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Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-
li dům Hospodin, nadarmo se namá-
hají stavitelé. Nestřeží-li město Hos-
podin, nadarmo bdí strážný.

Lidová moudrost přetavila slova
žalmu ve zbožné pořekadlo: „Bez
Božího požehnání marné naše namáhá-
ní.“ Zdá se být výstižné. A možná
by i bylo, kdybychom Boží požeh-
nání neměli tak snadno za jakousi
zbožnou obdobu štěstí, která s po-
dobou našeho jednání nijak nesou-

visí, a kdybychom ho tak často ne-
používali jen jako argument, který
dává za pravdu naší pobožnosti.
Nic asi není vyznání žalmu vzdále-
nější, než tohle dvojí. Biblický
Kazatel jistě ví i o tom, že „běh nezá-
visí na hbitých a boj na bohatýrech…,
ale jak kdy každému z nich přeje čas a
příležitost“, nicméně žalm, myslím,
mluví o něčem jiném. Jeho úvodní
podmiňovací věty nejsou prostým
konstatováním obecné pravdy, že
výsledek svého snažení nemáme
ve svých rukou, ale jsou výzvou,
která se týká právě podoby našeho
jednání. Vybízejí nás, abychom pře-
devším hledali a skutečně zvažo-
vali, zda naše stavba či obrana je
opravdu také stavbou a obranou
Boží. Na té sounáležitosti záleží
mnohem víc než na našem budova-
telském či obranářském úsilí a
nadšení. A úvod, který tuto poutní
píseň připisuje králi Šalomounovi,
naznačuje, že při tom zvažování
nejde jen o rozdíl mezi budováním
světských a bohulibých objektů, ale
týká se i stavby chrámu, kostela a
našich navýsost zbožných aktivit.
Ani to, co se děje ve jménu Páně,

jak říká Ježíš v kázání na hoře, 
s ním nemusí mít nic společného. A
i obrana toho nejsvětějšího, jak uka-
zuje příběh Jeremjášův, může být
jen projevem neschopnosti poctivé
sebereflexe. Odkaz na Hospodina
nepotvrzuje automaticky zbožnost,
ale staví i nad ni otazník. Komen-
táře většinou uvádějí jako příklad
marné námahy stavitelů příběh o
bábelské věži, ale opomenou při
tom dodat, že v něm nejde prostě
jen o velikášství lidského budova-
telského nadšení. Je to vyprávění o
lidu, který se původně vydal na
východ, kam Bible jen o pár kapitol
dřív situuje ráj. Poutníci do ráje se
ovšem zastavili předčasně. Nevy-
drželi na cestě. Strhla je vidina, že si
ho mohou vybudovat sami. Snad 
i proto si máme s Šalomounem no-
tovat tuhle poutní písničku, aby-
chom jejich chybu neopakovali,
abychom vydrželi na cestě. Ještě
nejsme v cíli. Pořád je třeba důklad-
ně a poctivě hledat směr, protože
na něm záleží víc, než na tom, čeho
bychom chtěli zbožně dosáhnout.

Zdeněk Šorm, 
farář ČCE v Praze na Vinohradech
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Poselství k 21. neděli po sv. Trojici

Pamatujete se na skvělý zážitek,
kdy jste se naučili číst? Nevím, jak je
tomu dnes, ale za mého předškolní-
ho věku se nedoporučovalo rodi-
čům, aby učili děti příliš brzo číst 
a psát. Prý že se potom ve škole
nudí, nedávají pozor a zlobí. 
Můj tatínek na to docela nedbal a
učil mě znát alespoň jednotlivá pís-
mena. Měl na to zvláštní metodu.
Vývěsky obchodů tehdy často nesly
velkým písmem jména majitelů.
Takže, když jsem šel s tatínkem na
procházku, byl pro mne JOSEF pís-
menem J, KAREL K, OTAKAR O
atd. Písmeno S  jsem poznal na ži-
dovském jméně SOLOMON. Já
jsem si většinou pamatoval i ta

jména, takže jsme jednou s tatínkem
udivili naši širší rodinu na procház-
ce. Tatínek ukázal na firemní vývěs-
ku a já jsem hbitě hlásil SOLO-
MON. Ne že bych to byl přečetl.
Písmo nám všem otevřelo bránu 
k mnohému poznání. Bylo to, mys-
lím, ve druhé třídě, kdy jsem pře-
četl první celou knihu. Byla od E. T.
Setona a jmenovala se Za sandhil-
ským jelenem. Tatínek měl v  kni-
hovně vše, co od toho amerického
zálesáka vyšlo. Dovedete si před-
stavit svůj život, svoji práci, svoje
poznání jako analfabeti? Čtení a
psaní se nám stalo branou skoro ke
všem dalším informacím, radám a

Na počátku byla informace

Dokončení na str. 2

Už 101. výročí vzniku samostatného státu jsme oslavili 28. října každý
po svém. Někdo položil květinu k pomníku prvního prezidenta T. G.
Masaryka, někdo pomohl zasadit lípu, jiný sledoval “Modlitbu za do-
mov”, další sledovali pietní akt na Vítkově nebo udílení státních vy-
znamenání... Svátek jsme si zachovali i po rozdělení státu, protože
Slovensko i přes veškeré snahy opozičních poslanců dalo několikrát
(naposled v roce 2017, kdy pro návrh části opozičních poslanců hlasova-
lo pouze 31 ze 130 přítomných zákonodárců v parlamentu) přednost
Sedmibolestné Panně Marii a 28. říjen zůstal jenom památným dnem.
Ten si však připomněla aspoň “čerstvá” prezidentka Zuzana Čaputová,
která uvedla: “28. októbra 1918 Československý národný výbor v Pra-
he oficiálne vyhlásil vznik Československa. O dva dni neskôr prijala 
v Martine slovenská politická elita Deklaráciu slovenského národa... 
Týmito dvomi dejinnými udalosťami boli položené základy našej štát-
nosti. Slováci ako národ mohli prvýkrát v histórii slobodne rozvíjať svoj
jazyk, vzdelanosť a kultúru. Vznik Československa zabezpečil takisto
stanovenie pevných a medzinárodne uznaných hraníc Slovenska. Praž-
ské aj martinské rozhodnutia otvorili dvere pre viac ako 70-ročnú spo-
ločnú dejinnú cestu občanov oboch národov. 28. október pre mňa bol, je
a aj bude sviatok.”
“Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie zname-
ná diskusi. A demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpeče-
ní spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity,” říkával
první prezident T. G. Masaryk. A přestože svoboda a demokracie má
své stinné stránky (svobodně a demokraticky byl zvolen i Adolf
Hitler i komunisté u nás v roce 1946), musíme je stále hlídat.

Helena Bastlová (foto: Pavel Javornický)

Svobodu a demokracii
musíme stále hlídat

Důležitá zpráva z redakce
V říjnu jsme založili nový účet u Fio banky, která si za svoje služby neúčtuje poplatky. To nám
samozřejmě aspoň trochu zlepší naši tíživou finanční situaci. 

Číslo nového účtu je 2101709261/2010. 
Budeme ho v každém čísle připomínat, abyste si ho, vážení čtenáři, dobře zapamatovali. Do
konce ledna budou k dispozici obě banky, jak Fio banka, tak i stávající Poštovní spořitelna, jejíž
účet je uveden v tiráži. 
Uvítáme, když novinku vezmete na vědomí a své platby našemu týdeníku už budete posílat na
účet nový – tedy 2101709261/2010, který už je zcela funkční.
To se týká hlavně pravidelného ročního předplatného, ale také vašich milých finančních darů,
bez kterých bychom těžko mohli týdeník vydávat.
Věříme, že nám, milí čtenáři, zachováte svou přízeň a budeme rádi, když se svým finančním, ale
i písemným příspěvkem zapojíte do naší práce. V tomto nastávajícím adventním a vánočním
čase uvítáme články na tato témata a připomínáme, že příští rok si připomínáme 350 let od
úmrtí J. A. Komenského a 400 let od památné bitvy na Bílé Hoře. 

S přáním všeho dobrého
Vaše redakce
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z církví doma i ve světě
KŘESťANé A mUSlimOVé SE SPOlEČNě mODlí NA HrANici S mExiKEm
Po více než deset let pořádá rev. John Fanestil z metodistické církve
nedělní bohoslužby v Parku přátelství na americko-mexické hranici 
s výhledem na Tichý oceán. Každý týden sem přicházejí lidé, jejichž pří-
buzní byli odděleni plotem. V posledních měsících však tato původně
malá akce rozrostla ve větší hnutí, které zahrnuje skupinu muslimů,
kteří se od dubna modlí spolu s křesťany. V neděli 27. října podle Reli-
gion News Agency uspořádaly obě skupiny společně akci s názvem
Modlete se za hranice. Setkání zahrnovalo vystoupení křesťanských,
muslimských a židovských představitelů spolu s aktivistkou za občan-
ská práva. Fanestil řekl, že chce, aby akce vyslala zprávu, že americko-
mexická hranice „je místem lidskosti,“ kde se překračují veškerá ome-
zení mezi oběma státy. „Je to místo setkání, přátelství, pokoje, spole-
čenství, solidarity,“ řekl metodistický pastor Fanestil. Nejnovější spolu-
práce s místními muslimy „je jen dalším způsobem, jak lidé sdílejí pro-
stor na hranici,“ dodal.

www.krestandnes.cz

V Římě SE mODlili zA SVěcENí žEN KE KNěžSTVí
Blížícího se konce synody o Amazonii využila jedna skupina k hledání
nových rolí pro ženy v Římskokatolické církvi. V Římě zorganizovala
22. října modlitební vigilii na podporu svěcení žen ke kněžství.
„Bez žen by v amazonském regionu neexistovala Římskokatolická cír-
kev,“ řekla podle portálu Crux Miriam Duignanová, tisková mluvčí or-
ganizace Ordinace žen po celém světě (WOW), která akci pořádala.
Shromáždění se konalo podél břehů řeky Tibery. Účastníci modliteb
drželi transparent nápisem Zapojením žen zachráníme Zem – Zapo-
jením žen zachráníme církev. Papež František svolal biskupy z regionu,
aby zvážili, jak může Římskokatolická církev účinněji reagovat na pas-
torační potřeby regionu v Amazonii – kde v některých odlehlých vesni-
cích je nedostatek kněží. Katolíci zde často přijímají eucharistii pouze
jednou nebo dvakrát ročně. Účastníci shromáždění uvedli, že chtějí, aby
papež nepřikročil k zapojení většího množství mužů, což by podle nich
„nahradilo“ ženy, které již „vykonávají práci“ pastorační služby v regi-
onu. Podle Duignanové je nutné uznat roli, kterou hrají ženy v církvi, a
dodala, že by chtěli, aby František dal nejen svolení ke svěcení žen do
jáhenské služby, ale také do kněžské.

RaVat

návodům pro život. Možná, že
okouzlení z četby je dnes vytlačová-
no zvukovými přístroji, ale myslím,
že dobrou knihu to nenahradí.
Často pozorujeme s údivem a mno-
hými otázkami, co všecko se kolem
nás děje v obrovském vesmíru nebo
v kapce vody pod mikroskopem.
Některým myslitelům došlo, že na
počátku toho všeho musel být veli-
ce hodnotný zdroj informací. Paul
Davies (2001) napsal: Přivádí nás to
k závěru, že informace byla ve vesmíru
uložena od prvního okamžiku… Kom-
plexitu nelze jen tak vykouzlit, kom-
plexní systém může být vytvořen pouze
jiným systémem, který je alespoň stejně
komplexní. 
Můžeme žasnout nad mnohými
jevy, ale nejúžasnější je beze sporu
ŽIVOT. Zoufalým pokusem obejít
vysvětlení života bez Stvořitele
života byla domněnka, že první
buňky k nám přilétly s nějakou
kometou z vesmíru – dostaly název
panspermie. Tím se problém ovšem
neřeší, ale jen odsouvá jinam a
jindy. Dnešní filosofickou módou je
to, co vtělil Miroslav Veverka (2014)
do objemného spisu Evoluce svým
vlastním tvůrcem. Astrofyzik Jiří
Grygar zakončil svůj úvod k  této
knize vpravdě gentlemansky: Celý
rukopis jsem četl jako vzrušující detek-
tivku s  otevřeným koncem, protože
netuším – a myslím, že ani sám autor -
kdo je pachatelem.
Přemýšlivý čtenář teď ovšem položí
otázku: Kde je ta tvůrčí informace
života dnes, nebo alespoň, kde jsou
její stopy? Ta otázka je oprávněná a

je na ni řada krásných odpovědí.
První přinesl náš světoznámý kra-
jan, Němec Johann Gregor Mendel,
opat brněnského kláštera a gymna-
ziální učitel matematiky, již v roce
1865. Jako svého koníčka pěstoval a
křížil rostliny hrachu. Svá zjištění
matematicky zpracoval a stanovil
první zákony vědecké nauky o dě-
dičnosti – genetiky. Geniálně zjistil,
že každá vlastnost je dána dvěma
GENY – on je nazýval elementy –
od rodičů, z  nichž jeden je domi-
nantní a druhý ustupující, nebo
mají oba stejnou sílu. Dominance se
projeví navenek nějakým znakem 
(u hrachu barvou květů, tvarem a
zbarvením semen atd.). Další veliký
krok učinil Američan Thomas H.
Morgan se svými spolupracovníky.
Předpokládali, že dědičné vlastnos-
ti, geny, jsou v  každé živé buňce
seřazeny jako korálky na šňůrce.
Tyto „náhrdelníky života“ nazvali
chromosomy. V některých buňkách
jsou zřetelné optickým mikrosko-
pem, ty drobnější pak ukázal mik-
roskop elektronový. Až v roce 1962
byla udělena Nobelova cena dvěma
badatelům, Watsonovi a Crickovi,
za prokázání teorie, že geny jsou
dlouhé molekuly kyseliny deoxyri-
bonukleové (DNA). Na nich jsou
doslova „zapsány“ dědičné vlohy –
jako písmena na nich visí různé tro-
jice, všecky vytvořené z pouhých
čtyř organických látek, jejichž výběr
a pořadí skýtají nesčetné kombina-
ce. Šroubovitě zvlněné molekuly
DNA jsou dvojité a při rozmnožo-
vání vstupují jejich poloviny, jedno-
duché šroubovice, do rozmnožova-

cích buněk. Oplodněním jsou opět
zdvojeny, ale při tom dochází ke
kombinacím vloh matky a otce.
Každičká buňka organismu obsa-
huje kompletní sadu dvojitých
molekul DNA, ale jen část genové-
ho zápisu je otevřena k  dalšímu
použití. U člověka bychom seřaze-
ním těchto páskových „knih“ v kaž-
dém buněčném jádru, které není
větší než setina milimetru, dostali
„šňůru“ o délce 1, 6 metru! Jsou na
nich zapsány modely všech amino-
kyselin, které pak skládají bílko-
viny nebo aktivizační látky zvané
enzymy. Doslova zapsány – říká se
tomu GENETICKÝ KÓD. V každé
„páskovité knize dědičnosti“ –
chromosomu, je např. u člověka
průměrně 1 400 genů, celková „kni-
hovnička“ jednotlivé buňky obsa-
huje přes 3 miliardy „genetických
písmenek.“
Genetický kód, delší nebo kratší,
obsahuje každá živá buňka od nej-
drobnější bakterie po velrybu plejt-
váka obrovského, člověka nevyjí-
maje. Bez genů není možný jakýko-
liv hmotný život. Tak nám moderní
věda pomáhá pochopit, co zname-
ná biblické ŘEKL BŮH. To, co krás-
ně vyjádřil apoštol Jan na počátku
svého životopisu Ježíšova (Jan 1, 1):
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u
Boha, to Slovo bylo Bůh. Nebo au-
tor epištoly Židům (11, 3): Božím slo-
vem byly založeny světy.
My bychom dnes mohli s patřičnou
úctou říct: 
Na počátku byla INFORMACE.

Pavel Javornický

Na počátku byla informace
Dokončení ze str. 1

V listopadu 1859 – před 160 lety – vyšla Darwinova
kniha O vzniku druhů, kterou jeden současný komentá-
tor označil za „nejtřaskavější knihu v dějinách vědy“.
Darwin v ní podal ucelenou teorii o vzniku živého světa
na základě přírodních zákonů, v souladu se svým pohle-
dem přesvědčeného agnostika, že nějaký středověký
princip o stvoření za tím být nemůže. „Pokud jsem se
zmýlil v hodnocení významu přírodního výběru,“ píše
např. v roce 1861 americkému botanikovi Asa Grayovi,
„což ale ani zdaleka nepřipouštím, tak jsem alespoň – jak
doufám – podstatnou měrou přispěl k překonání dog-
matu o speciálním stvoření.“ Jeho kniha byla podložena
působivým souborem výsledků pozorování přírody,
které nashromáždil během legendární plavby kolem
světa na lodi Beagle. Projevil se přitom jako velice pečli-
vý a talentovaný pozorovatel, v tomto ohledu je jeho
kniha mimořádným dílem. Při zpracování se ale dopus-
til zásadního omylu: pozorované drobné změny v příro-
dě, které jsou jen projevem (jak dnes víme) limitované
pružnosti genofondu, zobecnil do tvrzení o evolučním
původu celé živé přírody. Pravda, některé jevy – jako
např. složitá konstrukce oka – ho znepokojovaly už při
psaní knihy. „Kdykoli pomyslím na oko, dostávám zim-
nici“, vyslovil se v jiném dopise. Předpokládal však, že
mu následující rozvoj vědy dá za pravdu. Stal se ale
pravý opak. Tím skutečným převratem v biologii neby-
lo jeho vystoupení, nýbrž objev informačního základu
života o sto let později, o kterém nemohl Darwin ještě
nic vědět. Tak jako jsou dnešní moderní výrobní proce-
sy řízeny složitým softwarem počítačů, tak je podoba 
(a rovněž základní vzorce chování) živých tvorů předem
určena genetickým kódem příslušného druhu. A ten je
tak složitý, že jeho vznik není možné vysvětlit slepými,
neřízenými přírodními procesy. „Každý dům někdo
staví“, říká v jiné souvislosti, jinak ale naprosto přesně
slovo u Žd 3,4. O slovo se tak hlásí výše naznačená ana-
logie s lidskou civilizací: Jako je za všemi jejími výtvory
(technickými, vědeckými, uměleckými) skryta tvůrčí
činnost a inteligence člověka, tak můžeme za složitostí
molekulárního základu života tušit transcendentní pře-
sah – existenci skrytého, inteligentního Stvořitele (Gn 1;
J 1,3; Ko 1,15-17; Žd 1,3). Uveďme si k tomu konkrétní
příklad, podle knihy německého biologa Wolfganga

Kuhna (Darwin im Computerzeit. Das Ende einer
Illusion, 1989): Mravenci jsou kolektivní hmyz, který je
známý neustálou horečnatou činností. Každý mravenec
ví, co má dělat, nikdo není bez práce, celý kolektiv pra-
cuje pro společný cíl. Občas se ale stane, že se někteří
jedinci zachovají úplně jinak. Vylezou na vrchol stébla
trávy, pevně se tam zakousnou a přestanou se na dění 
v mraveništi podílet. Vypadá to jakoby takovému mra-
venci „přeskočilo v hlavě“; dlouho se ale nevědělo, co by
mohlo být příčinou. Vysvětlení se našlo až s nástupem
moderní mikroskopické techniky a vyžadovalo mimo-
řádně náročné experimentální úsilí. Ukázalo se, že mra-
venec s takovým podivným chováním je napaden cizo-
pasníkem – motolicí (Trematodes), která žije v útrobách
přežvýkavců. Její vajíčka se trusem dostanou ven mimo
tělo, kde se pak z nich vylíhnout larvy. Jsou tak malé, že
pro mravence představují cosi jako jednohubky – do
jeho žaludku se dostanou celé, bez úhony. Pak se ale zač-
nou dít pozoruhodné věci: Ty larvičky by v žaludku
mravence dlouho nevydržely, a tak se hned prokoušou
jeho stěnou na druhou stranu. Tam se zapouzdří, čímž
současně otvor v žaludku zalepí (neboť, jak hned uvidí-
me, mravenec je pro ně užitečný jen tehdy, když zůsta-
ne v dobré kondici). Pouze jedna z nich se zachová jinak:
dutinou těla mravence si to namíří – neomylně jako
podle nějakého kompasu – do oblasti hlavy, kde napad-
ne jednu jeho nervovou uzlinu (tzv. spodní ganglion) a
přeprogramuje tam jeho chování. Výsledkem je, že mra-
venec všeho nechá, vyleze na to stéblo trávy a tam čeká,
až se i se všemi těmi zámotky motolice dostane do těla
krávy. Smysl toho všeho je jasný: Kdyby ty larvy zůsta-
ly na zemi, někde v té vrstvě tlejícího listí, nikdy by se do
útrob přežvýkavce, jak potřebují, nedostaly (neboť
kráva, jak známo, trávu na úrovni kořínků a organic-
kých zbytků těsně při zemi nespásá). S „použitím“ mra-
vence na konci stébla je to ovšem jinak – je to efektivní
způsob, jak se dostat zpátky do těla přežvýkavce. 
Je absurdní uvažovat o tom, že by tak vysoce sofistiko-
vaná strategie mohla vzniknout působením slepých sil
přírody. Oba genetické programy – mravence i motolice
– musí být totiž k dispozici současně, nehledě na to, jak
je složitý každý z nich sám o sobě. „Naivní evolucionis-

Konec jedné iluze

Dokončení na str. 3

Archivní fond Kostnické jednoty 
V roce 2011 převzal Ústřední archiv Českobratrské církve evangelické
do své péče spisový a účetní materiál Kostnické jednoty a administrace
Kostnických jisker. Redakce Kostnických jisker s ústředím Kostnické
jednoty, sídlící v Ječné ulici v Praze, se tehdy musela přemístit do pro-
stor menších. Tehdejší předseda Kostnické jednoty Bohumil Kejř požá-
dal Synodní radu ČCE o převzetí celého jejich archivu a o jeho uložení
v Ústředním archivu ČCE v Praze (ÚA ČCE).
Archivní materiál, uložený v banánových krabicích, v depozitáři ÚA
ČCE několik let trpělivě čekal na své zpracování. Pořádací práce tohoto
rozsáhlého fondu si vyžádaly mnoho času. Byly dokončeny v říjnu roku
2018 a po zařazení dalších nalezených písemností a jedné knihy defini-
tivně ukončeny v březnu 2019. Fond obsahuje písemnosti z let 1903 -
2000 v 54 archivních kartonech. K fondu patří celkem 64 úředních a
účetních knih, 458 fotografií a 2 kartotéky.
V průběhu pořádání každého archivního fondu postupně vzniká jeho
soupis, který slouží jako pomůcka pro badatele. Součástí soupisu očís-
lovaných úředních a účetních knih a archivního materiálu v kartonech,
je také úvod k archivnímu fondu. V jeho první části jsou shromážděny
informace k historii původce archivního fondu, v tomto případě základ-
ní data o vzniku a dalších významných etapách správního vývoje
Kostnické jednoty. Kde byly písemnosti uchovávány a za jakých okol-
ností se do archivu dostaly objasňuje další část úvodu, nazvaná historie
archivního fondu. V poslední části je popsána metoda pořádání a jsou
zde uvedeny signatury jednotlivých částí fondu, zobrazující celou jeho
strukturu. Následuje rozbor vybraných částí fondu, který umožňuje
badateli získat představu o úplnosti dochovaných písemností a upozor-
ňuje na zajímavé dokumenty nebo celé soubory dokumentů, vypovída-
jící o významných událostech. V případě činnosti Kostnické jednoty
jsou to například dochované písemnosti, týkající se pomoci hladovějí-
cím v Rusku a na Ukrajině či repatriace dětí z nejchudších rodin nebo
sirotků z této oblasti do ČSR ve dvacátých letech 20. stol.
Archivní fond Kostnické jednoty, která byla v roce 1903 založena jako
obrana reformace a posílení evangelické menšiny v národě semknutím
všech českých a slovenských evangelíků, nás provází téměř stoletím
dějinných událostí i neúnavné všední práce. Badatelsky zajímavý a bo-
hatý archivní materiál čeká na své badatele.

Vendula Zejfartová, archivářka ÚA ČCE

Evangelický farář Jan Jelínek (19. května 1912 zelów – 3. prosince
2009 Praha) pocházel z rodiny pobělohorských emigrantů. V době
druhé světové války žil v komunitě volyňských Čechů v ukrajin-
ském Kupičově. Tam spolu se svou ženou Annou s nasazením
vlastního života zachránili mnoho pronásledovaných lidí, aniž by
rozlišovali národnosti nebo politické přesvědčení. Na faře ukrýva-
li židy, Ukrajince nebo Poláky stíhané banderovci. S manželkou
později dobrovolně vstoupili do armády ludvíka Svobody jako
zdravotníci. V českých jednotkách získal několik válečných vyzna-
menání. Jedno z nejvyšších státních vyznamenání, a to Řád Tomá-
še Garrigua masaryka dostal in memoriam 28. října 2019. 
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Všichni hledáme odpovědi na otáz-
ky, proč máme ve vedení státu špat-
né politiky, proč lidé nechodí k vol-
bám, proč lidé volí populistická
hnutí a populistické prezidenty,
proč je sucho, proč vznikla uprchlic-
ká krize, zda se dá věřit soudnictví,
komu slouží a komu pomáhá policie
a armáda, v jakém stavu máme škol-
ství a zdravotnictví, proč se rozvádí
více než 50 % manželství? 
Našlo by se asi ještě spousta dalších
otázek na to, co se nám nelíbí, s čím
nejsme spokojení, co nás štve a zne-
klidňuje. Kde tedy najdeme odpo-
věď a kde najdeme řešení, možná
lék, na bolesti lidstva a světa? Nej-
prve bude třeba ohlédnout se zpět,
vrátit se k počátkům lidstva a jeho
určení. Je jasné, že všechny strasti
tohoto světa pramení z jeho neúpl-
nosti. Starověké Řecko nám dalo
vznešenou filosofii a poetické nazí-
rání na život, ale jeho nádherná
města byla postavena na základech
otroctví. Také západní civilizace
byla veliká a odkázala nám slavná
díla, umělecká a kulturní právě tak
jako průmyslovou revoluci, která se
stala počátkem hmotného nadbyt-
ku, toho, co výrazně proměnilo
vztah člověka ke hmotným statkům.
Rozvoj průmyslu byl ale založen na
nespravedlnosti a na kolonialismu,
který způsobil, že se hmotné pro-
středky vyvíjely rychleji a domi-
nantněji než cíle hodnotově duchov-
ní. Amerika například byla a je stále
velká země, která přinesla světu Pro-
hlášení nezávislosti a ohromný tech-
nický pokrok, ale ani to není všech-
no, protože kupříkladu dvaadvacet
miliónů černých mužů a žen nemělo
právo na život, svobodu a na cestu
za štěstím. A právě tak, jako jsou
neúplná velká města, národy a civi-
lizace, byli, jsou a budou nedokona-
lí i mnozí naši velcí vůdcové, politic-
ké strany i hnutí. 
My jsme každý součástí světa, konti-
nentu, kde žijeme a národa, ke kte-
rému patříme, nicméně jako jedinci
tento svět a jeho problémy nezmění-
me. Podstatné však je, že každý jed-
notlivec by měl hlavně usilovat o
dokonalost sám u sebe. První roz-
měr dokonalého života je rozvoj
vnitřních sil osobnosti. Je potřeba

vnímat tento rozvoj jako proces,
který nikdy nekončí. Člověk musí
vytrvale a trpělivě pracovat, aby
vynikl na svém poli působnosti, ať je
jakkoli nepatrné. Hledejme se vší
vážností, nedejme se odradit první-
mi neúspěchy, co je naším úkolem, a
potom se oddaně dejme do práce,
abychom jej splnili. Tato čistá snaha,
pravdivá před druhými, po uskuteč-
nění sebe sama je délkou lidského
života. Její trvání je neomezené. Do-
kud žijeme, náš úkol a naše poslání
trvá. 
Druhým rozměrem dobrého života
je zájem o bližního a ztotožnění se 
s ním. Uznání nedílnosti lidství, jeho
důstojnosti a potřeba aktivního bra-
trského zájmu o štěstí jiných je šíř-
kou lidského života. Zbývá třetí roz-
měr, ten, který se téměř v naší české
kotlině vytratil, je jím výška, směřo-
vání člověka vzhůru. Někteří z nás
jsou naprostými neznabohy, jiní jsou
neznabohy v praxi, neboť chválí Bo-
ha jen ústy. Věřím, že člověk musí
Boha aktivně hledat. Kde ho najde-
me? Kde jinde než v Ježíši, Pánu
našeho života. Kristus je Slovo, které
se stalo tělem. Je mluvou věčnosti,
přeloženou do časných slov. Svěří-
me-li se bez výhrad Kristu a jeho
cestě, budeme se podílet na onom
zázračném aktu víry, jež nás přivede
k pravému poznání Boha. Miluj sám
sebe, pokud to značí zdravý zájem 
o sebe. To je délka života. Milujme
svého bližního jako sebe samého, to
je nám uloženo a to je šíře života. 
Ale nikdy nezapomínejme, že je tu
ještě vyšší příkaz – miluj svého Pána
Boha z celého srdce svého, ze vší
duše své a s celou myslí svou. To je
výška života. Apoštol Jan hlásal:
„Milujte se navzájem.“ Je to přikázá-
ní Páně, pokud bude zachováváno,
pak je to dostatečné.
Mějme před očima obraz nového
města, nového Jeruzaléma, o kterém
se mluví v knize Zjevení. Tento ob-
raz nás vyzývá k pohledu za obzor
osobní naděje a rozšiřuje náš zúžený
obzor víry. Nový Jeruzalém je v kni-
ze Zjevení protikladem starého
Babylónu. Babylón je zase obrazem
tehdejšího Říma, mravně i společen-
sky rozvráceného města, kterému
vládnou do sebe zahledění lidé

posedlí vidinou bezmezné moci.
Bůh svým jednáním v Kristu překo-
nává i nejhlubší mravní a společen-
ský rozklad, z něhož na nás jde ona
hrůza. Nedávejme se proto strhnout
běžnými způsoby a zvyky. Na mís-
tě, kde žijeme, můžeme mocí Kris-
tova vítězství uprostřed rozkladu
vytvářet ostrůvky nových poměrů,
které odpovídají Božímu záměru a
zrcadlí Boží dokonalost. Poselství
knihy Zjevení můžeme přijmout
jako ujištění, že poměry ve městě či
vesnici, kde žijeme, nemusejí být
den ze dne horší a horší, bude-li je
moc živého Krista přibližovat Boží
míře pravdivosti, ryzosti, čistoty a
krásy. 
Jde o příslib a o pozvání. Hle, příby-
tek Boží uprostřed lidí. Bůh bude
přebývat mezi nimi a oni budou
jeho lid. Nejsme a nebudeme úplně
sami čelit tomu, v čem žijeme a co
nás zneklidňuje. Dej Bůh, abychom
pochopili Janovo Zjevení a postupo-
vali s neutuchajícím zaujetím k měs-
tu dokonalého života, v němž délka,
šíře i výška jsou stejné. Pouze dosa-
žením tohoto města můžeme dobu-
dovat své vlastní bytí. Pouze dosa-
žením této dokonalosti se můžeme
stát pravými syny a dcerami Božími.
Nenajdeme sice odpověď na všech-
ny naše otázky, ale dosáhneme jisté-
ho pokoje v srdci a mysli. 

Z kázání Martina Luthera Kinga,
Londýn, prosinec 1964, 

sepsal:
Dušan Ehmig, Dvakačovice

mus“, poznamenává k tomu prof. Kuhn, „zde nemá ani tu nepatrnou
šanci.“ Takových příkladů ohledně konstrukce, metabolismu či chování
živých tvorů by se dalo uvést velmi mnoho. Živá příroda je plná zázraků –
jen je chtít vidět: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž
od stvoření světa vidět, takže [lidé] nemají výmluvu“ (Ř 1,20), říká k tomu
známé novozákonní slovo.
Darwin se se svou knihou potkal s očekáváním sekulárně naladěné doby,
která nějakou transcendenci z principu odmítala jako překonaný relikt stře-
dověku. Evoluční teorie se tak stala vítaným základem nového pohledu na
přírodu i místo člověka na světě. Uvědomíme-li si tuto skutečnost – že kon-
cept evoluce je součástí ideologického zázemí moderní doby – není třeba se
jeho vlivu divit. Běžný člověk – zejména v dnešní informačně zahlcené době
– nezná detaily, o Boha se nezajímá a s evolučním pohledem na svět nemá
žádný problém. Křesťan ale ví – a výsledky biologie za poslední desetiletí to
stále více potvrzují – že je to trochu jinak. Za živým světem vidí manifesta-
ci plánu a vůle Stvořitele.
Titul té knihy prof. Kuhna v překladu zní: Darwin v době počítačů. Konec
jedné iluze. Nejde o ztracenou iluzi křesťanů o stvoření, kterou odvály do
zapomenutí proměny doby. Naopak, jedná se o konec iluze naturalistů o
hodnotě evolučního pohledu na svět, fatálně otřeseného pokrokem našeho
poznání, hlubším vhledem do povahy stvořené reality.

Josef Potoček

Dokončení z minulého čísla
Denně čítával s rodinou v Kralické bibli. Je známo, že děti
exulantů četly Bibli Kralickou, proto si zachovaly rodnou řeč
a lásku k národu, třebaže nikdy vlast neviděly a do českých
škol nechodily. Apoštol Jakub napsal: „Nebuďte jen poslu-
chači Božího slova, ale také činitelé“ (Jk 1,22), tzn. jednejte
podle tohoto Slova. V jedné písni je napsáno: „Toť jeho vůle a
náš svatý úkol: stát k sobě v lásce ke všem bratřím vůkol! Jen
tím se naše víra v něho měří, a svět v něj věří.“ Poselství Bible
Kralické působí podnes na všechny lidi, což nám dokazuje, že
Bible je stále živé Slovo Boží a nejvíce čtenou knihou. Její
učení, zvláště učení evangelia, braňme a šiřme a podle ní i
žijme. Takto můžeme být šťastni, Bůh bude oslaven skrze nás
a mnoho lidí kolem nás obdrží požehnání. Křesťanská víra je
jedinečný postoj ke světu a životu. Viditelně se má projevovat
v lidských vztazích. Za předpokladu „hojnější spravedlnosti“
pro všechny, podle Matoušova Kázání na hoře. Když toto
Horské kázání pročítáme, zjišťujeme, jak jsme neschopni do-
stát veškerým morálním standardům nejen v oblasti sexuali-
ty, ale také a snad dokonce především v přikázáních týkají-
cích se hněvu a obětavosti. Bez Boží milosti i kdybychom se
snažili sebevíc, je to stále příliš málo. Jsme bohužel ve světě
svědky šíření nejrůznějších forem fundamentalismu, a to
právě často těch forem, které jsou spojeny s fanatismem a
posléze s násilím. Někdy se mluví o politizaci náboženství,
existuje pro to mnoho dokladů. Určité podoby náboženství se
tak stávají výrazem a nástrojem zápasu o udržení identity

určitých kultur a etnik v době globalizace. Jde o takové sku-
piny, které se globalizací cítí kulturně ohrožené. V tomto fun-
damentalismu ale vidíme odmítnutí historického přístupu 
k náboženství, jeho vyznavači často vystupují jako tradiciona-
listé. Fundamentalismus sám je však největším nepřítelem
principu tradice. Z živého proudu tradice se snaží vytrhnout
určitou podobu a zafixovat ji. Tradice ve skutečnosti zname-
ná proces neustálého zkulturňování a rozvoje pozitivního
myšlení. Fundamentalismus je často projevem strachu a
úzkosti. Před Bohem jsme si však všichni rovni, stejně tak
před Božími přikázáními a z toho vyrůstá požadavek svobo-
dy svědomí a tolerance k odlišným názorům a odlišnosti
obecně. 
Učení bratří vývoj i rozvoj ve světě i ve společnosti vždycky
nějakým způsobem reflektovalo a nejvíce se s tím vyrovnáva-
lo přístupem „ve jménu lásky k bližnímu.“ Bible mluví zcela
jasně o tom, že bychom k našim bližním měli přistupovat s
pochopením a s láskou a žít se všemi v pokoji (Ř 12,17–18). Ne
tedy zavírat dveře a lámat hole. Martin Luther říkal, že Bůh je
pro člověka to, co je pro něj tím nejdůležitějším. Vždy je důle-
žité začínat u toho podstatného a jít k prameni, jímž je milují-
cí Pán života, Ježíš Kristus. Křesťanství tedy není pouhý sou-
bor morálních zásad, ale především žijící radostné poselství o
Boží lásce a Vykoupení. Morální zásady je třeba vnímat a pro-
sazovat evangelně: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srd-
cem, celou svou silou i celou svou myslí a miluj svého bližní-
ho jako sám sebe (L 10,27), a pak nezabiješ, nesesmilníš, nepo-

kradeš, nepomluvíš, nedáš se strhnout hněvem, neurazíš se 
(Ř 13,9–10).“ Církev zde na Zemi v dějinách je pouze spole-
čenstvím poutníků, je na cestě k oné slíbené dokonalosti. Na
této Zemi konečného cíle nikdy nedosáhne – sám Ježíš ve
svých podobenstvích varuje, abychom si nehráli na anděly
Posledního soudu. Církev nikdy nemůže být majitelkou prav-
dy, protože v křesťanském slova smyslu je pravda jedině
Kristus, jedině on může říct „já jsem Pravda“ a „já jsem
Cesta“. Bůh je nám blízko v našich zápasech, vítězstvích i sel-
háních. Jenom nesmíme vzdát tu Cestu a hledání oné Pravdy.
Církevní učitel Augustin napsal: „Miluj a pak je ti dovoleno
vše.“ Tento pokus o povzbuzení do obyčejného života a tuto
úvahu uzavřu slovy J. A. Komenského: „Nechci nikomu nic
vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani nikoho přímo či
nepřímo urážet. Vím totiž, že nikdo nechybuje proto, že by
chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím, že s temnota-
mi není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinese-li se Světlo,
ustoupí samy.“

Dušan Ehmig

To jedno mějme stále na paměti 2. část

z kázání martina luthera Kinga

Martin Luther King (1929 - 1968)

Konec jedné iluze
Dokončení ze str. 2

OSmDESáT lET ČESKOTŘEBOVSKéHO EVANGElicKéHO KOSTElA

Českotřebovští občané berou jako samozřejmost exi-
stenci kostela Českobratrské církve evangelické na
Trávníku. Ti opravdu nejstarší si ještě pamatují staré
přízemní domky obklopené vzrostlými stromy, kdy se
nad hřebeny střech hrdě tyčila kostelní věž s kalichem.
A ti již o něco mladší a současníci rovněž tento stánek
vnímají, je však již desetiletí umístěn mezi vysokou
obytnou zástavbu panelového sídliště. Jistě „soukro-
mí“ tvoří kolem kostela košaté stromy. Tento kostel má
svoji historii a to nejen za sebou, ale pevně věřme, že i
nadále před sebou. A spolu s ním má bohatou historii
i celý sbor. Jeho počátky spadají do roku 1916 založe-

ním kazatelské stanice a to při farním sboru v Dolní Sloupnici. Shromáždění se konala
jednou měsíčně a to buď ve školních třídách, nebo v sokolovně „Na Skále“. Od roku 1923
patřila Česká Třebová pod Litomyšl. V květnu 1931 byl zřízen tzv. filiální sbor, který měl
tehdy 550 členů církve. Stále více ale sílila myšlenka mít v České Třebové vlastní sva-
tostánek a již v roce 1937 byl za tímto účelem vyhlášen stavební fond. Snaha vyvrcholila
v dubnu 1939, kdy synodní rada stavbu povolila, českotřebovský stavitel Adolf Šimek
předložil schválené plány a již 1. listopadu 1939 byl nový kostel slavnostně odevzdán
svému účelu. Stavební místo bylo získáno zbořením letité roubené chalupy, ve které se
narodil jeden z budoucích kurátorů sboru.
Na stavbě se snad podíleli všichni věřící. Financován byl z darů (a to i zahraničních), půj-
ček, z jubilejního tolerančního fondu a hotových peněz. Celkový náklad činil 126.250,- K.
A sbor díky kostelu a duchovním počal samostatně všestranně pracovat.
V srpnu 1946 byl sbor osamostatněn jako sbor farní a byl v něm instalován první farář.
Stále ale chyběla fara. Plány i místo byly, ale režim nebyl církevnímu životu příznivě
nakloněn. Až v roce 1971 byl zakoupen nájemní dům, který jako celek slouží sborovému
životu dodnes. V roce 1977 počala výstavba nového sídliště, kdy zmizela poslední část
staré čtvrti a kostel stál najednou v centru obrovského staveniště. Byl uzavřen a mimo
provoz dlouhých devět let. Za tu dobu byl vandalským způsobem zdevastován a obnoven
byl za velkých finančních nákladů. A od té doby opět plně slouží nejen sborovému, ale i
veřejnému životu.
V neděli 3. listopadu 2019 oslavil českotřebovský evangelický sbor osmdesáté výročí kos-
tela slavnostní bohoslužbou za účasti významných hostů, besedou na aktuální témata,
společným obědem a vzpomínkami.

S pověřením staršovstva farního sboru ČCE v České Třebové Oldřich Gregar

Každý trpěný nebo zakrývaný zlořád je cosi jako
kapitálek ukládaný ve prospěch příštích politic-
kých dobrodruhů a šarlatánů... "Politická nutnost"
říká se věcem, které nejsou jaksi docela v pořád-
ku, ale o kterých to nechceme říci.

Karel Čapek



Vzpomínáme na sestru Danielu
Rajmonovou, farářku Husova sbo-
ru Čechů a Slováků v Curychu.
Daniela Rajmonová se narodila 
v Semilech. Celá rodina i bratr Láďa
byli vlastenci a věřící. Jejich strýcem
byl zakladatel a první patriarcha
Církve československé (husitské)
dr. Karel Farský.
Daniela po gymnáziu studovala na
teologické fakultě v Praze. Po vy-
svěcení pracovala jako farářka a
učitelka náboženství, mimo jiné i 
v Hradci Králové. Se svým manže-
lem doktorem Toníkem Rajmonem
měli dvě děti a 4 vnoučata. 
V exilu nejprve žila s rodinou ve
Fryburgu, odkud jezdila kázat do

českého ekumenického sboru, kde
působila spolu s jeho zakladatelem
Přemyslem Pittrem jako farářka. Po
jeho odchodu se sboru na dobu tři-
ceti let ujala jako hlavní farářka. Na
její bohoslužby jsme se vždy těšili.
Její kázání nás posilovalo a vedlo 
k poznání slova Božího.
Sestra Daniela byla velice lidská,
všemi milovaná, hodný a laskavý
člověk, byla tichá a skromná. Celá
její rodina se aktivně zúčastňovala
všeho krajanského dění při všech
oslavách. Pomáhala přednáškami a
hlavně mnoha krajanům radou a
laskavým slovem. 
Jako farářka byla opravdová. Naše
milá Daniela byla od dětství členka
sokolské jednoty Semily, kde cviči-
la na všech sletech za první republi-
ky. I v roce 1948 cvičila v Praze jako
dorostenka. 
V exilu ve Švýcarsku také cvičila na
všech sokolských sletech, které po-
řádal Sokol v zahraničí. S velikou
radostí chodila mezi nás na cvičení
a na sletové nácviky. S manželem
Toníkem tančili v sokolském taneč-
ním kroužku národní tance v jed-
notě Curych. Po sametové revoluci
cvičila na dvou sletech v Praze. 
Zúčastňovala se všeho krajanského
života. Byla členka spolku Svato-
pluka Čecha, byla ve výboru spol-
ku Masarykova fondu; všude aktiv-
ně pracovala. Patřila spolu s man-
želem Toníkem k vůdčím osobnos-
tem československého exilu. 
Ke všem akcích přispívala i vyhlá-
šenými dobrotami - jejím čokoládo-
vým dortem a množstvím chle-
bíčků. Jako duchovní doprovázela
mnoho krajanů životem - při
křtech, svatbách a pohřbech.
Vážíme si toho, že mezi námi byla
taková vzácná a ušlechtilá žena,
která nás potěšovala. S láskou na ni
budeme vždy vzpomínat.

Marie Mařasová za Husův sbor
Čechů a Slováků, Curych

Klíčové dílo protestantské reformace od Martina
luthera vydané poprvé v českém jazyce, které se
zabývá tou nejdůležitější otázkou dosažení věčné-
ho života: Můžeme nějak přispět k našemu vlastní-
mu spasení, nebo je cele v Božích rukou? 
To, co církev po staletí od dob Augustina zatemňo-
vala, Luther nyní vynáší na světlo, když vysvětluje
biblické doktríny o spasení z milosti.

Slovo k rodičům
V knížkách se dospívající děti dozvědí o změnách,
které nastávají během puberty a proč; i to jak fun-
guje lidské tělo (i u opačného pohlaví) a jak je důle-
žité, aby se za každou cenu držely Boží cesty a ne-
odbočovaly napravo ani nalevo.
Věříme, že knihy dětem pomohou rozeznat, co je
přirozené a správné podle Božího řádu a povzbudí
je, aby utíkaly od hříchu, který přináší do života
neblahé důsledky. To považujeme za nejdůležitější
poselství knížek.
Knihy můžete číst spolu s dětmi. Nemusí se pak
tyto informace dozvídat od kamarádů a vy může-
te doplňovat či vysvětlovat tam, kde je to zapo-
třebí.
Kéž se nám podaří připravit naše děti na vstup do
puberty a později do manželství a kéž jsou i s po-
mocí těchto materiálů uchráněny od neblahých
vlivů dnešního světa, který Boží dar manželství a
sexuality znehodnocuje, překrucuje a zneužívá.

Objednávejte na: www.PoutnikovaCetba.cz

JE VáM 65+ A HRáli JSTE NěKDy NA
HUDEBNí NáSTROJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz
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Vzpomínka na Danielu rajmonovou

DANiElA RAJMONOVá
13. 3. 1930 - 4. 12. 2018 



Události v naší zemi po 17. listopadu 1989 učinily opět z naše-
ho státního společenství, z dvou rovnoprávných národů tvo-
řících samostatné útvary národních republik, otevřený, de-
mokratický stát. O něco později hned státy dva. 
Demokratický stát je dynamický útvar, který prochází dějina-
mi. Je na cestě, v pohybu. Je plný proměn, které podmiňuje i
vyvolává život. Jsou to proměny, které dílem uskutečňuje
občanská odpovědnost všech, dílem události, které nečekaně
přicházejí zvenčí. Dnes ve značné míře.
Byly a jsou státy ve světě podobné spíše muzeu, kde je takřka
vše bez proměny. Držitelé moci v takovém státním seskupení
usilují toliko o leštění a oprašování vystavovaných exponátů.
Mám za to, že náš nevelký stát usiluje být společenstvím
poutníků, communio viatorum, které je na pochodu a v řadě
generací směřuje k cíli svobodné, participující, tedy přede-
vším sdílné společnosti. Termín jsem si vypůjčil z tradice pu-
tování křesťanství dějinami.
Při pochodu rozestupy nejsou vždy stejné. Není to sevřený
útvar, vojenský konvoj. To jen některé historické podoby
států se snažily o jeho dokonalé ztvárnění. Ať hierarchickou
strukturou nebo ideologickým zákonictvím. Dnes také fun-
damentalistickou tezí o všemocně působící „ruce trhu“, který
pozvolna rozprodává vše, i etické normy, potřebné k jeho
původnímu poslání.
Základní směr a cíl je správný tam, kde se o něm radí všichni
společně. Nejlépe v otevřeném prostoru společnosti s mož-
nou účastí všech občanů. Významná potřeba konsensu činí
postup vpřed často nesnadným. Některým se pak zdá, že
postup je příliš pomalý. Tito zbrklí zrychlovači dějin budou
vždy vpředu, někdy dokáží zmateně pobíhat i nečestně před-
bíhat. Jiným zase připadá současné putování jako bezhlavý
útěk, až zběsilý úprk. Ti usilují pochod brzdit a zpochybňo-
vat cestu i cíl. A jsou tu i jiní, kteří překážku, která se na
pochodu objeví, chtějí obejít zprava, jiní zleva. Tak vnímám
zhruba obraz naší společnosti. Klasické rozdělení politické
scény na pravici a levici prý v kontextu dneška odumírá. A
jsou tu i další, kteří se chtějí překážkám až tak postavit, že
jdou hlavou proti zdi. A to už nemluvím o těch, kteří by rádi
odvedli nebo svedli pochodující zástup docela jinam. Tím
vším vzniká nebývalé napětí, polemizuje se, nedůvěřuje, pra-
cuje s polopravdami i programovou lží, dokonce s poznám-
kou, že je to dnes „normální“. Jen pochybuji, i jako křesťanský
optimista, že se těmito problematickými způsoby dá najít
cesta vpřed.
Pravda, vždy je možné doufat v současném společenském
pnutí, zvláště po znovu a znovu zideologizovaných volbách,
že tyto nepříjemné jevy ve vyzrálejší společnosti časem zanik-
nou, vyšumí. Prozatím to ukazuje, že spíše jen vandrujeme,
než abychom společně putovali za cílem prospěšným pro
všechny. Potom by mohlo hrozit nebezpečí, že únava ze
všeho, čím jsme prošli a procházíme, nás může nepozorova-
ně vést k tomu, že zcela vyčerpáni usedneme u cesty a na
náročné putování rezignujeme. Měli bychom zpozornět, po
třiceti letech od zásadní změny režimu, abychom se nedali
svést do labyrintů neprůhledných stranických struktur, které
si obvykle buduje každý stát. Nejprve jako pomocné a slu-
žebné instrumenty, avšak netrvá dlouho, i po nejvýznamněj-
ších revolucích, se v nich usadí a zabydlí volení zástupci opilí
touhou po moci. Čest vzdávám výjimkám.
Je dobré vědět, že žijeme v pluralitě nejen mezi sebou v tomto
státě, ale také v pluralitě moderního světa. Tím spíše se bude-
me muset učit rozumět tomu, že hledání smysluplného kon-
sensu, všemi posléze respektovaného, nebylo nikdy snadné a
nebude ani dnes. 

Jen tam, kde je zdravá odpovědnost nejen u všech občanů, ale
také u politických stran, hnutí a seskupení větší než egoistic-
ký pud politického, ideologického, náboženského nebo na-
cionálního prosazení, tam je teprve veden skutečný zápas o
vytváření svobodné, demokratické a sdílné společnosti.
A to zavazuje k tomu dnes nejdůležitějšímu po třiceti letech.
Ke spolupráci, navzdory nechuti všeho druhu. Likviduje lho-
stejnost, tradicionalistickou zkostnatělost, ale také jakékoli
bezbřehé experimentátorství, většinou spojené s výsostnou
dosebezahleděností. Potvrzuje se, že na jedné straně zmrtvě-
lá tradičnost a salónní konzervatismus, a na druhé straně sek-
tářská politická ukvapenost, táhnou za jeden provaz jen
poněkud odlišné člověčiny. 
Rád bych věřil, že za rozmanitou aktivitou tolika stran, hnutí
a seskupení, které se dnes hlásí o slovo, pozvolna poroste
odpovědný občan. Má k tomu důvod. Přestal být číslem ve
společnosti. A tu si přeji, aby se jím opět nestal. Občan, který
má rád svou zemi nikoli sentimentální láskou, ale láskou,
která doma zavazuje ke spolupráci, má-li být co platný 
v evropském domě jako jedinec a příslušník kulturního,
vzdělaného státního společenství, které takřka tisíc let se
podílelo na profilu tohoto kontinentu. Byť v roli nevelkého
národa a státu.

Obě ústavodárné komory přepestře zvolených zástupců této
země, jen obtížně přebírají odpovědnost za vybudování man-
tinelů, které celá společnost bude respektovat, protože ony
respektují zase tuto mnohavrstevnou společnost. Jen tato vzá-
jemnost je zdravá a potřebná. Vláda, dost často poslepovaná
provizoriem síly minimální poslanecké většiny, i přes tento
bolavý úkaz musí vždy konat vše potřebné při správě našeho
nevelkého státu. Palacký nejednou připomněl, že tento národ
a stát měl vždycky v dějinách, v národnostně pestré Evropě,
své místo i poslání. Proč ne také dnes.  
Při vzpomínce na třicet od zásadní změny si přejme navzá-
jem, abychom se všichni vydali především s chutí do každo-
denní práce, ke vzájemné službě i potřebnému respektu. Stále
skloňovaná prosperita jako vábička všech, kdo usilují o moc,
přichází až po odevzdané námaze, vykonané práci a službě,
nikoli naopak. Také si přejme, abychom se při společném pu-
tování do budoucnosti rádi potkávali a domlouvali, dokázali
si dát přednost, pomáhali si, a to i tehdy, nebudeme-li sdílet
vždy stejný pohled na věci a události. Pro všechny je tu věru
dost místa, a úkolů ještě více. Tak vidím cestu do dalších
nejméně třiceti let, za nimiž jsem nadsázkou v nadpise polo-
žil otazník, vykřičník i tečku.

Josef Hromádka

PŘílOHA 4 30 - 31/2019

VycHází: 6. liSTOPADU 2019

30. VýrOČí “zASlOUžENé” SVOBODy A DEmOKrAciE
V každé době se najdou lidé, kteří se z poměrů, ve kterých musí žít, snaží pro sebe “vytřís-
kat” maximum. V každé době se také najdou lidé, kteří se s poměry odmítají smířit a děla-
jí všechno pro to, aby se změnily. Obětovat vlastní život však dokáže jen málokdo. Smutné
je, že po letech se už na oběti začíná zapomínat a většina lidí je nakloněna věřit tomu, že
svobodu a demokracii jsme získali tak, že nám automaticky spadla s nebe. Ti starší, kteří
si to ještě pamatují, se mračí na mladé lidi, protože jim jména Jan Opletal, Jan Palach, Jan
zajíc... nic neříkají. Přitom si ani oni možná nevzpomenou na Václava Sedláčka z roku 1939
nebo na Evžena Plocka a další lidi, kteří se v roce 1969 veřejně upálili, aby vyburcovali lidi
z letargie, do které v “normalizaci” začali upadat. Bez těchto lidí bychom jen těžko získa-
li svobodu, kterou dnes máme a kterou skoro každý už bere jako samozřejmost. Snadno
se zapomíná na doby, kdy se rodiče báli otevřeně mluvit před svými dětmi, kdy se k vol-
bám chodilo povinně volit Národní frontu. Na lidi, kteří nám svou obětí pomohli získat
svobodu, bychom však zapomínat neměli.

rNDr. BOHUmil PErOUTKA
(6. SrPNA 1926 BrATiSlAVA - 30. ŘíJNA 1969 VSETíN)

Po protestu Jana Palacha v roce 1969 u nás došlo k několika
desítkám případů sebeupálení, přestože se režim snažil
tomu zabránit mj. i zveřejňováním otevřených dopisů osob-
ností, kterých si lidé vážili, např. :
"Vám, chlapci, kteří jste se odhodlali zemřít!
Nechceme žít ve nesvobodě, a proto v nesvobodě žít nebudeme. To
je vůle nás všech, všech lidí, kteří zápasí o svobodu národní a o
svobodu vlasti.
Nikdo nesmí zůstat sám, ani vy, studenti, kteří jste se rozhodli 
k nejzoufalejšímu činu, nesmíte mít pocit, že není jiná cesta, než
kterou jste sami zvolili.
Prosím vás, nemyslete si ve svém zoufalství, že naše věci se dají
vyřešit jenom hned a že se řeší jen tady. Máte právo udělat se
sebou, co chcete Nechcete-li však, abychom se všichni zabili, neza-
bíjejte se."
Za Koordinační výbor tvůrčích svazů
Jaroslav Seifert
Přes to vlna protestních sebevražd, jež nemá v celosvětové
historii obdoby, pokračovala: podle dnešních poznatků se
od ledna do konce dubna 1969 pokusilo o sebevraždu z po-
litických důvodů 29 lidí, z toho 7 z nich zemřelo.
Palachova příkladu následoval symbolicky v den výročí
komunistického převratu 25. února osmnáctiletý student
průmyslové školy v Šumperku Jan Zajíc, který po sobě
zanechal dopis, kde stálo: "Protože se navzdory činu Jana
Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vy-
burcuji Vaše svědomí jako pochodeň č. 2. K tomuto činu jsem se
odhodlal proto, abyste se vážně vzchopili a nedali sebou vláčet
několika diktátory! Ať moje pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí
Váš rozum!"
Dalším v řadě byl Evžen Plocek, který byl členem KSČ a
aktivním odborářem. V období Pražského jara aktivně pod-
poroval reformní proces a jeho likvidace okupací vojsky
Varšavské smlouvy, tvrdě zasáhla jeho přesvědčení. Jeho
frustrace nakonec vyeskalovala dne 4. 4. 1969, kdy se na
náměstí v Jihlavě, přímo před sídlem okresního výboru

KSČ), polil ředidlem a upálil. Svůj čin doprovodil letáky 
s nápisy: Pravda je revoluční - Antonio Gramsci a Jsem pro
lidskou tvář, nesnesu necit - Evžen. Policii a StB se tento
demonstrativní čin však podařilo umně, bez většího rozru-
chu zprovodit ze světa. V tisku se události věnovalo pouze
dvouřádkové oznámení. Evžen Plocek tak mohl být (jako
lidská pochodeň č. 3) vnímán až koncem osmdesátých let,
kdy se jeho příběh dostal na veřejnost díky samizdatovému
časopisu Alternativa.
Na úplně posledního v řadě, RNDr. Bohumila Peroutku, se
zapomnělo tak dokonale, že ho většina lidí pravděpodobně
už vůbec nezná. Bratislavský rodák Bohumil Peroutka se
jako šestiletý s rodiči přestěhoval do Vsetína a Valašsku
nakonec zasvětil celý život. Absolvoval zde základní školu
a reálné gymnázium. Po studiích přírodních věd v Brně se
vrátil a postupně se stal vůdčí osobností kulturního života
Vsetínska. Začínal jako učitel v Hošťálkové a Kloboukách,
ale kantorskou dráhu brzy opustil. V letech 1955–1961 byl
ředitelem Okresního archivu ve Vsetíně, od 1. ledna 1962 do
31. března 1967 vedl vsetínské Okresní muzeum. Z vedoucí
pozice odešel na vlastní žádost ze zdravotních důvodů, ale i
nadále pracoval v muzeu jako samostatný odborný pracov-
ník. Redigoval sborník Valašsko a byl i kronikářem města
Vsetín. Věnoval se turistice a orientačnímu běhu.
Dne 22. října 1969 mu vyšel v novinách Nové Valašsko člá-
nek k výročí vzniku republiky, kde mj. kritizoval politické
procesy v 50. letech. Komunisté mu za to hrozili vyhozením
z práce. Dne 28. října 1969 na výročí vzniku republiky se na
nádvoří vsetínského zámku zapálil a o dva dny později
zemřel ve vsetínské nemocnici. Ve své kanceláři v muzeu
nechal dopis na rozloučenou, kde píše, že k tomuto činu jej
přimělo „svědomí i pocit odpovědnosti a snad i víra v ideje“.
Bibliografie jeho článků ukazuje na velkou šíři témat, kte-
rým se věnoval a o nichž dokázal velmi zasvěceně a přitom
přístupným jazykem psát.

(hb)

Je to už třicet let ? ! .

zapomenuté oběti



Člověk byl stvořen podle Božího obrazu. V čem byl tedy Boží
obraz? Především v tom, že člověk dostal dar myšlení a také
dar řeči, aby mohl vyjádřit své myšlenky. Dostal také dar svo-
bodné vůle, aby se mohl rozhodovat, co bude dělat, co bude
jíst, koho si zvolí za životního partnera. Dostal také dar tvůr-
čích schopností, aby mohl tvořit nové věci. Jsme plní úžasu,
když vidíme, co všechno dovede člověk vymyslet a vytvořit.   
Naši prarodiče Adam a Eva měli v centru zahrady dva zvlášt-
ní stromy, které jim připomínaly dar svobody. Měli svobodu,
mohli kráčet cestou dokonalého, blaženého a šťastného živo-
ta podle dobrých rad svého Stvořitele; ale měli také možnost
ignorovat slova varování, která k nim promluvil milující Pán
Bůh: „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy-
bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (Gn 2,17)
Někdy lidé kladou otázku: Nebylo Boží varování omezením
jejich svobody? K pochopení si můžeme uvést příklad ze sou-
časného života. Na křižovatce máme světelné signalizační
zařízení. Každý řidič je informován, co znamená červené
světlo a co zelené. Je červené světlo omezením osobní svobo-
dy, anebo je výbornou radou pro řidiče, aby byl chráněn před
havárií? Všechny dopravní předpisy slouží řidičům jako vý-
borné rady pro bezpečnou jízdu. Dopravní předpisy nejsou
omezením osobní svobody, ale skvělými pravidly pro bez-
pečnou jízdu. Tak tomu bylo i s Boží radou pro naše prarodi-
če. Pán Bůh měl na mysli jejich dobro.
Naši prarodiče si však zvolili cestu nerespektování dobré
Boží rady. Jejich život se pak radikálně změnil, změnil se i
život přírody, která je obklopovala. Jejich rozhodnutí nere-
spektovat Boží radu způsobilo tragické důsledky nejen pro
ně, ale i pro všechny jejich potomky. Stali se otroky zla – otro-
ky hříchu a strachu ze smrti. Zlo proměnilo děsivě jejich život
i život všem jejich potomkům. Všichni potomci zdědili a stále
dědí zlo jako „infekci“ – „infekci hříchu“. Tato infekce zla je
dědičná, přechází na všechny potomky.  Její obsah nám odha-
luje Pán Ježíš: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myš-
lenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost,
lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.
Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Mk 7,21-23) 
Tato infekce zotročuje každého člověka v duchovním životě,
v osobním životě i v mezilidských vztazích. Apoštol Pavel to
rovněž velmi bolestně prožíval a vyjádřil to velmi výstižně:
„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním
dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk!
Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“ (Ř 7,18-19.24) Každý člo-
věk má stejnou zkušenost jako Pavel.  Zlo, které je v člověku,
v lidské přirozenosti, je silnější než dobré snahy a dobré
touhy člověka. Projevuje se to ve zlých myšlenkách, ve zlých
touhách, vášních a slovech, a také ve zlých vztazích a činech.
Infekce zla zotročuje člověka a činí ho nešťastným. Člověk si
klade podobnou otázku jako Pavel: Kdo mne vysvobodí 
z této hrozné infekce zla? Žádný učitel, žádný lékař, žádný
vědec nedovede odstranit infekci zla z lidské přirozenosti. Jak
ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?      
Jsme nesmírně vděční Pánu Bohu, že se nad námi lidmi smi-
loval. Jedině Pánu Bohu buď dík, že nám skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele, připravil záchranu z otroctví zla! Velebíme
nebeského Otce, že se nad námi lidmi smiloval a poslal nám
Zachránce. „V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše
hříchy.“ (1 J 4,10) 
Jak se tato záchrana uskutečňuje?  Tak, že člověk přijde osob-
ně k Pánu Ježíši, řekne mu všechno otevřeně a upřímně po-
prosí o jeho záchranu a cele se svěří do jeho odborného vede-
ní a péče. Pán Ježíš to předpověděl prorockými slovy: „Každý,
kdo hřeší, je otrokem hříchu. Když vás Syn osvobodí, budete skuteč-
ně svobodní.“ (J 8,34.36) Jak to osvobození realizuje? Pán Ježíš
jako duchovní bytost vstoupí do nitra člověka a zrealizuje
záchranu. Umrtvuje postupně všechnu infekci zla a způsobí,
že v člověku začnou růst nové vlastnosti. Tyto nové vlastnos-
ti vyrůstají v člověku jako ovoce Ducha svatého. Apoštol Pa-
vel prožil tuto proměnu uzdravení a vyjádřil to slovy: „Jsem
ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, žije ve mně Kristus.“ 
(Ga 2,20) Staré vlastnosti byly umrtveny a vyrostly v něm
nové vlastnosti – ovoce Ducha: „Láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Ga 5,22) Tak,
jak zrealizoval Pán Ježíš proměnu v životě Pavla, tak tuto pro-
měnu uskutečňuje Pán Ježíš v každém člověku, který svěří
svůj život zcela do jeho rukou. On osvobozuje člověka z ot-
roctví zla a dává svobodu k novému životu v opravdové
lásce, v pokoji a radosti. 
Protože Kristus je zdrojem nového života, zdrojem lásky a
veškerého dobra, chce trvale bydlet v člověku a obnovit v člo-
věku Boží obraz, aby člověk byl zcela podobný jemu.
„Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k
Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“ (Ef 4,23-24) „A
tak jsme proměňováni k jeho obrazu.“ (2 K 3,18) Pod jeho ochra-
nou se člověk cítí dokonale svobodným, šťastným, radost-
ným a užitečným. Proto apoštol Pavel připomíná: „Tu svobo-
du nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe
znovu vložit otrocké jho.“ (Ga 5,1) 

Pán Ježíš je také skvělým Učitelem. Praví nám: „Učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ (Mt 11,29) Mezi člově-
kem a Kristem vzniká dokonalý vztah lásky. Člověk se snaží
naučit co nejvíce od svého nebeského Učitele. Jeho slovo se
stává zdrojem světla, pravdy a moudrosti; člověk zde nachá-
zí odpovědi na všechny otázky i rady na všechna potřebná
rozhodnutí v životě. V Pánu Ježíši má člověk svobodu od zla,
má skvělého průvodce a může se každý den svěřit do jeho
vedení, ochrany a péče. Život ve svobodě od zla je životem
radostným, smysluplným a šťastným. Proto v Bibli čteme:
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pokoj Boží,
převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši.“ (Fp 4,4+7) K těmto slovům můžeme připojit i naši
píseň: „Haleluja, haleluja, pouta zlámána, zlaté svobody svit-
nul den. Haleluja, haleluja, bitva vyhrána, zvítězil Ježíš, jsem
svoboden.“ (č. 138).
Člověk žijící ve svobodě od zla má také odpovědnost za ty,
kteří žijí ještě v otroctví zla. Tito zotročení se potřebují dozvě-
dět, že Pán Ježíš je připraven udělat všechno pro jejich záchra-
nu, když k němu přijdou a svěří se cele do jeho odborné péče.   
Máme také odpovědnost za to, aby v tomto světě plném zkla-
mání, bolestí a utrpení, bylo šířeno ovoce Ducha svatého: lás-
ka, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, ti-
chost a sebeovládání. Máme také odpovědnost za formování
dobrých a přátelských vztahů s bližními. Vzájemné vztahy
plné úcty a důvěry jsou pro život každého člověka velmi dů-
ležité a prospěšné. (Fp 2,3)
Máme také odpovědnost za pomoc těm, kteří procházejí těž-
kými zkouškami, nouzí a utrpením. Pomáhat jim v jejich pro-
blémech a v utrpení je služba, ke které jsme povoláni. Pán
Ježíš nám dal za vzor milosrdného Samařana. (L 10,25-37) 
V moderní době je nám vzorem Dr. Albert Schweitzer, který
věnoval 50 let svého života, své prostředky, schopnosti i
odborné lékařské znalosti nejchudobnějším lidem v Africe.
Podobných příkladů máme na světě více. 

Stanislav Kaczmarczyk

Převrat
Známe bonmot, že leží-li koruna na ulici, najde se vždy
někdo, kdo ji zvedne. Před třiceti lety to byl ten šťastnější pří-
pad. Byla zde vůle ji zvednout, když se vymkla z bolševic-
kých spárů. Bohu díky s podporou veřejnosti, která se vyma-
nila z letargie a byla již i znechucena stávajícími poměry.
Nelze hovořit o revoluci. Přídavek „sametová“ je vlastně pro-
timluv, má snahu obsah toho slova jaksi „rozněžnět“. Působí
jako titulek pro potřeby zejména světového tisku. Protikla-
dem byl bonmot, který se tehdy také objevil: „Tak dosti už 
s tím sametem, buďto s nimi zametem, nebo oni s námi“.
Nejspíše možno povědět, že došlo ke kompromisu, který má
ovšem svá úskalí. Šlo prostě o převrat. Oponenti režimu a ti,
kteří se k nim ve chvíli změny přidali, našli platformu, na níž
šlo stavět. Mívali jsme pochybnost, že ke změně by mohlo
dojít záhy. Zem, kterou komunisté ovládnou, přece nevydají.
Až když došlo ke zvratu v jádru jejich impéria s Gorbačovem,
bylo zřejmé, že se to dotkne i jeho satelitů. 
Běh událostí nabíral na obrátkách a byly zde první demon-
strace, nejen v Praze. V Hradci Králové jsem se přidal do prv-
ní, nebo druhé demonstrace, kterou sice ze dvou stran prová-
zeli esenbáci, ale nikterak nezakročili. Bylo nás asi šedesát, a
jak jsme volali hesla, muž vedle mne mi povídá, „až pudou
komunisti do „háje“, tak při tom musím být.“ Přišla mi prav-
da myšlenka, jestli to není estébák… Když jsem se podíval
znovu, došlo mi, že je to věrný evangelík, kterého znám. A
pak šlo jedno za druhým. Na evangelické faře se scházelo
občanské fórum a můj předseda staršovstva se posléze stal
primátorem. Mnohé bylo jinak, někdy mělo i absurdní pří-
chuť. Třeba to, že církevní tajemník pozval faráře do JZD na
vepřové hody. A jeden místní církevní činitel, který se v době
převratu hodil marod, tam šel, snad i někteří z farářů. Nesku-
tečné bylo vidět učitelku, která dříve vodila naše děti ke
Gottwaldovu pomníku, jak usedavě pláče, když byl Klement
jeřábem při shluku lidu na náměstí odklízen. A najednou mi
přišlo tragikomické, že se potvrdilo, co bylo jasné - můj teh-
dejší „nejvyšší“ církevní činitel před převratem opakovaně
podepsal spolupráci. Ovšem ošklivě, prorežimně, se také celá
desetiletí choval. A rozhodně smutné bylo, že až asi na dvě tři
výjimky se nikdo z takové věci veřejně nevyznal. A stačilo jen
povědět: „Je mi moc líto. Velice jsem selhal.“ A bylo by.
Ohrožení ze strany režimu poznal každý z nás. I úskalí kom-
promisu. Mnohé, nově otevřené možnosti člověka i zaskoči-
ly. A snažil se je využít, jak jen šlo. Najednou jít do věznice
nebyl žádný problém. Ukázal jsem jen občanku a byl ve
vazební věznici. Přinést bych tam asi mohl i kulomet. Nikdo
mne nekontroloval. Obtížné to začalo být, když z vazební
věznice chovance propouštěli a začali mne navštěvovat a
mnohé požadovat. Nejednou u nás přespali, dostali i obleče-
ní, jídlo, něco málo peněz. Jednomu jsme s manželkou vyba-
vili mansardu k bydlení, kterou tehdy od města obdržel.
Podvakrát byla manželka v ohrožení, když jsem byl pryč.
Posléze jsme příchozím podali jen jídlo. 
V hradeckém rozhlase byli znejistělí a kupodivu se mi poda-

řilo zajistit každý pátek před osmou ráno tříminutovou relaci
a také ve vybraných výročích a podobně. Obtížnější bylo ty
relace ekumenicky zajistit; faráři měli sklon „kázat“. Někte-
rým se to dařilo více, jiným méně. Obzvláště uměl oslovit
posluchače např. jeden laický kazatel, magistr farmacie. V jed-
něch krajských novinách byly možné pravidelné příspěvky;
postupně to člověk někdy cítil jako přítěž. A v Olomouci jsem
inicioval obnovu práce YMCY s mládeží a čtyři roky vedl její
tábory a další akce. Bylo mi pak zřejmé, že je výborné, když
se různé služby pro společnost začínají profesionalizovat. Ač
se prohlašuji za pacifistu, účastnil jsem se také práce v komi-
si, která připravovala službu kaplanů v armádě. I další služ-
by dnes mají svou strukturu. Až v těchto dnech i kaplani a
kaplanky v nemocnicích. Služba charit, diakonií, církví usta-
vených škol i školek a další služby nám připadají jako samo-
zřejmost. A je dobře, že získaly oficiální status, zázemí a pra-
covníky na plný či vedlejší úvazek i dobrovolné pomocníky.
Konkrétně možno zmínit římskokatolickou Charitu, adven-
tistickou Adru, evangelickou Slezskou diakonii, Diakonii ČCE
a další.
Kdysi byla naprosto nepředstavitelnou účast křesťanů i jejich
plné nasazení v politice na všech úrovních. To vše a mnohé
jiné přinesla popřevratová doba. Nezbývá než přát zdar
všem, kteří na rovině našich sborů a farností do nejrůznějších
oblastí služeb vstoupí. Ale také farářům, jáhnům, presbyte-
rům a aktivním členům. Nejen krátkodobým aktivistům,
nýbrž zvláště těm, kteří osvědčí delší dech. Na dalších dvacet,
třicet, čtyřicet let!

Jan Kašper

můj listopad
Kritické listopadové dny jsem trávil v našem vinohradském kostele,
kde jsem sledoval na galerii jednání synodu. 17. listopadu odpoledne
jsem vyrazil se skupinou přátel na Albertov a odtud šel průvodem na
Vyšehrad v rámci pietního aktu za oběti z řad studentů z podzimu
roku 1939. Sice jsem tu a tam zaslechl, že „se ještě něco bude dít“, ale
více méně jsem se nechal pasivně vléci událostmi. Na mlžném Vyše-
hradě nebylo nic moc slyšet, potom se tvrdilo, že někdo z organizáto-
rů povolené shromáždění oficiálně ukončil. Nemohu to potvrdit ani
vyvrátit, protože jsem stál daleko od hrobu obětí a z toho, co se tam
mluvilo, jsem ničemu nerozuměl. Dav se poté obrátil, zamířil dolů 
z Vyšehradu a vydal se nejprve k vltavskému nábřeží a potom podél
Vltavy k Národnímu divadlu a zahnul do Národní třídy. Kdo tomu
velel, nevím, pouze si pamatuji tu dobu hrůzy a nejistoty, když nás
kordóny policie uzavřely v prostoru Národní třídy a čekalo se, co 
s námi udělají. Nakonec policisté vytvořili koridor směřující do Miku-
landské ulice, kam nás po jednom propouštěli a každému dali na
památku nějakou tu ránu obuškem přes záda. Docela dost mrzlo, já
jsem pak došel pěšky do Nuslí ke svým příbuzným a ti ode mne
vyslechli reportáž z první ruky. V dalších dnech si nejjasněji pamatu-
ji moment, kdy z balkónu v budově Melantrichu zpíval společně Karel
Kryl a Karel Gott – tehdy jsem si řekl, je to v suchu, komunismus defi-
nitivně skončil. Po příjezdu domů, což byl polabský venkov u Pře-
louče, se události rozbíhaly dosti zvolna. Přece jen se však v Řečanech
nad Labem ustavilo místní Občanské fórum a já jsem podruhé „svěd-
čil“ v přeplněném sále místního kina o průběhu událostí a možná
proto byl potom zvolen jedním z pěti mluvčích OF a v nejbližších vol-
bách poslancem zastupitelstva.
Moje přímé angažmá v politice netrvalo příliš dlouho. Ochladl jsem
poté, co v oněch zmíněných volbách OF získalo naprostou většinu
poslanců, ale nenašlo mezi sebou kandidáta na předsedu NV a před-
sedou zůstal i nadále komunista. 
Od té doby mě politika zajímá a hodně času ji sleduji a přemýšlím o
ní, občas ve svých kázáních něco okomentuji, ale už se do ní aktivně
zapojit nechci. Vážím si daru svobody, kterého můžeme po roce 1989
užívat, ale je to svoboda, kterou lze užívat i zneužívat a neočekávám
od ní samotné víc, než co my sami do života vložíme. Co se týče círk-
ve – můžeme svobodně rozkvést do množství aktivit a můžeme stejně
svobodně zaniknout a ještě všem otráveně navykládat, že za to mohou
„oni“. Ovšem prostředí svobody se liší od prostředí nesvobody právě
tím, že se nemůžeme na nikoho vymlouvat.
Svůj dosavadní život jsem prožil na rozhraní dvou epoch. Oslovilo
mne pojetí svobody, které jsem si kdysi vypsal z jednoho textu Bohu-
mila Doležala: Běžně se svoboda pojímá jako možnost volby, ale pro
mne je svoboda především možností tvorby, obohacování života o hod-
noty, které v něm původně nebyly obsaženy. V tomto smyslu jsem
poznal mnoho svobodných lidí před rokem 1989 a také některé nesvo-
bodné lidi v éře svobody. Za tuto obojí zkušenost jsem Pánu Bohu
vděčný.

Miloš Hübner

Svoboda – dar a odpovědnost


