
"Bože, PodPírej Mě A
zAchovej Mou nAději!“

ž 119,116
Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, 
v mých nadějích mě nezahanbuj. 
Žijeme z naděje. Každý z nás, má
nějakou naději. Něco, co ho drží

při životě, co dává jeho životu
smysl, co ho nutí jít dál. Každý 
v něco doufá.
Občas se ale stane, že do našeho
života vstoupí bolest, ztráta, ne-
zdar. Jsme v koncích. Naděje se
někam ztrácí, my si připadáme
bezradní, opuštění.
O takové situaci mluví i žalmista 
v žalmu 119. Byl pokořen, nepřá-
telé mu usilovali o život, a přece
nezapomněl na Boha a na jeho
Zákon. 
A Bůh byl se svým věrným, pode-
přel ho, zachoval jeho naději. 
Proč by se podobně nezachoval i 
k nám? Proč by nás nepodepřel,
nezadržel náš pád, nezachoval na-
ši naději?
Vždyť jsme to my, kvůli komu po-
slal na svět svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, neza-
hynul, ale měl život věčný.

Anna Peltanová
farářka ČCE ve Vanovicích
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Boží Slovo je živé a mocné. Refor-
mátor Martin Luther mluví o tom,
že při vyřčení slova „evangelium“
nemáme myslet na knihu, ale na
zvěst – a to na takovou zvěst, která
má co činit s ústy, a ne s perem. 
K víře prostě patří kázání, adresné
oslovení. Víra je ze slyšení, a ne 
z čtení.
Řekli jsme, že je Slovo Boží živé. To
potom ovšem nutně znamená, že to
nejsme my lidé, kdo do něj vdechu-
jí život. Svou živost má tím, že je
Božím vlastním Slovem. To pak
předává prorok, misionář, či farář a
kazatel. Ovšem: Slovo je hluboko
skryto a zastřeno ve všelijak nedo-
konalé lidské řeči.
Slovo je živé, je v něm tedy dynami-
ka. Není pouhým sdělením o objek-

tivním průběhu věcí. To by bylo
přece ještě velice málo! Kázání je
sice do jisté míry také informací, ale
je jistě něčím víc. Jde o to, aby se ujal
Bůh slova a prostřednictvím nedo-
konalých a chatrných lidských úst
oslovil konkrétní shromáždění, aby
vystoupil ze své skrytosti, a aby s
námi navázal osobní vztah, úzký
kontakt. Jistě – ten nelze nijak vynu-
tit z lidské strany. Člověk nemůže
přimět Boha, aby se jednoznačně
ozval. Snad by se dalo říci: Naše lid-
ské kázání má být propustné pro
Boží promluvení, nemá být rozhod-
ně překážkou. Má odkazovat k Bo-
hu. Podobně jako Jan Křtitel ukazo-
val k Ježíšovi.
Pisatel listu Židům ví dobře o tom,
že Bohu velmi záleží na zcela kon-

krétním společenství víry. Nemůže
proto zůstat v klidu a nečinnosti.
Naléhavě oslovuje ohroženou, una-
venou a malátnou církev. Kázání
pak má vypovídat cosi právě o tom-
to Božím hledání a zájmu o nás.
Věřící se shromažďují v té naději, 
v tom důvěryplném očekávání, že
Bůh sám chce mít s námi společen-
ství. Nehledí na množství, ale na
pokoru a otevřenost. Vždyť Ježíš
přislibuje, že je všude tam, kde se
shromáždí byť jen dva nebo tři vě-
řící v jeho jménu.
„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší
než jakýkoli dvousečný meč... Není
tvora, který by se před ním mohl
skrýt“ (Žd 4,12.13). O Božím Slovu
slyšíme tóny, jakoby mělo v sobě až

slovo jako meč

Letošní pořad ekumenické bohoslužby Světového dne modliteb připra-
vily ženy ze Slovinska. Navázaly tak na tradici první bohoslužby, která
se konala v městě Rogaška Slatina v roce 2000 a kterou organizovala
paní Ljudmila Schmidt Šemerl ze Švýcarska, která povzbudila ostatní
skupiny včetně Velike Lašče, aby se ke Světovému dni modliteb připo-
jily. Současně v r. 2001 organizovala bilingvní bohoslužbu v němčině a
slovinštině paní Corinna Harbig v Lublani. Dnes se Světový den mod-
liteb slaví v šesti lokalitách Slovinska, zahrnuje kolem 100 spolupra-
covnic a navštěvuje jej 500 osob. Ženy jsou většinou z římskokatolické,
luterské, letniční a evangelické církve. 
Protestanté měli ve Slovinsku podobný osud jako ti naši. Přestože byla
luterská reformace podobně jako u nás v 16. století potlačena protire-
formací, její výjimečnost je spojena se základy slovinské národní iden-
tity. První knihy a překlad Písma svatého do slovinštiny jsou zásluhou
Primože Trubara a Jurije Dalmatina. Během nadvlády habsburského
absolutismu v 17. století ovšem převládla Římskokatolická církev. Bě-
hem komunistické vlády po 2. světové válce se stalo náboženské pře-
svědčení nežádoucím. Průvodními jevy bylo věznění, perzekuce a dis-
kriminace věřících. Po roce 1991 náboženské instituce oživily svoji roli
ve společnosti, ovšem nějaké předsudky a zaujetí ve společnosti přetr-
vávají. Podle sčítání lidu v r. 2002 se k římským katolíkům hlásí 60 %
obyvatel, k ortodoxním církvím a islámu 2,5 % a k luteránům 1 % (luter-
ská církev je rozšířena většinou mezi maďarskými komunitami v regio-
nu Prekmurje). Význam kulturního přínosu protestantů se odrazil ve
skutečnosti, že 31. říjen byl ustanoven národním svátkem jako den re-
formace. Ačkoliv náboženská výchova neprobíhá ve školách, všichni se
jí mohou zúčastnit ve farnostech.
Oba naše slovanské národy měly k sobě v historii blízko. Nejintenzív-
nější jsou styky kulturní. Ve městě Ptuj nacházíme vliv pražské archi-
tektury Petra Parléře ze 14. století. V době husitských válek našli mniši
z Čech útočiště v cisterciánském klášteře ve Stičně, dokladem toho jsou
slovinské texty psané v předhusitském pravopisu. Primož Trubar (1562)
poslal bratrskému biskupovi Janu Černému protestantské knihy ve slo-
vinštině a srbochorvatštině. Slovinci přejímali české nápěvy i slova, na-
opak hudební díla Jakoba Galluse ze 16. stol. vyšly v Praze a Olomouci.

Dokončení na str. 2

světový den modliteb
letos představí slovinsko
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Ticho a lidé proudí ulicí
a málo - málo kdo se smál.
Nehybný chodník smekl čepici
- a ticho spěchá, spěchá dál.

To ticho seřazené v průvodu
a někdo tvářím úsměv vzal 
jak žízeň hnaná pro vodu
- to ticho spěchá, spěchá dál.

Ticho a lidé proudí ulicí
a každý úsměvu se vzdal.
Vždyť ticho je jen čára půlící
pak přijde výkřik
- už přišel výkřik a plamen plál.

Oheň světlo dým
a krátký život s ním
hořely dlouho a hořet budou dál.
Plamen cizích vin a já dobře vím 
tak jako vy tu zprávu:
zemřel živý člověk - aby mrtví
zůstali žít.

Bohdan Mikolášek, 
leden Praha 1969

úryvek textu písně Ticho

Prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že bude vetovat
případné uzákonění možnosti manželství pro homosexuá-
ly. Manželství je podle něj určeno k tomu, aby rodina
vychovávala děti. Prezident to řekl 10. ledna v televizi
Barrandov. Uvedl také, že uvažuje o tom, že by dal Řád
Tomáše Garrigua Masaryka katolickému knězi Petru
Piťhovi, který v zářijovém kázání odmítl Istanbulskou
úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí.
Návrhy na uzákonění možnosti manželství pro stejnopo-
hlavní páry i na uzákonění manželství jako svazku muže a
ženy projednává Sněmovna. Zeman řekl, že respektuje se-
xuální orientaci homosexuálů a nic proti nim nemá. Homo-
sexuální vztah ale podle něj nemůže dosáhnout toho, že by
vychovával děti. Stát musí pečovat především o manžel-
ství, která děti vychovávají, dodal.
„Uvažuji o tom, že bych panu profesoru Piťhovi dal Řád T.
G. Masaryka, protože medaili Za zásluhy už má,“ řekl také
prezident. Naznačil, že by to bylo za odvahu, se kterou se
Piťha ve svém svatováclavském kázání postavil proti přije-

tí Istanbulské úmluvy. Piťha v kázání loni v září uvedl, že
úmluva by vedla k přijetí „dokonale zvrácených zákonů“
proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich
rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roz-
trženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude de-
portace do „pracovně výchovných táborů vyhlazovacího
charakteru“, homosexuálové budou prohlášeni za nadřaze-
nou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a
rodiče jim ani nebudou moci dát jméno. Na kněze za to
Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření
poplašné zprávy. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik
Duka jako předseda biskupské konference.
Na možné zdanění církevních restitucí má Zeman ambiva-
lentní názor. Uvedl, že řada starostů si v rozhovorech 
s ním stěžuje na to, že katolická církev nedodržela původní
slib a vymáhá i majetek, který je v držení obcí. „Je-li tomu
tak, pak nedodržení slibu má samozřejmě za přirozený ná-
sledek tuto reakci,“ doplnil.

(red podle ČTK)

AktuAlitA: Prezident Miloš zeMAn k AktuálníM událosteM
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z církví doma i ve světě
švédsko odMítá Azyl konvertitůM z isláMu. 
křesťAné Protestují
Představitelé různých křesťanských vyznání ve Švédsku plánovali set-
kání na společné demonstraci. Chtějí obrátit pozornost veřejnosti na
překvapivou praxi upírání politického azylu muslimům, kteří se obráti-
li na křesťanskou víru. Švédské církve se tradičně věnují pomoci
migrantům a žadatelům o azyl. Většina z nich přichází z muslimských
společností a mnozí z nich projevili zájem o křesťanskou víru – vysvět-
luje Rada církví. Někteří dokonce konvertovali ke křesťanství nebo o něj
projevili zájem. Státní orgány pro záležitosti migrantů nicméně neuzná-
vají konverzi za věrohodný ukazatel k přiznání azylu ve Švédsku.
Konvertitům hrozí repatriace.
Demonstrace se měla uskutečnit ve středu 16. ledna v centru Stock-
holmu a předcházet jí měla společná modlitba v letničním kostele Fila-
delfia. Setkání se měli zúčastnit mimo jiné kardinál Anders Arborelius,
arcibiskup Dioscoros Ataş ze syrské pravoslavné církve a představitelé
hlavních protestantských vyznání.

www.krestandnes.cz

vietnAMští křesťAné Byli zBiti
zA odMítnutí Poklonit se soše Buddhy
Mnozí křesťané byli zbiti a zadrženi vietnamskou vládou poté, co
odmítli zapřít svou víru a uctívat sochu Buddhy. Pastor Hoang Van Pa
uvedl pro organizaci International Christian Concern (ICC), která sle-
duje vývoj perzekuce, že vládní úředníci v listopadu vyhrožovali 33
protestantským křesťanům odnětím svobody, jestliže se nezřeknou své
křesťanské víry. Policie shromáždila dostupné informace o těchto křes-
ťanech a následně realizovala veřejný soudní proces. Během něj nutila
křesťany zavrhnout víru a namísto toho uctívat sochu Buddhy. Čtyři
obžalovaní byli zbiti a zatčeni, vládní úředníci však v průběhu loňské-
ho listopadu a prosince pokračovali ve snaze sužovat protestanty něko-
lika dalšími přepadeními.
Počet hmongských křesťanů se odhaduje na 300 000 z celkového milio-
nu Hmongů žijících ve Vietnamu. Za posledních třicet let vzrostl mezi
nimi počet křesťanských konvertitů, kteří původně zastávali tradiční
animismus. Tyto etnické skupiny „prožívají nejintenzivnější perzeku-
ci“, uvádí organizace Open Doors, která řadí Vietnam k 50 zemím s nej-
silnější perzekucí křesťanů na světě.
Organizace ICC poznamenává, že jen za minulý rok bylo více než 100
věřících vyhoštěno z provincií Yen Bai a Lao Cai. Byli nuceni uprchnout
do nedalekého Thajska, kde se jim naskytla šance požádat o status
uprchlíků.
„Kvůli etnickému pozadí a vysokému procentu křesťanů je vietnamská
komunita Hmongů často vyhledávána a pronásledována jak vládou,
tak okolními komunitami,“ napsala ředitelka ICC Gina Goh. „V komu-
nistické zemi, v níž je křesťanství vnímáno jako nevlastenecké nebo je
považováno za hrozbu pro tamější režim, čelí hmongští křesťané diskri-
minaci, sužování, zabírání půdy, mučení a věznění.“
V minulém roce odmítly dva tucty křesťanů ve Vietnamu odvolat svou
víru, čímž popudily proti sobě dav, který je napadl. Čtyři křesťané byli
hospitalizováni s poraněním hlavy a rukou.

podle ČTK

cosi násilného. Proniká do člověka
jako meč. A ten je dokonce ostrý na
obě strany. Neodmítneme takovou
drsnou představu? Biblická zvěst je
někdy opravdu tvrdá a nepříjemně
jasná. Nelze si vysnít Boha, který se
stále jen usmívá a konejší.
Představa, že Boží řeč je ostrá jako
meč, zaznívá právě v době, kdy
Boží lid, církev, mečem vůbec ne-
mává, ale naopak: meč na ni tvrdě
dopadá. A to často doslova. Je proto
jasné, že Slovo nechce jen soudit,
ale především pozvat. Bohu jsme
vzácní, a proto k nám mluví. Boží
kritická láska stále působí. Vlévá a
chce vlévat do nás naději na změnu
stavu světa. Otázkou pak pouze je,
zda se této osvobodivé lásce někdy
nezpěčujeme.
Pisatel listu Židům zve k pozorné-

mu naslouchání. Ježíš se vzdává
jakýchkoliv vnějších mocenských
prostředků. Chce získat lidi, ale bez
užívání nátlaku a násilí. Takže –
zůstává pouhé Slovo. Opravdu – je-
nom? Vždyť Boží Slovo je jako
oheň, jako kladivo, které tříští skálu
(Jr 23,29).
Takže – jestliže opravdu slyšíme
evangelium o Kristu, je pro nás
opravdu nejlepší, když nás pronik-
ne do závratné hloubky a i do těch
nejskrytějších záhybů našeho těla i
duše. Svým Slovem chce Bůh něče-
ho dosáhnout, něco závažného vy-
řídit. U proroka čteme: „Nevrátí se
ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná,
co chci, vykoná zdárně, k čemu
jsem je poslal“ (Iz 55,11).
Bůh se o nás stará prostě tím, že za
námi přichází ve svém živém
Slovu. Činí tak trpělivě a s láskou.

Tímto způsobem nás chce získat a
zachránit.
Bůh nás dokonale zná. Nelze se
před ním nikam skrýt, ani nějak
zabarikádovat. Není v nás žádný
skrytý kout, který by Bůh nemohl
prosvítit. Hledí do hlubin, před
jeho zrakem je vše nahé a odhalené.
Není to nepříjemné? i tak se lze
ptát.
Ano, před Bohem budeme jednou
každý vydávat počet. Avšak ten,
který nejlépe ví, jak na tom kdo
jsme, je zároveň i náš velekněz.
Takový, který dobře zná naše sla-
bosti, a nese je také i spolu s námi.
Chce nám pomoci. Je mocný Pří-
mluvce, ale nadto je i Spasitel. V tom
je naše naděje i uprostřed všech
zmatků – ať již ve světě, či v nás.   

Jaroslav Nečas

slovo jako meč
Dokončení ze str. 1

Byly časy, kdy lidé museli žádat souhlas vrchnosti, aby
mohli vstoupit do manželství. Tato povinnost zanikla s
nevolnictvím v roce 1781. Do té doby bylo manželství
pro některé chudé lidi zapovězeno. Tyto časy už jsou
pryč. Byly také časy, kdy ženy nemohly pracovat bez
souhlasu manžela. Kdy manželství nebylo partnerství,
ale správou muže nad ženou. Byly také časy, kdy neby-
lo možné manželství oficiálně ukončit. Nic z toho si už
dnes neumíme představit. Z manželství se stal dobro-
volný a rovnoprávný svazek dvou lidí, kteří ho součas-
ně mohou vypovědět. Současně také zájem o manžel-
ství soustavně klesá. Polovina manželství se během pár
let rozvede. Tato fakta a čísla už přitom dlouho nikoho
nevzrušují ani nepohoršují, protože se z manželství
stala soukromá záležitost. Symbolický akt spojení a
vytyčení hranic dvou lidí, nad nimiž má stát omezenou
kontrolu. Dokonce i autoritářské režimy respektují hra-
nice manželství a uznávají práva sezdaných vůči sobě
navzájem.
Ani to už však v České republice dnes příliš nevnímá-
me. Na existenci manželství jsme všichni tak trochu
zapomněli. Znovu o něm přemýšlet nás donutil posla-
necký návrh, zpřístupnit manželství stejnopohlavním
párům. Debata okolo tohoto návrhu ukázala, že argu-
menty proti němu jsou prázdné. Neopírají se o nic, co

by souviselo se světem, v němž dnes žijeme. Stěží se
ohánět svátostí manželství, když už je manželství
desítky let nesvaté. Těžko se ohánět tradicemi, které
bylo nutné naopak bořit, aby bylo manželství přístup-
né všem. Stěží se ohánět ohrožením rodiny, když jsou
rodiny ohroženy dlouhodobě a úplně jinými věcmi,
jako je riziko chudoby, nedostatek školek nebo chybějí-
cí bydlení.
Už dlouho rodina a manželství souvisí jen velmi volně.
Polovina dětí se v České republice narodí mimo man-
želství. Zdánlivě v tomto sledujeme trend západní
Evropy. Bližší pohled na vzdělání – především základ-
ní – a regiony svobodných matek však ukazuje, že se
často nejedná o akt svobodné volby, ale spíše o důsled-
ky sociální a ekonomické. Znovu tedy – pokud chce
někdo bránit tradiční rodinu, pak by se měl zabývat
sociální situací rodin, což je mnohem náročnější než
určovat, kdo smí a nesmí manželství uzavřít.
Stejně tak platí, že pokud chce někdo podpořit vyšší
porodnost, těžko tak učiní obranou manželství muže a
ženy. Nejvyšší porodnosti se v Evropě těší státy sociál-
ní a liberální, jako jsou Francie, Island, Švédsko, Irsko,
Dánsko nebo Norsko. Nejnižší porodnost je naopak v
„tradičních“ zemích, jako je Portugalsko, Itálie, Řecko
nebo Polsko. S nejvyšší porodností v Evropě se překrý-
vá také nejvyšší počet dětí narozených mimo manžel-
ství, kdy na Islandu se jedná takřka o 69 % a ve Francii
o 59 % dětí.
Debata o manželství je tak především symbolická.
Nemá už dávno nic společného se skutečnou podpo-
rou nebo ochranou rodiny, protože spolu tyto dva
pojmy souvisí čím dál méně. Reálný svět se odehrává
převážně jinde než v rámci státem uznané instituce. 
Sňatky stejnopohlavních párů v tuto chvíli umožňuje
polovina států Evropské unie. Je legální v tradičně silně
katolických zemích, jako je Španělsko, Argentina nebo
Irsko. Irsko je možná nejlepší ilustrací, jak rychlými
změnami evropská společnost prochází. Až do roku
1993 byla homosexualita v Irsku trestným činem. O
necelé čtvrtstoletí později, v roce 2015, schválilo v refe-
rendu 62 % voličů sňatky stejnopohlavních párů a 
v roce 2017 se stal gay premiérem země.
Obecná představa o konzervativní katolické zemi už
velmi dlouho nemá oporu v reálné irské společnosti.
Stejně tak nemá v naší společnosti oporu představa, že
je třeba manželství chránit, coby svazek vyhrazený jen
muži a ženě. Jedná se o jeden z posledních reliktů 
z dob, kdy vrchnost určovala, kdo má a kdo nemá
právo vstoupit do manželství.
Zájem stejnopohlavních párů o manželství nám však
připomněl, že tato instituce může mít stále pro někoho
velký symbolický význam a důležitost. S trochou nad-
sázky se dá říct, že díky jejich zájmu stoupla hodnota
manželství také pro ostatní. Manželství je dnes přede-
vším potvrzením vztahu dvou lidí, kterým na sobě
záleží. Myslím, že česká společnost je už dlouho při-
pravena na manželství stejnopohlavních párů. Stát by ji
měl následovat. Čas již uzrál.

Anna Šabatová,
ombudsmanka

Komentář vyšel pod názvem O manželství bez předsudků 
v Lidových novinách 17. září 2018 a byl převzat z webové
stránky www.ochrance.cz

Časy se mění a my s nimi

V olomoucké jezuitské koleji studovalo
na 30 posluchačů ze slovinského území a
také čeští chlapci studovali na lublaňské
koleji. 
V době národního obrození se rozvíjely
čilé styky mezi jazykozpytci (Dobrov-
ský, Jungmann, Šafařík, J. Kopitar) a oba
jazyky se slovně a mluvnicky obohaco-
valy. Šafařík podpořil milostnou poezii
největšího slovinského básníka Franze
Prešerena, ten se setkal i s K. H. Máchou.
Čelakovský uveřejnil lidové písně, Kol-
lár přejímal podněty mezislovanské spo-
lupráce. Koncem 18. stol. lze zaznamenat
příliv českých hudebníků do Lublaně.
Ve Slovinsku působil vynálezce lodního
šroubu J. Ressel, v oblasti lékařství J. Ma-
toušek. Rektorem pražské Karlovy uni-
verzity se stal v r. 1798 Gašpar Royek,
který rehabilitoval Jana Husa.
Koncem 19. století se rozvinuly kontakty
ve školství a v oblasti překladů literatury,
v publicistice, divadelnictví, hudebním
životě, v malířství, mezi lékaři, právníky,
architekty. Vznikla slovinská sokolská
organizace a naopak v Praze byla založe-
na 1897 pobočka Slovinského horolezec-
kého svazu. Vlastenecká inteligence usi-
lovala o otevření univerzity v Lublani a 
v Brně. V roce 1908 byl vydán slovinsko-
český slovník. Kolem roku 1910 studova-
lo v Praze 220 Slovinců. 

Politické styky mezi oběma národy byly
bohaté zejména v parlamentním životě
Rakousko-Uherska v letech 1861 - 1918.
Významný pro česko-slovinské kontakty
byl až do r. 1920 i přístav Terst. V r. 1919
byl na základě dohod mezi vítěznými
mocnostmi 1. svět. války připojen k Itálii.
Byl to jediný přístav, přes který se mohlo
navrátit (v letech 1918-1920) do Českoslo-
venska přes 60 tisíc legionářů z Ruska
námořní cestou z Vladivostoku.
Nejznámější slovinskou postavou u nás
je bezesporu architekt Josip Plečnik,
který působil v letech 1911-1918 na praž-
ské uměleckoprůmyslové škole. Z pově-
ření prezidenta Masaryka měl rozhodu-
jící podíl na architektonických úpravách
Pražského hradu a zámku v Lánech. Vý-
znamnou stavbou je katolický kostel
Nejsvětějšího srdce Páně na pražských
Vinohradech.
V letech 1904 - 1922 působil ve Slovinsku
český protestantský kazatel Antonín
Chráska. Kromě kázání a misijního půso-
bení vydával časopis “Blagovestnik”a 
v letech 1908 a 1914 vyšel jeho slovinský
překlad Bible dodnes nazývaný “Chrás-
kova Biblija”.
V meziválečném období vznikla dekla-
race o kulturně osvětové spolupráci. Po
roce 1991 se mezi oběma zeměmi kromě
hospodářské oblasti (dovoz průmyslové-
ho a farmaceutického zboží) rozvíjí i

další spolupráce. Na třech našich univer-
zitách lze slovinštinu studovat v rámci
jihoslovanských studií. Probíhají výmě-
ny studentů, jsou kontakty v oblasti lite-
ratury a umění a také v gastronomii. 
Začátkem loňského roku bylo v Praze
nově otevřeno Slovinské informační
středisko, které spolupracuje s velvysla-
nectvími obou zemí.
Pokud se letos přidáte k programu Svě-
tového dne modliteb, kterého se první
pátek v březnu účastní křesťané všech
denominací ve více než 170 zemích celé-
ho světa, dozvíte se o Slovinsku mno-
hem víc informací a možná budete moci
ochutnat i některé typické jídlo.
O materiály a pokyny si můžete napsat
české předsedkyni SDM Mgr. Aleně Nai-
manové (Na Drahách 833, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou), ve formátu pdf je
můžeme zaslat z redakce e-mailem. 
Společná celorepubliková sbírka má
vyjádřit poslání Světového dne modli-
teb: poznávat - modlit se - konat (pomá-
hat). Letos je v plánu podpora projektu
slovinských sester v Murske Sobote,
který se týká především vzdělávání so-
ciálně vyloučených dětí a žen. Přispět
můžete na účet SDM č. 277659668/0300.
Autorkou obrázku na první straně je
Rezka Arnuš, která je téměř nevidomá. 

Helena Bastlová
podle materiálů SDM

světový den modliteb letos představí slovinsko
Dokončení ze str. 1
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Pokračování z minulého čísla

Při odvážení zásob a provádění jiných
neodkladných prací je potřebí pomoci
občanů. Vybízíme Vás, abyste na kaž-
dou výzvu starosty města nastoupili na
určená stanoviště. Pracujeme pro Vás 
a pro Vaše rodiny a žádáme Vás, abys-
te s námi spolupracovali. Výslovně
upozorňujeme, že pro nadcházející veli-
ké události je všechno dopodrobna při-
praveno. Nedejte se zneklidňovat po-
plašnými zprávami a důvěřujte nám, že
pracujeme pro blaho svého města a své
vlasti.

Podepsáni: 
Ludvík Grayner v. r. vrch. strážmis-
tr četnictva
Rud. Hejrovský v. r. starosta města
Za občanstvo:
Rud. Poulín v. r. správce skladu
Z.K.D.
Jaromír Klimecký čes. bratrský
farář
Václav Svoboda v. r. dělník
Tento den jest posledním dnem oku-
pace, zítřejší znamená svobodu.“

Kronika města Rokycany, 1938-1947

PROJEV ČESKOBRATRSKéHO FARáŘE
JAROMíRA KLIMECKéHO
5. květen 1945 
Nejtrpčí zklamání prožívá člověk,
zklame-li přítel. Totéž pak, co se
prožívá v životě osobním, zavrže-
ným úderem prožil náš národ na
podzim r. 1938, když byl zrazen
svými západními spojenci. Nemů-
žeme přejíti bez trpkosti okolo
Mnichova. Marně tenkrát president
Beneš zapřísahal západní spojence,
aby nezrazovali Československo, a
marně dokazoval, že padne-li Pra-
ha, padne i Paříž. I Západ musel
prožít svoje obrození, aby se vyma-
nil z představ Chamberlainových,
které by byly přinesly celé Evropě
smrt. A skutečně Západ dal světu
veliké muže Churchilla a nezapo-

menutelného Roosevelta. Když pak
ke spojencům přidal veliká vítěz-
ství náš největší spojenec Sovětský
svaz s geniálním státníkem a straté-
gem Stalinem, ožili jsme vášnivou
nadějí, že bude překonán Mnichov i
naše okupace z 15. března 1939. Po
okupaci mnoho našich lidí upadlo
do stavu otupělé resignace, jiní
neplodně naříkali. Bolest nás všech-
ny dojímala a propaganda lživá a
ničemná podupávala český charak-
ter. Ale revoluční kvas, který je
přímo podstatou našeho bytí, způ-
sobil, že byť jsme byli ujařměni, stáli
jsme ve střehu, připraveni k odboji.
Rozumí se, že v první době odboje,
který byl živen hněvem, že byla poš-
lapána svatá právě země, kterou
nám Bůh dal v dědické držení, neby-
lo jednotného organizovaného od-
poru. Řádilo mezi námi ve dne 
v noci pověstné gestapo.
Nikdy nezapomeneme, jak nás vy-
váděli hůř než zvěř v okovech k ne-
lidským výslechům, při nichž nezna-
li milosrdenství. Na slzy zoufalých
matek odpovídali proklínáním
všeho českého, kopáním a ranami
svých automatických zbraní, které
byly jejich pýchou a které jim měly
dobýt svět.
Nikdy nezapomeneme na přetesk-
ný průvod dětí horníků z rozstříle-
ných Lidic, které v trojstupech od
3letých do 14letých, s malým raneč-
kem uvázaným provázkem na zá-
dech, byly hnány nelidskými po-
chopy desítky km pěšky do kon-
centračních táborů. Nezapomene-
me na to, jak surovým způsobem
byl rozehnán Sokol, nezapomene-
me na to, jak byla vyhlazována po
stech a tisících česká inteligence, jak
štván byl český dělník pro své de-
mokratické, socialistické a komu-
nistické přesvědčení. 
Všecka ta hrůza, krev, která byla
prolita, nezlomily v nás lásku k nej-

většímu statku, který Bůh dal lid-
skému životu, totiž k duchovní svo-
bodě. První popudy k přímému
odporu dávají bratři družin legio-
nářských a důstojníci, kteří prošli
legiemi. Náš národ neprožil po ně-
kolik set let revoluci doma, a proto
nebylo zkušeností. A bezelstná do-
bromyslná česká povaha nedoved-
la mlčenlivě připraviti branný od-
por českého státu. Přesto nezůstaly
bez výsledku akce utýraných a
zvěčnělých generálů Kraváka a
Svobody, plukovníků Maxy, Baše-
ho a jak se všichni tito drazí nám
bratří v různých místech naší vlasti
jmenovali. Zahraniční emigrace 
v Paříži a v Londýně byly zpočátku
desorganisovány, a ani moskevská
neměla v první chvíli jednotného
programu. Ale všechno hnutí od-
poru rychle vnitřně sílilo a mohut-
nělo. Zelené kádry, sabotážní hnutí,
skupinky partyzánů, slavné po-
vstání slovenského lidu v létě 1944,
odboj valašského lidu na Moravě -
to všechno bylo neseno jedinou
ideou získat ztracenou svobodu,
kdyby to mělo státi sebevětší oběti.
Případy zjevné zrady mezi námi
nebyly ojedinělé, ale nebyly tak
časté. 
Nezapomeneme však, že ve chví-
lích nejbolestnějších zrádcovským
nožem řezali do těla zmrzačeného
národa lidé jako Emanuel Moravec,
redaktoři Krychtálek, Werner, Kříž
a jiní. Mají odplatu za své počínání.
Dlouho se neradovali z jidášského
groše, za který prodávali českou
krev a českou duši. Jejich zrada byla
tím bolestnější, že v době kdy po-
máhali ničit výkvět celého českého
života, za hranicemi se tvořily na
západě i na východě samostatné
vojenské jednotky, kde mladí a
nadšení čeští chlapci dávali v oběť
své životy pro osvobození čsl. vlasti.

Pokračování příště

Památce statečných duchovních
jAroMírA kliMeckého A lAdislAvA krále Pokusím se postavit proti sobě dva koncepty lidství – biblický a postmo-

derní. V obou těchto konceptech jde o identitu. Podle prvního konceptu se
mám stávat tím, kým mě Bůh chce mít. Podle toho druhého mám sám sebe
vymyslet. 
Podle biblického konceptu jsem stvořen Bohem a pro Boha, a čím lépe
poznávám Boha, tím lépe také poznávám vlastní identitu. Poznávám, že náš
„život je spolu s Kristem skryt v Bohu“ (Ko 3,3).
Ovšem než jsem poznal Boha a než jsem přijal jeho pozvání, byl jsem na tom
stejně jako postmoderní (a vlastně jako každý bez Boha žijící) člověk:
Vymýšlel jsem sám sebe. Z Božího hlediska jsem byl mrtvý.
Když jsem poznal Boha, poznal jsem i to, že se mám proměňovat k jeho
obrazu. Především se má proměňovat mé myšlení (Ř 12,2).
První koncept počítá s tím, že Bůh stvořil člověka – muže a ženu; druhý
tvrdí, že si mohu vymyslet, kým chci být, a ostatní musí respektovat mé roz-
hodnutí. 
To, že Bůh stvořil člověka jako muže nebo jako ženu, nevylučuje, že v kaž-
dém muži je určitý ženský prvek a v každé ženě určitý mužský prvek. Tento
prvek opačného pohlaví může být silnější nebo slabší, což je jedním z důvo-
dů, proč jsme tak různorodí. Nicméně je v nás určitá biologická danost, což
nevylučuje výskyt různých anomálií. Naším úkolem pak je, abychom hle-
dali a nacházeli správnou vyváženost mužského a ženského prvku v sobě
samotných. (Moudře a poučeně o tom píše ve svých spisech Leanne Pay-
neová – mohu doporučit zejména knihy Krize mužství a Rozbitý obraz).
Zbožný člověk přijímá tuto biologickou danost a snaží se být člověkem,
jakým ho Bůh chce mít. Zralý křesťan přitom ví, že žije v porušeném světě,
ba ve světě, jehož porušenost se stále prohlubuje. Ví rovněž, že na této stra-
ně nebe patrně ideálu nedosáhne, nicméně ví i to, že by o něj nikdy neměl
přestat usilovat. 
Člověk žijící bez Boha svou biologickou danost někdy nepřijímá. Někdy se
pokouší ji změnit, což je projevem nepřijetí sebe sama. Takový člověk je
nešťastný, i když vám tvrdí opak. Nikdy ho nenuťme, aby se k tomu „při-
znal“, protože pro něj je takové přiznání – pokud nevěří v odpouštějícího
Boha – nesmírně těžké, ne-li nemožné. 
Na druhé straně mu nemusíme věřit, že je teď naprosto šťastný. Opak
naznačuje vysoká sebevražednost těchto lidí. 
Strašlivé ovšem je, když lidé v této věci pletou hlavu dětem. Jsou prostě věci,
s nimiž by se experimentovat nemělo: alkohol, nikotin, drogy – ale i se-
xualita. Lidé mé generace naštěstí v dětství nemuseli řešit, zda jsou kluk
nebo holka. Nikdo nám nevtloukal do hlavy, že pohlaví je „fluidní“.
Hormonální ovlivňování je nebezpečné, ale operativní zákroky jsou děsivé.
Na to stačí rozhovor s člověkem, který je podstoupil a po letech měl to, čemu
Angličané říkají „second thoughts“ (často se to překládá jako „pochybnost“,
ale nechme tomuto rčení jeho etymologický význam „druhé myšlenky“). 
Složitých případů a anomálií bude přibývat, protože již jen zlomek dětí
vyrůstá v intaktních rodinách. Maminka, která vychovává děti sama, se jim
snaží do jisté míry nahradit tatínka. A tatínek, který vychovává děti sám, se
jim snaží do jisté míry nahradit maminku. Taková reakce rodiče je přiroze-
ná, ale nemůže problém vyřešit. Byli jsme totiž Bohem stvořeni k tomu, aby-
chom vyrůstali v intaktních rodinách. Pokud dítěti jeden z rodičů chybí,
nemá správný ani mužský, ani ženský vzor, ať už ho vychovává maminka
nebo tatínek. Škoda, že církve vesměs opustily své svědectví, totiž že Bůh
stvořil člověka – muže a ženu. Od toho se všechno odvíjí. Dobré ovšem je,
že zatím nejsou děti z intaktních rodin rodičům odebírány, že můžeme mít
domácí školu, a že mohou vycházet takovéto články. Sice to schytám, ale asi
mě nezavřou. Až mě zavřou, budete vědět, že jde do tuhého.

Dan Drápal

Už samotný fakt, že na můj článeček o kvalitě vlády reagoval ctihodný profesor psy-
chologie Pavel Říčan mě velice těší. Vždyť co vlastně jsem? Bydlím s rodinou v
domečku se zahrádkou na venkově, moc nevydělávám, nezastávám žádné význam-
né funkce a přesto mohu komunikovat s někým uznávaným. Přesto však musím rea-
govat na některá Říčanova vyjádření v KJ 1/2019, protože si myslím, že jsou pro
další vývoj církevního myšlení důležité. Předně mě udivil důraz na politický akti-
vismus, který podle Říčana ke křesťanství bytostně patří s dodatkem, že věřící mají
požádat vnoučata, aby je naučila Facebook nebo Twitter a rozesílat správné názory. 
K tomu dodávám, že právě tohle podle mého názoru lidi štve. Tedy když někdo
obchází jako jehovista a neustále někoho přesvědčuje. A to jak osobně, tak i moderně
na internetu. Znám jednu hluboce věřící sestru, která je příkladem zbožnosti, ale 
o které mi její kamarádka opatrně řekla, že ji někteří lidé obcházejí v oblouku. Proč
asi? A to nepropagovala nějakého politika, nýbrž zvěstovala Krista.
V rádiu jsem zachytil zprávu, že před prezidentskou volbou nějaká iniciativa orga-
nizovala agitační skupiny, které měly přesvědčovat obyvatele malých obcí, aby voli-
li správně. A vskutku, zaslechl jsem, že v jedné vísce rozhlas hlásil, že na sále je bese-
da a kdo tam přišel dostal zdarma teplý nápoj a dort. Setkání využili hlavně senioři.
Nějaký intelektuál pak vysvětloval lidem, že největší nebezpečí je Rusko, které šíří
dezinformace o migrantech a Evropské unii. A proto, že by neměli podporovat
Zemana. Jenomže záměr novodobého politruka se nejspíš minul účinkem a možná
působil pro prezidenta jako reklama. Tuším, že někteří odborníci to pak v médiích
vyhodnotili tak, že na vesnicích bydlí méně inteligentní lidé. Už chápete, proč si
myslím, že se církev nemá do politického aktivismu zapojovat? Ostatně jen Bůh ví,
který politik bude v budoucnu jakoby „dobrý“ (Mk 10,18; L 18,19). Proto preferuji
modlitbu za mocné jak je psáno v Písmu. Řekl bych, že církev může měnit společnost
jen duchovně, a proto nemá podléhat momentálním politickým trendům.
Abych to shrnul. Můj článek „Jaká je vláda“ nebyl míněn tak, že bychom měli poli-
ticky agitovat. Na rozdíl od prof. Říčana jsem přesvědčen, že politika ke křesťanství
nepatří. 

Ivo Kraus

dva koncepty lidství

k diskusi
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Začtěme se do následujícího příbě-
hu, jak ho popsal Sigmund Freud. Je
to příběh, který zažil se svým otcem
a který mu vykládal jeho tatínek.
Jednoho dne se rozhodl jeho tatínek,
který se jmenoval Jakob, že se vy-
praví na špacír. Vzal si svůj nejlepší
klobouk, vyrazil a jak šel tak po
chodníku, tak najednou šel proti
němu jakýsi muž, který najednou
zařval: „Táhni z cesty, Žide!“ Násled-
ně Jakoba udeřil a jeho klobouk
odlétl. Když tu historku otec doma
vyprávěl svému synovi, na tomto
místě se zarazil. Malého Sigmunda
ale právě tohle zajímalo nejvíc a
naléhal: „A co jsi udělal?“ Otec odpo-
věděl: „Sehnul jsem se pro klobouk a
uhnul jsem onomu muži z cesty.“ Tato
příhoda údajně zasáhla mladého
Freuda jako blesk. Nedostatek hero-
ismu a odvahy u muže, který byl
jeho vzorem, ho velmi zranil.
Někdy přemýšlím nad tím, co svým
dětem odkážu já. Zda nedopadnu,
jako v jedné pasáži ve slavném
díle Zeď od hudební skupiny Pink
Floyd, kde malý chlapec zpívá: „Ta-
tínku, co jsi mi odkázal? Tatínku, co jsi
po sobě zanechal?“
Jedno z drsných pojednání o vztahu
otce a syna, který by se dal ale zevše-
obecnit na vztah otec a děti je Kaf-
kova kniha Dopis otci.
„Ze svého křesla jsi vládl světu.

Vždycky mi byla nepochopitelná Tvá
necitlivost k tomu, jaké trápení a jakou
hanbu mi svými sklony a úsudky můžeš
způsobit, bylo to, jako bys neměl ani
ponětí o své moci.“
Asi se všichni shodneme, že záleží
na tom, co jako otcové odkážeme
svým dětem. Rád bych ukázal na
čtyři takové oblasti: Tou první oblas-
tí je schopnost nastavit hranice.
Zvláště v naší liberální společnosti,
možná bychom řekli až bezbřehé
výchově, je třeba mít odvahu nasta-
vit určité břehy. Ukázat svým dě-
tem, že některé věci se nedělají, a že
když určité hranice překročí, tak při-
jdou následky, které mohou bolet.
Takto to v normálním životě chodí,
a když se to dítě naučí už v dětství,
tak je to pro něho veliký vklad do
dospělosti.
Pak je tady druhá věc. Vzpomínám
si, že mi můj otec často říkával, že to
nejdůležitější, co můžeš pro své děti
udělat je, když budeš milovat jejich
matku. Ta druhá oblast je věrnost.
Myslím si, že tam kde je věrnost,
tam je bezpečí, jistota, předvídatel-
nost.
Třetí oblastí, kterou mám na mysli
je, když otec dokáže přiznat svoji
chybu. Ještě jedna vzpomínka na
mého otce: Když jsem byl dítě, tak se
mi otec několikrát omlouval a 
v mých očích se nikdy nestal slabo-

chem, protože se mi omluvil. Nikdy
jsem se na něho nedíval tak, jako se
asi díval Sigmund Freud na svého
otce Jakoba. Když se totiž muž, otec
dokáže omluvit, tak ukazuje jednu
důležitou oblast, která se jmenuje
pokora.
Pak je tady čtvrtá věc: Ještě před tím,
než Ježíš vstoupil do své veřejné
služby, tak v Bibli čteme, že z nebe
se ozval hlas: „Toto je můj milovaný
syn.“ Bylo to krátce po jeho křtu. A
tak mě napadlo, kolik chlapců a
kolik dívek by tak rádo slyšelo od
svého otce: „Toto je můj milovaný syn,
toto je má milovaná dcera.“ My to
někdy slyšíme, ale jenom tehdy,
když podáme nějaký výkon. Naše
děti to slyší, když vyhrají nějakou
soutěž nebo když mají nějaký
úspěch. Ale já mám na mysli jinou
lásku. Je to Boží láska, která je bez
podmínek. Je to láska, kterou proje-
vil Bůh Otec svému Synovi a kterou
projevuje i nám. A tak je úžasné,
když otcové dokáží milovat své děti
bez toho, že děti podávají nějaké
výkony. Prostě milovat je s tečkou.
Tohle je pro děti nesmírně důležité,
to jim dává sílu a to jim vlastně dává
novou identitu, s kterou mají mno-
hem lepší předpoklady k tomu, aby
potom i uspěly v normálním životě.

David Novák

role otce



Venku sněží, před chvílí jsem se do-
klouzal z Přelouče, kde jsem vymrzl
na pohřbu. Pohřby jsou zvláštní věc,
plné emocí, vzpomínek, setkání.
Potkal jsem spoustu lidí, které jsem
dlouho neviděl. Všechny nás spojo-
val Milan Balabán. Je to jeden z ne-
známých hrdinů nedávné doby,
nesmírně aktivní člověk, originální
myslitel, religionista, teolog, básník.
Byl to jeden z mála lidí, který mě 
v mém životě opravdu ovlivnil. Člo-
věk, který si dokázal udržet osobní
svobodu, morální integritu, stál za
svými názory, ale zároveň byl ne-
smírně tolerantní a chápavý. 
Narodil se 3. září 1929 na Volyni 
v dnešní Ukrajině, v roce 1939 přijel
s rodinou na návštěvu do Uherské-
ho Hradiště, kde je zastihla okupace.
V padesátých letech prošel pracov-
ním táborem Pomocných technic-
kých praporů, vystudoval evange-
lickou bohosloveckou fakultu, stal
se farářem. Byl jedním ze spoluauto-
rů moderního ekumenického pře-
kladu Bible. Již v padesátých letech
se spolupodílel na vzniku Nové 
orientace, což byl teologický proud
vyzývající k reformám uvnitř Čes-
kobratrské církve evangelické, který
se zároveň aktivně vyjadřoval k po-
měrům v tehdejším Českosloven-
sku, jakási charta před Chartou. V ro-
ce 1963 Nová orientace uspořádala
podpisovou akci, díky níž se podaři-
lo zabránit záměru komunistů za-
vést zákonnou povinnost vychová-
vat děti pouze ateisticky, s možností
odebrat děti těm, kdo by tak nečini-
li. Díky svým aktivitám ztratil Milan
Balabán v roce 1974 státní souhlas
(nesměl být dále farářem), později se
stal jedním z prvních signatářů
Charty 77. Od ztráty státního sou-
hlasu pracoval různě – myl nádobí
ve vinárně, myl okna…, ale nejvíc
mluvil o čištění kanálů u Pražských
kanalizací. Tady pracoval nejdéle,
naučil se tu pít pivo a svým kolegům
dělal přednášky o Masarykovi, Hav-
líčkovi, Rádlovi… Dovedl tu k do-

konalosti svou schopnost mluvit
srozumitelně, ale nezjednodušovat.
Od roku 1978 začal přednášet na
různých bytových seminářích, jeho
knihy vycházely samizdatem. Po-
vedl se mu husarský kousek, kdy
získal podporu Univerzity of Cam-
bridge, která umožnila jeho studen-
tům dálkové studium, zkoušky pro-
bíhaly tajně v Praze za účasti super-
vizorů z Cambridge. V devadesá-
tých letech se Milan Balabán stal
profesorem na Karlově univerzitě.
Roku 2002 ho Václav Havel vyzna-
menal státním vyznamenáním za
zásluhy. Zemřel 4. ledna 2019.
Dospíval jsem v osmdesátých letech
a dusivá atmosféra těch let mě při-
vedla k svobodnému prostředí tzv
„druhé kultury“. Byl to svět poloofi-
ciálních a undergroundových kapel,
výstav, divadel, svět věčné kontroly
občanských průkazů, obušků, utíká-
ní před policií. Po vojně, koncem
osmdesátých let, jsem se dostal na
bytové semináře a na dvou z nich se
podílel i Milan Balabán. Jeden byl
orientován spíše filosoficky, tady se
střídal s Milanem Machovcem a La-
dislavem Hejdánkem. Druhý semi-
nář byl teologický. Dokázal předná-
šet velmi vtipně, miloval jazyk, hrál
si se slovy, občas vytvářel nová. Byl

otevřený, programově bořil dogma-
ta, podněcoval myšlení svých poslu-
chačů. Poznal jsem ho dobře i osob-
ně, měli jsme společné přátele, pose-
dávali v kavárně, diskutovali – praž-
ská kavárna konce osmdesátých a
počátku devadesátých let.  
V jedné své knize psal o otroctví:
„Skoro se zdá, že otroctví je samozřej-
mější stav než svoboda“ a o kus dál:
„Skutečné otroctví přijímá člověk vpo-
sledu dobrovolně, jde o jakousi smlouvu
mezi otrokem a pánem. A je to jistota.“
Balabánovský postoj, ochota vyjít do
nejistoty, je nesamozřejmostí i dnes.
Jeho schopnost udržet si osobní svo-
bodu, aktivní přístup k životu,
umění mluvit srozumitelně, nepo-
vyšovat se svými znalostmi, jeho
otevřenost, tolerance, věčná zvěda-
vost jsou pro mě pořád výzvou.   
V současném barevném, ale nejed-
noznačném světě je otevřenost, hle-
dání a tolerance postojem důležitým
pro každého z nás. Schopnost udr-
žet si svobodu a poznání toho, co
nás chce „zotročit“, je dnes v něčem
obtížnější. Přeji nám všem, aby se
nám to dařilo.

Ladislav Kejha

novoroční přání

inzerce
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Nedávno jsem poslouchal sestry na kávě ve farní kanceláři jak debatují o
nejvhodnější dietě takové, aby mohly jíst dost a přitom to nebylo kaloric-
ké. Prý se lze přihlásit na facebook a receptů začne chodit tolik, že to hos-
podyně nejen nestačí vařit, ale ani číst. A tak nakonec nezbývá než experi-
mentovat. Tu zkusit připravit pokrm, který zachutná dětem či manželovi,
tu jídlo co není drahé a přitom je zdravé, jindy to nějak všechno namixo-
vat a ono se uvidí.
A teď si představte, kolik náboženského učení, tradic či biblických výkla-
dů se nachází na celosvětové datové síti zvané internet. A vkládat do ní
své názory mohou nejen teologové či faráři, ale svobodně každý, kdo umí
psát. Stačí si jen vybrat čemu věřit. Hádám, že téměř vždy člověk najde to,
co hledá. A když ne, nezbývá než si namíchat od každého něco a uklohnit
si svůj vlastní duchovní guláš.
Pak není divu, že se v hlavách některých prelátů díky syntéze mystiky
svatého Jana od Kříže v kombinaci s liberálním modernismem linou tako-
vé skvosty jako že se při Kristově křtu otevře Nebe a ozve se hlas: „Ty jsi
má vyvolená dcera!“ Ostatně, kdosi možná tvrdí, že Bůh nemá pohlaví,
tak co. Přeneseně zvolání k mužům jistě platí i na ženy. A má-li někdo
něco proti, je zpátečník a šovinista, co uráží zbožné věrné a nám všem
drahé sestry, které většinou v českých kostelích převládají.
I když svým způsobem chápu snahu liberálních kněží nějak vyniknout,
být něčím zvláštní a zaujmout mladé, aby jako šli s dobou, tak je mi i
smutno. Smutno z toho, že i v církvi lze relativizovat pohlaví. Jakoby
nezáleželo na tom, kým koho Pán stvořil. 
Ježíš byl prokazatelně muž. To se nedá přece jen tak změnit. Ale to
neznamená, že Hospodin považuje ženy za něco méně, protože neseslal
na svět Boží dceru. Domnívám se, že každý má prostě svoji úlohu jako
například panna Maria, která byla ženou. Jen si představte, jak by půso-
bil příběh o milostiplném Pepovi v Betlémě na seně. A tak se ptám, zda
není lepší nechat biblickou zvěst genderově být tak, jak je, a nic na ní
neměnit?

Ivo Kraus

SBOR ČCE KRUCEMBURK NABíZí
k pronájmu byt 2+1 v přízemí
bytového domu. V obci je MŠ, ZŠ,
ZUŠ, pošta, ordinace lékařů. Vol-
ný od února.

č. 8
"MUCHOMůRKA" - REKREAČNí UBy-
TOVáNí pro skupiny mládeže u
Janských Lázní - celoročně. 
Informace u S. Hejzlara: 
tel.: 603 578 108; e-mail:
sammyhej@gmail.com.

č. 13

ježíši, dcero má?

V ET-KJ č. 25/2018 byly otištěny dva dlouhé články, které silně kritizu-
jí petici na ochranu manželství. V římskokatolických kostelích se na-
opak začalo vyzývat k podpisům a k její podpoře.
Doposud naše ústava taková slova o manželství nebo rodině nemá, ale
to neznamená, že by tam nemohla být. Petice vznikla jako odpověď na
skupinu poslanců, kteří připravili novelu zákona, týkající se zrovno-
právnění manželství a registrovaného partnerství. Novelu zákona pro-
jednávala i vláda, která ji označila za citlivé téma vhodné pro celospo-
lečenskou diskusi. Autoři neuvedli celý text petice, což je škoda, neboť
by si každý čtenář mohl sám udělat názor.
Boží vůlí je, abychom milovali svého bližního, tedy i homosexuálního
bližního. Mnozí takto orientovaní lidé jsou velmi milí, obětaví, laskaví,
zodpovědní. Ti, kteří mají v péči dítě, se o něj pečlivě starají. Zaslouží
ocenění. Myslím však, že by oni sami si měli uvědomovat ten rozdíl
mezi manželstvím a jejich soužitím a neusilovat o to, aby jejich soužití
bylo jmenováno jako totožné se soužitím muže a ženy zvané manželství
a aby přijali realitu, že jsou v tomto jiní a neusilovali o stejný název jejich
soužití. Aby přijali i tu skutečnost, že soužití muže a ženy je skutečně
jedinečné umožňující život na zemi a je nenahraditelné, aby přijali i tu
skutečnost, že to může být zakotveno i v ústavě a že oni sami jsou jako
každý člověk stejně jedineční a hodni úcty, ale jsou v onom jiní. Dnešní
společnost jim tuto odlišnost umožňuje, ale základním kamenem spo-
lečnosti i církve je soužití muže a ženy. Jak již bylo řečeno, milujeme je,
i když jsou v tomto odlišní. Neměli bychom soudit a odsuzovat, ale
fakta o jisté jinakosti jsou prostě dána.
Byl bych rád, kdyby v naší ústavě byly ty dvě věty uvedené v petici.
Myslím, že k této petici by se měli připojit i ostatní křesťané, nejen kato-
ličtí i  další občané, kteří si uvědomují hodnotu manželství muže a ženy
a kteří své homosexuální bližní přijímají i v jejich odlišnosti jako bratry
a sestry.
A text petice? 
My, níže podepsaní, 
žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a
senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: 
Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů.
Manželství je trvalý svazek muže a ženy.
Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala
nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto
také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme,
aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena
na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!

Jan Trnka

k petici 
na ochranu manželství

Češi opět potvrdili svou pověst největších ateistů v Evropě. Podle
průzkumu, který zveřejnil britský deník The Guardian, nevěří v žád-
ného boha 91 procent Čechů ve věku od 16 do 29 let. Stejně tak vět-
šina z nich vůbec nechodí do kostela ani se nemodlí. 
Nevěřící mládež převládá ve dvanácti z jedenadvaceti evropských
zemí, kromě Česka i v Estonsku a Švédsku.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ateismus-cesi-
pruzkum-evropa-krestanstvi-mladi.A180321_150350_zahranicni_kha


