s učedníky 
z kalichu nové smlouvy a mluvil o
tom, že s nimi bude pít nový kalich
v království Božím.
Také o křtu se v Bibli mluví vícekrát,
a to o křtu vodou, Duchem svatým a
ohněm. Duchem svatým a ohněm

Ježíš pokřtil nebo pokřtí druhé; vo-
dou byl sám pokřtěn. Byl to křest
Janův na odpuštění hříchů. Proč
Ježíš podstoupil křest od Jana Křti-
tele - copak on sám potřeboval, aby
mu byly odpuštěny hříchy? Vždyť si
o něm čteme, že hříchu neučinil,
aniž byla v jeho ústech nalezena lest. 
Ježíš jistě nepotřeboval, aby mu byly
odpuštěny hříchy. Ale byl to počá-
tek jeho spásného díla pro nás: na
začátku svého veřejného vystoupení
se nechal pokřtít jako hříšník, aby se
tak ztotožnil s námi lidmi; vzal na
sebe naše hříchy - aby je sejmul 
z nás. A ta cesta ztotožnění s námi
ho přivedla až na kříž, kde v trestu
za tyto naše hříchy položil svůj
život. Ale byl to Boží Syn, život,
který byl v něm, byl silnější než
smrt, a tak ho Bůh slavně vzkřísil
mocí Ducha Svatého, přijal svůj
život zpět a už víc neumírá ale posa-
dil se po pravici Boha Otce všemo-
houcího. Lze říci, že Ježíšovým
křtem bylo tohle všechno: ponížení
se, zmaření sebe sama až k smrti na
kříži, a pak povstání k oslavenému
životu, který nepomíjí. 
Jak kalich, tak křest tedy byly pro
Ježíše hodně důležité skutečnosti 
v jeho pozemském životě i službě.
Co má asi Ježíš na mysli, když se
učedníků, toužících být vedle něj,
ptá, zda mohou pít jeho kalich a být
pokřtěni jeho křtem? Domnívám se,
že toto: Chcete-li mi být blízko, při-
pojte se ke mně; nechtějte být se
mnou jenom ve chvílích radosti a
slávy, ale i ve chvílích bolestí a zápa-
sů. Protože já jsem obojí. Považujte
za důležité stejné věci, jako já, a
bojujte o ně podobným způsobem.
Následujte mne, sdílejte mé touhy,
mé myšlenky, mé naděje, mé rados-
ti, mé těžkosti. Odevzdejte se mi,
spojte se se mnou, buďte se mnou
jednoho Ducha. Buďte se mnou
jedno, jako já jsem jedno s Otcem.
Kdo mi slouží, ať mne následuje. 
A kde jsem já, tam bude i můj slu-
žebník. Buďte se mnou v mém kali-
chu a v mém křtu, a budete se mnou
i v mé slávě.
Ježíš se vyhnul konkrétní odpovědi

na to, zda místa po jeho pravici a
levici jsou připravena pro Jakuba a
Jana a pokud ne, tak pro koho. Ono
je to s těmi místy složitější. Napří-
klad v jeden moment byla tato místa
připravena pro povstalce, kteří byli
ukřižováni s Ježíšem - jeden po jeho
levici a druhý po jeho pravici. Jakub
a Jan asi netoužili zrovna po tomhle.
Ale i to byl Ježíšův kalich a křest ... 
Také se na mnoha místech v Bibli
píše, že Ježíš se posadil po pravici
Boží, takže - pokud bychom to nahlí-
želi v lidských kategoriích - po
Ježíšově levici je tedy sám Bůh. Ale
takto o tom uvažovat nemůžeme.
Vždyť ani nevíme, zda bude v nebi
platit pozemská geometrie. Když
nám Bible říká, že v nebi bude Bůh
všechno ve všem, tak si to nemůže-
me představovat tak, že bude vedle
někoho z nás sedět.
Tento rozhovor uslyšelo ostatních
deset učedníků a začali se na Jakuba
a Jana hněvat. Proč? Protože způsob,
jakým chtěli být Ježíšovi blízcí Jakub
a Jan, zároveň vylučuje, aby mu byli
stejně blízcí ostatní. Oni chtěli sedět
hned vedle Ježíše. To ale znamená,
že všichni ostatní by byli od Ježíše
dál. To je způsob, jak uvažujeme my
lidé. Bohužel, tento způsob velikosti
je konkurenční - touhy jednotlivých
lidí si vzájemně konkurují. Chceme
pro sebe to nejlepší za cenu toho, že
ti ostatní se musejí spokojit s horším
podílem. A protože to nejlepší chce
více lidí, tak mezi sebou bojujeme.
Nejlepší díl urve jeden a mnoho ji-
ných trpí. A pak trpí i on, protože se
vždycky najde někdo další, kdo ho
třeba zabije, jen aby se toho nejlepší-
ho zmocnil pro sebe. Chceme moc,
vliv, postavení, majetek, uspokojení
svých ambicí. Proto se hádáme,
okrádáme, vraždíme. Kolik už bylo
válek o území, o zdroje, o bohatství,
o zotročení druhých. Ježíš konstatu-
je, že takto to chodí u národů. Ale
pro své učedníky má jinou cestu:
"Kdo se chce stát velkým, buď vaším
služebníkem, a kdo chce být mezi
vámi první, buď otrokem všech."
Přátelé, to je úplný opak toho, co je

Místa po kristově pravici a levici

Dokončení na str. 3
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Pokračování z minulého čísla
Chová se, jakoby ho snad ani nepo-
třeboval. Zapojuje se do chvatu a
bídy své doby, zajímá ho všechno
možné, i politické dění a šarvátky,
ale zapomíná na všechna Boží do-
brodiní, na Boží péči a lásku, kterou
na každý den od Boha bohatě přijí-
má. A proto musí Abakuk volat sil-
ně a nahlas, aby byl slyšet nad vše-
mi příbytky Božího lidu, aby zpo-
chybnil všechno samozřejmé a
uvedl mnohé do nejistoty. Musí to
tak činit, protože Hospodinu se
nelíbí, co se děje uprostřed Božího
lidu! To, co jeho soukmenovci na-
zývají spravedlivým ziskem, to
Hospodin ústy proroka nazývá
„zhoubou a násilím“. „Rozrostly se
spory a sváry“, a o čem si mnozí
myslí, že se děje korektně a podle
litery Zákona, nad tím Boží slovo
vynáší soud. Děje se opuštění Záko-
na a nedochází nikde k nápravě!
Všechno je překrucováno, obraceno
naruby, jakoby Boží lid ohluchl. Už
neslyší hlas s nebe! Vyprchalo
pokání, opravdovost víry, Boží slo-
vo je zaprášené, odstrčené, všechno
zpovrchnělo a zevšednělo. Boží lid
zapomněl, že Bůh je láska! Ale to
nic nemění na tom, že zůstává
Bohem lásky i ve chvíli, kdy svůj lid
soudí. Abakuk po dlouhém modli-
tebním volání dostává z Boží strany
odpověď. Jenže ta je nečekaně jiná.
Bůh vždycky odpovídá tak, jak
chce sám. V tom je Boží svoboda.
Jenže při všech Božích rozhodnu-
tích zůstávají v platnosti všechna
jeho zaslíbení. Boží lid už na ně
zapomněl! A jaká že je ta Boží od-
pověď? „Já povolám Kaldejce, proná-
rod krutý a prchlivý, jenž projde široši-
rou zemí, aby se zmocnil příbytků,
které mu nepatří!“ (1,6) Tento proná-
rod postavím proti vám, říká Bůh.
To je zcela ohromující odpověď!
Hospodin nejen že připustí, ale
dokonce nepřátele Božího lidu za-

volá! Kdo tohle pochopí? Prorok
rozumí, a snaží se, aby porozuměli
i ostatní. Takto vždycky jednal a
bude jednat Bůh svatý a svrchova-
ný, který je nejen Bohem milosti, ale
i soudu. Jeho cesty a jeho rozhod-
nutí jsou zvláštní. A je schopen
zasáhnout proti svému lidu, pokud
žije v neposlušnosti. Na to církev
nějak zapomněla! V tomto případě
Božího soudu to budou Kaldejci,
národ Babylonský, ze kterého kdysi
vyšel Abrahám, lid loupežný a
krutý, který ohrožuje všechny sou-
sedy. Skrze ně bude Hospodin sou-
dit Boží lid za jeho neposlušnost!
Stejně překvapivá je ovšem i reakce
proroka Abakuka. Sklání se v poko-
ře před Božím soudem. A volá k to-
mu i ostatní. Neobjevuje se tu slův-
ko odmluvy. Neslyšíme žádný pro-
test, ani nářek. Abakuk ví, proč se
to všechno děje. V Kaldejských po-
znává zvláštní skryté vyslyšení
svého volání. Bůh mluví a jedná,
protože je Bohem svatým a spra-
vedlivým. A co ostatní pokládají za
kus nesmyslných dějin světa, v tom
vidí Abakuk Boží odpověď. Proto je
v tichosti a na modlitbách skloněn
před Hospodinem. Abakuk se dlou-
ho modlil za svůj lid, ale nyní už
nesvolává žádná modlitební shro-
máždění, ale zůstává jen v tichém
očekávání toho, co Bůh jemu, i
všem ostatním přichystal. Je připra-
ven beze zbytku přijmout Boží
soud. Sklání se v pokoře před Božím
majestátem. V Hospodinových ru-
kou je všechen Boží lid. Z této jisto-
ty mu plyne do dalších dnů síla a
připravenost na všechno. Neprchá.
Je rozhodnut zůstat a nést Boží
soud spolu s ostatními. V hluboké
pokoře přijímá Boží slovo, ale záro-
veň se nad ním ptá, zda je toto Hos-
podinovo slovo o soudu nad Božím
lidem slovem posledním? Může být
tím posledním? Ze zkušenosti víry i
odevzdanosti Hospodinu ví o

naději Božího milosrdenství a v ní
vyhlíží události příštích dnů. 

„Úpím k tobě pro násilí, 
a ty nezachraňuješ!“

(1,2b)
Abakuk na sebe upozorňuje svou
modlitební horlivostí. Vede dlou-
hodobý modlitební zápas o sebe i 
o svůj lid. Jeho modlitby tryskají z
hloubi srdce v pokoře před Bohem
při vědomí své nicotnosti, lidské
slabosti a hříšnosti. I nás Abakuk
vede svým příkladem k zápasu ži-
vota před Bohem, který by byl jed-
nou velkou a trvalou modlitbou,
jednou velkou a trvalou zkušeností
s Bohem lásky. Abakuk v sobě živil
touhu po živém Bohu. Dobře věděl,
že tato touha se rodí v modlitbách,
v hlubokém ztišení se před Boží
tváří, v pokání otvírajícím se srdci,
které vyznává svou nehodnost, ale
zároveň také otvírá velikost Boží
lásky a Božího milosrdenství. V ta-
kových zápasech člověk může
zakoušet Boží touhu a Boží žízeň
po našem přátelství a po naší lásce.
Jeden teolog Východní církve kdysi
pověděl: „Má duše teskní po Bohu. 
V slzách ho hledám. Jak bych ho neměl
hledat, když on první mě zavolal k sobě,
a on první mě potěšil svým Duchem.
Má duše si ho zamilovala. Kdyby ke
mně nepřišel on sám se svou láskou,
nehledal bych ho tak, jak ho hledám.
Proto se moje duše raduje z toho, že on
je můj Pán a můj Bůh!“ Tak můžeme
k Bohu volat i my z hlubin srdcí při
vědomí prachu a nicotnosti své lid-
ské existence. I my jsme součástí
Božího lidu, i když žijeme uprostřed
světa, který Boha přestal milovat.
Jsme ale často uzavřeni do svých
obecenství v přesvědčení, že všech-
no, co se v nich odehrává, co v nich
činíme a konáme, je v pořádku, že to
konáme k Boží cti a Boží chvále.

Pavel Rybín
Pokračování příště

Proroctví Abakuka proroka 2
Zažili jsme již celonárodní anketu, koho že si nanejvýš vážíme. Jednoznačně
vyvoleným se mohl stát Jára Cimrman. Leč byl organizátory ze soutěže
vyloučen. Máme-li trochu smyslu pro absurdum, nepřekvapí nás, že nyní
měla být podána petice proti postavení sochy Marie Terezie v Praze. S odů-
vodněním, že „panovnice škodila českým zemím a už vznikající, pět a půl
metru vysokou sochu ze sklobetonu si v Praze nezaslouží“. Estetické hle-
disko pomiňme. Vedení městské části ale v reakci na petici označilo Marii
Terezii za „vládkyni, která měla nepopiratelnou zásluhu na příchodu
modernity do habsburského panství včetně českých zemí“. Tatáž radnice
Prahy 6 odhalí v druhé polovině letošního roku pomník s fontánou věno-
vaný české šlechtičně Žofii Chotkové, jež zemřela v roce 1914 při atentátu
spolu se svým manželem Ferdinandem d´Este, následníkem trůnu rakous-
ké monarchie. On sám, jak známo, se zřekl nároků na trůn pro své děti pro
nižší šlechtický rod své manželky. Pokud jde o pomník, bude mít tvar vějí-
ře. Bude napojený na přívod vody jako tzv. „mlhoviště“, osvěžující okolí.
Oba zmíněné pomníky budou příhodně zasazeny do parku. Může nás jen
potěšit, že alespoň proti pomníku Žofie Chotkové žádná nejapná petice
nevznikla.
O bourání a ničení soch toho známe již hodně. I v „moderní době“. Je zřej-
mé, že nikde v Evropě nenajdeme již sochu Adolfa Hitlera. Pokud jde o Sta-
lina, někde na východě jsou výjimky, potvrzující pravidlo. Jinak je tomu 
v Itálii. Běžně jsou k dostání suvenýry s obrázkem duceho, s hákovými kříži
a dalšími symboly fašistické éry.  Vydávají se kalendáře se snímky hajlující-
ho Mussoliniho v různých vojenských uniformách. Jsou dostupné na novi-
nových stáncích. Koupit je možno i vlajky se svazky prutů, svastikami a
symboly SS, nebo bronzová busta Benita, stejně jako Hitlera. Vnímání Italů
těchto jevů je zjevně jiné a tolerantnější než naše. Může někoho překvapit
Alessandra Mussolini. Vnučka fašistického diktátora působí jako konzerva-
tivní pravicová politička, zvolená do parlamentu. Byla poprvé zvolena roku
1992 za neofašistickou stranu Italské socialistické hnutí (MSI). Vedla stranu
Sociální akce (AS), která se letos spojila s dalšími v Berlusconiho stranu Lid
svobody (PdL). Na druhé straně dnes ve světě to dnes spěje až k extrémní
korektnosti; v Británii se diskutuje o zbourání sochy admirála Nelsona 
v Londýně a v USA o zničení sochy generála Roberta Edwarda Lee. Oba
skvělí vojevůdci, avšak vyslovovali se pro zachování otroctví.
Symboly sbližují i rozdělují. Žel, nesmírně případnou ilustrací je bolestná
událost těchto dnů ve Francii. Vyhořelá-Notre Dame. Pokud by se jednalo o
teroristickou akci, účinek by byl tragický. Bohu dík; jak bylo uvedeno, jed-
nalo se o nešťastnou náhodu. Ikona Francie spojuje rozdělenou společnost.
Ve Francii i Evropě.
Židy i křesťany bytostně dráždil obraz římského císaře na mincích, když
obsahovaly titul Pán s božským atributem. Následně pohany dráždil ukři-
žovaný otrok a v katakombách byl dochován namalovaný posměvačský
krucifix s ukřižovaným oslem. Kolem něj chodili křesťané k bohoslužbě.
Tamtéž je vidět kryptogram ryby, s významem „Ježíš Kristus, Boží Syn,
Spasitel“. A ve starověkém Římě se stávalo, že poté co nenáviděný císař
zemřel, či byl zavražděn, jeho sochy vzaly zasvé. Pozoruhodný je římský
Sloup Marka Aurelia. Původně zasvěcen císaři a jeho manželce Faustině.
Jejich pozlacené sochy dal v roce 1589 papež Sixtus V. obě sochy odstranit a
nahradit bronzovou sochou apoštola Pavla s mečem. Obdobně Trajánův
sloup: postavený ke cti císaře Traiana. Roku 1587 dal papež Sixtus V. na
vrcholek místo něj umístit sochu svatého Petra, která je tam dodnes. 
A situace u nás doma? Dnes se sotva nějaký odporný relikt minulosti ještě
najde. A pokud ano, neirituje tolik, jako dříve. Nejspíše byl odsunut do obce
Bezpráví. Spíše si vzpomeneme na pomníky a sochy, kterých je škoda, z dob
minulých. Například císař Josef II., maršálek Radecký, TGM. Snad se již také
nepřihodí něco takového, jako když pražskými konšely byl před pár lety
odklizen Jan Želivský stojící před Novoměstskou radnicí. Jeden z prvních,
kdo obnovil poddávání chleba a vína. Kalich na týnském chrámu s hostií,
symbolem, byl obnoven a kutálející se hlavy Mariiny litují i ti, kteří se přou
o obnovení sloupu. S odstupem století nám připadají jiné, dávné události již
jako úsměvné. Tak například v období baroka školní inscenace her, v nichž
socha Husova byla posléze nahrazena Nepomukovou. Pokroková školní
metodika přitom využívala i podněty Komenského při výuce cizího jazyka.
A dálo se tak nejen v latině, ale také v češtině i v představeních pro veřej-
nost. Tak například v Litomyšli měli piaristé od roku 1733 také dvouleté stu-
dium filosofické, do něhož byli přijímáni i světští studující. Piaristé používali
při výuce Komenského spis Orbis pictus a běžně používali i jeho učebnici
latiny Janua linquarum. Významné bylo, že piaristické akademie a předsta-
vení žáků se konaly téměř výhradně v češtině, zatímco podobné jezuitské
akce byly v převážné většině vedeny jazykem latinským. V obou případech
ku prospěchu studentů i návštěvníků představení.
Závěrem: 
Se svými vzory a idoly se vyrovnáváme od dětství do dospělosti včetně.
Více než si to uvědomujeme, každodenně nás oslovují znaky, symboly,
značky, emblémy, obrazce, obrazy, barvy, šifry, odznaky, znamení, pikto-
gramy. Stačí, když jdete pěšky, či jedete autem a sledujete značení. Berete do
ruky bankovky a mince. Naznačili jsme, že naše představivost musí být
otevřena pro mnohost, v níž vycítíme mnohdy nesoulad, protiklad, stejně
jako podobnost, možnost shody, dohody, či kompromisu a po-třebu chápat
souvislosti, spojitosti, vzájemný vztah. Ilustrací snad mohou být množiny.
Mezi nimi lze provádět různé množinové operace. Mezi nejzákladnější patří
sjednocení, průnik, rozdíl a doplněk. A množiny obsahují prvky, bez nichž
by byly prázdné. Snad lze obrazně vyjádřit, jak chudou by byla naše před-
stavivost, kdyby byla odkázána na jeden akord, jednu barvu, ba i černobílé
vnímání. Kdybychom si mysleli všichni to samé, jako jiní lidé, měli bychom
totožné názory, pak by nás nezajímali. Ani bychom nemuseli spolu vůbec
mluvit. Nejsme odlitek jeden druhého. Ostatně i proto jsme byli stvořeni
jako muž a žena…

Jan Kašper, christnet.eu

ve světě! Svět se řídí pravidlem:
když chci být větší než ten druhý,
musím ho překonat svou mocí. Ježíš
říká: chceš-li být větší než druhý,
musíš ho překonat svou láskou a
službou! Všimněte si, že to není
vůbec konkurenční - milióny lidí se
mohou předhánět v lásce a službě, a
nikdo nebude trpět - naopak! Jak je
svět nádherné místo, když o velikost
usilujeme tímto způsobem!
Tato Ježíšova slova jsou jedním 
z důkazů, že Bible není z člověka.
Zde nám dává nahlédnout do nebe -
ukazuje nám Boží uvažování, které
je úplně opačné, než uvažuje člověk:
biblický způsob vlády je služba. Ten,
kdo má moc, má větší možnosti dru-
hým sloužit - a proto je jeho úkolem
i jeho slávou to dělat. Na službě je
něco božského. Znamená to, že máte
něco dobrého a jste ochotni se o to
sdílet, rozdávat to. Díky Boží ochotě
se sdílet a rozdávat existuje tento
svět i spása. Vlastně každou chvíli
žijeme z toho, že Bůh slouží. On udr-
žuje celé stvoření při životě a kaž-
dou vteřinu nám dává vše, co potře-
bujeme. A tak čím má kdo vyšší
postavení a možnosti, tím víc služ
druhým. A čím více sloužíš druhým,
tím máš vyšší postavení - v Ježíšo-
vých očích a v jeho království. A
Ježíš o tom jen nemluví, On to sám

dělá: syn člověka nepřišel, aby si dal
sloužit, ale aby sloužil - dokonce do
té míry, že dá svůj život jako výkup-
né za mnohé. Bratři a sestry, zde se
setkáváme s láskou, která překoná-
vá všechno lidské. 
Ježíš, syn člověka a syn Boží, i když
si mohl od lidí nechat sloužit, z lásky
k lidem se pokořil, sloužil jim a na-
konec za ně i vydal svůj život. Sláva
Bohu. Radujme se, že máme Boha
tak velikého a mocného, který nás
tak miluje, že nám slouží, a to až do
oběti vlastního života.
Když to shrnu, tak dnešní slovo
představuje dvojí Ježíšovo pozvání
pro nás všechny:
jednak nás zve do reality Božího krá-
lovství, a jednak nás zve k jednotě se
sebou samým.
Do reality Božího království nás zve
tím, že nás vyzývá, abychom se ne-
chovali, jako svět, abychom nehle-
dali velikost v převaze nad ostatní-
mi, ale abychom objevili, že skuteč-
ná velikost je v pokorné službě ostat-
ním. My nemusíme reformovat svět
nebo čekat, až se změní. Ne. My bu-
dujeme společenství Ježíšových
učedníků a mezi námi to přece chodí
podle Ježíšova slova - posloucháme
Ježíšův příkaz a následujeme jeho
vzor, prokazujeme lásku službou a
tak prožíváme závdavky jeho krá-
lovství ve svém bezprostředním

okolí. Kéž je vám v tomto jednání
posilou, že je to v očích našeho Pána
dobré a v Jeho království, které při-
chází, si službou třeba i těm nejmen-
ším získáváte uznání a vysoké po-
stavení.
A k jednotě se sebou samým nás zve
tím, že s námi chce sdílet svou slávu,
ale i svůj kalich a svůj křest. Řekli
jsme si, že Ježíšovým křtem bylo po-
nížení se, zmaření sebe sama až 
k smrti na kříži a pak nové povstání
k oslavenému životu, který nepomí-
jí. A my se k němu připojujeme tím,
že přijmeme jeho křest. Teď nemlu-
vím o tom, že se necháme polít nebo
ponořit, ale o přijetí toho, co je vnitř-
ním obsahem křtu. Uvěříme, že jeho
smrt byla i smrtí našeho starého
hříšného člověka a že jeho vzkříše-
ním jsme dostali dar Ducha svatého
a povstali k novému životu, který už
nežijeme sami, ale ve spojení s ním. 
To nejkrásnější, nejhlubší tajemství
křtu je naše sjednocení s Kristem. Na
základě naší víry nás Bůh křtem
Ducha svatého spojil s Kristem. Ra-
dujme se z toho, prožívejme realitu
našeho spojení s Bohem a buďme
ujištěni, že v Kristově slávě budeme
s ním - spolu s Jakubem, Janem a
všemi ostatními, kterým jsou ta mís-
ta připravena od našeho nebeského
Otce. 

Pavel Bartošek

Místa po kristově pravici a levici

symboly, idoly, ikony

Dokončení ze str. 2



Tak jako každý rok se i letos usku-
tečnil Národní pochod pro život a
rodinu, který pořádá organizace
Hnutí pro život, jež si vzal za cíl
vrátit respekt k nenarozenému ži-
votu a obnovovat ve společnosti
kulturu života. 
Jsou body, které Hnutí pro život
akcentuje a s nimiž je nutné sou-
hlasit. Tvrdí-li například Hnutí
pro život, že je nepřijatelné, aby
ženy chodily v bohaté zemi upro-
střed Evropy na potrat jen z eko-
nomických důvodů, má samozřej-
mě úplnou pravdu. 
Stejně tak je neakceptovatelné, aby
neexistovala žádná sociální služba
pro nečekaně těhotné ženy, na což
poukazuje např. Saša Uhlová
(www.a2larm.cz). Když se ale podí-
váme na argumentaci členů a sym-
patizantů Hnutí pro život, bohužel
musíme nabýt dojmu, že o (ne)na-
rozený život tady jde až v poslední
řadě.

Čí žIVOT Má CENU?
Tématem letošního Pochodu pro
život jsou tzv. třetí děti. Cílem je
upozornit na situaci, kdy se ženy,
které mají stabilní vztah a už dvě
narozené děti rozhodují pro potrat
z ekonomických důvodů. Podle
Hnutí pro život je takových žen
každý rok zhruba pět tisíc. Na
argumentaci, kterou najdeme na-
příklad v tiskové zprávě, je nejvíce
vidět, jak moc je hodnota lidského
života pro organizátory Pochodu
variabilní.: „Považujeme za nepřijatel-
né, aby kvůli ekonomickým obavám při-
šlo každý rok o život skoro pět tisíc
počatých dětí jenom proto, že stát ne-
umí ocenit demografický přínos ekono-
micky aktivních rodin s více dětmi.“
Aby to bylo ještě víc zřejmé, je
možné citovat z Bulletinu, ve kte-
rém jsou představeny kroky, jak
pomoct rodinám se třetím dítětem:
„V případě bydlení by každá rodina při
narození třetího a dalšího dítěte měla
nárok na příspěvek ve výši 200 000 Kč.
Týkalo by se to pouze rodin, které nepo-
bírají sociální dávky na bydlení. To
proto, aby pomoc směřovala k ekono-
micky aktivním rodinám.“ Hnutí pro
život tady jasně deklaruje, že nena-
rozený život má cenu jen a pouze
tehdy, když má potenciál přinést
ekonomický zisk. Nenarozené děti
chudých rodičů šanci prostě nedo-
stanou. Ostatně jeden z titulků dal-
šího Bulletinu hlásá: „Třetí dítě?
Cikáni? Ne, především vzdělaní.“ Au-
tor Matyáš Zrno v něm představuje
názory ekonoma Vladimíra Pikory
a snaží se na statistice dokázat, že
více dětí mají především vzdělaní a
zaměstnaní lidé a že jsou tedy tyto
rodiny opět pro stát přínosem. Zdá
se, že všechno tohle je pouhá takti-
ka, jak přesvědčit stát, aby investo-
val do dětí pocházejících z větších
rodin, ale bohužel si při pročítání
materiálů Hnutí pro život nelze
vzpomenout na smutné paralely 
z minulosti: “Již v roce 1931 nacisté
přišli do parlamentu s návrhem
zákona, který vyžadoval, aby kdo-
koliv kdo se pokusí uměle zmenšit
plodnost německého národa byl
poslán do vězení za zradu rasy (…).
Sterilizace i potrat u zdravých

Němek zůstaly zákonem zakázány
po celou dobu vlády nacistů a i pří-
stup k veškerým antikoncepčním
prostředkům byl značně omezen.
Zároveň však nacisté nebránili
potratům u žen považovaných za
rasově méněcenné (a v některých
případech je dokonce požadovali)”.
(Robert N. Proctor, Rasová hygiena.
Lékařství v době nacismu, Praha 2009,
s 138.)
Ekonomický potenciál nenaroze-
ných dětí představitelé Hnutí pro
život zdůrazňují vždy a všude jako
například v rozhovoru předsedy
Radima Ucháče, nebo v rozhovoru,
který dala tisková mluvčí Zdeňka
Rybová Echu 24. Nutno podo-
tknout, že Hnutí pro život bojuje za
to, aby šanci dostaly i nenarozené
děti, u nichž se prokázalo nějaké
postižení. Jenže tím, že z pomoci
vylučují děti z chudých rodin, tak
pouze nahrazují jedna kritéria
výběru jinými.

NENAROZENé DěTI JAKO ŠTíT?
Dalším bodem, které Hnutí pro
život často akcentuje, je migrace.
Podíváme-li se opět do jejich tisko-
vé zprávy, tak proti sobě staví fi-
nance vynaložené na migranta a
nenarozené dítě. Když pomineme,
že nedává úplně smysl srovnávat
to, tak to opět svědčí o hluboké ne-
úctě k lidskému životu. Opravdu tu
opět budeme přepočítávat, čí život
má větší cenu? Navíc se tím dostá-
váme k etickému problému. Hod-
notu nenarozené dítě získává jako
jakýsi štít proti migraci. Nejen, že se
tohle objevuje v oficiálních doku-
mentech Hnutí pro život, v článcích
na jejich stránkách, ale naprosto
explicitně to stále dokola opakují
lidé, kteří se Pochodu pro život
zúčastnili, nebo ho na internetu
alespoň podporují.  
Za všechny bych uvedla dvě citace.
Jednou z nich je reakce diskutující-
ho na facebooku A2larmu: „Národ
vymírá a co jiného dělat, než chrá-
nit život? Pokud toto nepochopíme,
tak nás převálcují národy, které
mají průměrně 8 dětí na matku.“
Podobně uvažuje i politik Alexandr
Vondra, když v reportu k Pochodu
pro život na svém facebookovém
profilu píše: „V době, kdy čelíme
masivním útokům na tradiční insti-
tuce jako rodina nebo církev, je
pochod důležitější víc než kdykoli
dřív. Budeme-li outsourcovat i naši
reprodukci, nemáme jako civilizace
nárok na přežití.“ Nutně si pak mu-
síme klást otázku, jestli tedy jde o
život nenarozeného dítěte, nebo o
to, abychom z ještě nenarozených
dětí vytvářely živé štíty.

ÚCTA K NENAROZENýM ANO, AlE CO
K JIž NAROZENýM?
Pochodu se zúčastnilo také množ-
ství kněží a biskupů. V čele průvo-
du tradičně kráčel kardinál Domi-
nik Duka. Mimo jiné jako pozvánka
k Pochodu pro život jako každý rok
vyšel pastýřský list za Úctu k nena-
rozenému životu. Podle mých in-
formací se četl ve všech diecézích
mimo Plzeňské, kde biskup Holub
vydal svůj vlastní list, který se týkal
sexuálního násilí v církvi. Oba listy

vyšly zhruba týden poté, co televize
Seznam zveřejnila reportáž o se-
xuálním násilí v církvi. Vím o více
lidech, kterých se čtení Pastýřského
listu o Úctě k nenarozenému životu
dotklo, protože doufali, že někdo
projeví také úctu obětem sexuální-
ho násilí a nebude mlčet. Nejde tu
ale zdaleka jen o oběti sexuálního
zneužívání, není nutné připomínat
nenávistné kázání P. Piťhy, nebo
výroky některých kněží a biskupů 
k uprchlíkům. Ráda bych se jen ze-
ptala, bratři biskupové, jak chcete
dokázat, že máte úctu k nenaroze-
nému životu, když zcela evidentně
pohrdáte již narozenými lidmi?
Bohužel to působí tak, že projevo-
vat úctu k nenarozenému životu je
pro vás výrazně jednodušší - jako
mužů žijících v celibátu se vás prak-
ticky netýká.  Projevovat respekt již
narozeným lidem je samozřejmě
těžší, třeba proto že si dovolí s Vámi
nesouhlasit.
Závěrem si neodpustím osobní po-
známku. Jsem matka, manželka a
moje rodina je pro mě velmi důleži-
tá. Národní pochod pro život a pro
rodinu mě uráží. Moje děti nejsou
val proti multikulturalismu, bu-
doucí daňoví poplatníci, ani někdo,
kdo by zajistil přežití naší vlasti.
Život mých dětí má mnohem větší
cenu než strach z budoucnosti,
nebo migrace. Stejně tak odmítám,
aby moje rodina byla rukojmím 
v diskuzi, jestli má být uzákoněné
homosexuální manželství, nebo
jestli má být přijata Istanbulská
úmluva. 

Monika Poláčková
www.christnet.eu

Autorka je lektorka češtiny pro cizin-
ce, momentálně na mateřské dovolené,
vystudovala kulturní historii.

národní pochod pro život a rodinu-
kam se ztratila deklarovaná úcta k životu?

Evangelický kazatel a básník Tobias CLAUS-
NITZER byl synem povozníka, studoval na
gymnáziu a na několika univerzitách. V roce
1642 získal v Lipsku titul magistra filosofie. 
R. 1644 sloužil jako polní kazatel ve švédském
vojsku a na popud švédského velitele pronesl
v roce 1649 (rok po Vestfálském míru) kázání
o pokoji. Ve Weidenu se stal farářem, církev-
ním radou a superintendentem.
Zanechal po sobě vzdělavatelné spisy, kázání
a několik písní. V Německu se zpívají dvě
nebo tři z nich, u nás jediná: „Přišli jsme, ó
Ježíši“, a to v překladu z Myllerova Žitavské-

ho kancionálu z roku 1710 - na nápěv J. R. Ahleho (1625-1673):

Srdce naše, rozum náš
velkou tmou jsou zatemněny;
Bože, jenž vše v rukou máš,
dej nám světlo k osvícení.
Dobré činit, myslit, znáti

nám ty sám jen můžeš dáti.
(2. sloka)

Bohuslav Vik
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Pozvánky

evangelický kazatel a básník
tobias clAusnitzeR

(2 .2. 1618 tHuM V kRuŠnýcH HoRácH – 7. 5. 1684 Weiden V HoRní fAlci)

Zveme vás na PODZIMNí POByT PRO
SENIORy V EVANgElICKéM STřEDIS-
KU v Chotěboři, který pořádá Chru-
dimský seniorát. 
Termín: od 31. 8. do 7. 9. 2019
Cena pobytu: 3000 Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2019
Přihlášky přijímá a informace
předá: 
Hana Capoušková, 
hana.cap@seznam.cz, 
tel.: 777 877 080, 602 468 436
Neváhejte se přihlásit a přijeďte
strávit týden k obohacení duše i
těla.   

Každý rok jedu na kole do Klenčí, abych pozdravil místa pod Čer-
chovem, kudy chodíval statečný člověk, spisovatel a kněz Jindřich
Šimon Baar. Už jako patnáctiletý Henrik, jak mu doma říkali, předčí-
tal besedníkům na statku, shromážděným hyjtákom, Jiráskovy
Psohlavce a s hrdostí poznával, že je buřič a že každý Chod touží po
návratu cti a spravedlnosti. Baar začal psát, do veršů skládal tepot
svého srdce a podepisoval se Jan Psohlavý.
Ale svět mu nerozuměl a Baara ani pod pseudonymem nevítal. Mys-
lím, že stejně by mu na pražské církevní scéně, natož v parlamentě
ani dnes pšenka nekvetla. Prohlédl by totiž podobné tajemství. Kněž-
ský seminář ani tenkrát nebyl prostředím, ve kterém by se mohl vzpí-
nat svobodný duch. 
– Někdy by člověk mohl snáze vyjít z Pankráce, než ze semináře –
posteskl si Baar příteli už v r. 1892, ve stejném roce byl vysvěcen a stal
se kaplanem. Prošel úhorem pomluv a farností daleko od rodného
kraje, sítem sedláků bez víry. 
A tak psal a myslel na domov: Hrnčená bába, Babiččin kapsář, Báby a
Dědkové, Chodské písně a pohádky, Jan Cimbura a v Chodské trilo-
gii vzpomněl Paní komisarku, krásnou a vznešenou a stejně hrdou
Boženu Němcovou. Věnce uznání se Baar nedočkal. Nakonec se vrá-
til do rodného Klenčí, kde si ho stále sousedé považovali za jeho
knihy, za lásku k mateřské zemi a k české řeči.
Šlapu pokaždé na kole nahoru, k lesu na Výhledy, odkud i nepoho-
dlný kněz Baar hleděl do kraje a hlavou mu běžely příběhy lidí z ves-
niček, tam dole, jak na dlani. 
Do předčasného odpočinku odešel v roce 1919. Vrátil se unavený lid-
skou malostí pod střechu rodného stavení. A tady po čase zemřel.
Proto z Výhledů sjedu ještě do Klenčí, kde hrdý farář spí mezi souse-
dy věčný sen, ale jméno na náhrobku chybí. Když na Baara vzpomí-
nám, zavřu oči a šeptám, do kamene vytesané verše nad jeho rovem,
tam, v zahradě mrtvých, hned za bránou 
– Čtenáři, též tvá cesta k hrobu běží, tož se netaž, kdo zde leží, které
bylo naše jméno, jaká práce, žití, věno. I své kvítí i své hloží odvezli
jsme na soud boží. Pokoj máme v tomto hrobě, Bůh ho jednou dej i
tobě. –
A pak nasednu na kolo a jedu dál, Postřekov, Trhanov, Hrádek, Cho-
dov, dívám se do kraje, kdepak se dneska asi skrývá duch Jana
Psohlavce, přátelé chodských výhledů a nezdolných Baarů?

Jan Schwarz

Baar

Má dobrý smysl když v postním období vyjde v evangelickém týdení-
ku zamyšlení nad postem. V letošním čísle 11 je uvedl autor Ivo Kraus.
Soudí, že středověcí křesťané měli ke svému ukázněnému způsobu
životu, včetně postu, dobře promyšlené důvody. A půst také brali a
uskutečňovali vážněji, než my dnes. Rozumím autorovi tak, že patřičně
poukázal na to, jak dnes žijeme v nesrovnatelně větším pohodlí a také
mnohem svévolněji než dávné generace. My se – ve srovnání s nimi –
těžko a neradi uskrovňujeme; je až zahanbující co všechno si dopřává-
me. S lítostí soudím, že naše nehotovost k pokání a postu se projevuje
také tak, že se slovíčkem půst a jeho odvozeninami už ani nedokážeme
patřičně zacházet. Půst znamená postit se, nikoli půstovat. Podobně
když užíváme sůl, nesůlujeme, nýbrž solíme. Jsme dědicové kralických
překladatelů – s jakou úctou oni zacházeli s českým jazykem! „Půstovat
bývá těžké“, konstatuje autor. Věcně rozumím i souhlasím, avšak
kdyby to znělo „postit se bývá těžké“, možná by to některým z nás
dodalo více odvahy zkusit to.

Blahoslav Hájek

Jazykový koutek

zvíťazíme, ak budeme my česi a slováci, vždycky po boku. keď sa
podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.
Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. to si, bratia, pa-
mätajme.

Milan Rastislav Štefánik (21. července 1880 - 4. května 1919)


