
Živý, jenoM Živý
cHválí HoSPoDinA.

izAjáš 38,19
Milé sestry, milí bratři, „živý chválí
Hospodina“, jak silně to zní! Život
naplněný chválou, Boží chvála jako
život sám. Ovšem když se takto
modlí král Chizkijáš (Iz 38,1-22; 2 Kr
18-20) na smrtelné posteli, modlí se
o zachování života, protože „jenom
živý“ chválí Hospodina. Ti, kdo
zemřou, ti už nechválí. Součástí víry
velké části starozákonních vrstev
není možnost kontaktu s Pánem Bo-
hem poté, co člověk zemře. Mrtví
jsou v podsvětí, v říši ticha, v jámě.
Představu vzkříšení, představu věč-
ného života, pro který už smrt není
díky Ježíši Kristu definitivním kon-
cem, představu života jiného než
pozemského, vezdejšího zde nena-

jdeme. Ta starozákonní víra se jistě
také vztahuje k budoucnosti s Bo-
hem, ovšem ne osobně, ne indivi-
duálně – budoucnost vztahu s Bo-
hem je pro ni v dětech (synech), 
v dalších generacích.
Král Chizkijáš je na smrt nemocen –
ostatně i prorok Izajáš mu vyřizuje
doporučení sepsat poslední vůli – a
umírá bezdětný. Bez budoucnosti.
Bez budoucnosti s Bohem. Bez bu-
doucnosti v potomcích. Nejen na
okraj to vypadá i na konec zaslíbení
daných Davidovu rodu.
Chizkijáš se ovšem nevzdává, dává
do toho všechno: modlí se (na naše
pojetí víry se snad až příliš dovolává
svých zásluh), nicméně Pán Bůh mu
přidá patnáct let. Je to veliký zázrak
uzdravení, záchrany života. Záro-
veň se to nezdá mnoho. Ovšem je to
dost – dost na to, aby mohl zplodit
syna (syny) a vychovat je do dospě-
losti (13 let), vychovat je ke vztahu 
k Pánu Bohu.
Král Chizkijáš patří k tomu nejlepší-
mu mezi všemi králi judskými - „po
něm už nebyl žádný jemu podobný,
ani předtím“ (2 Kr 18,1-8). Přesto se
ocitl na smrtelné posteli. Přesto umí-
ral bez budoucnosti. Přesto se mu
nepodařilo syna (Menaše) k oprav-
dovému vztahu k Pánu Bohu do-
vést (snad to nakonec o jeden rok
prokoučoval, zemřel, když bylo Me-
našemu 12 let). A ten, přestože pat-
řil naopak k tomu nejhoršímu mezi

judskými králi, vládl celých 55 let –
a s předáváním víry si hlavu nelá-
mal. Tak takhle sečteno to nepatří 
k těm nejdražším biblickým pokla-
dům. A asi bychom k nim nezařadi-
li ani ty Chizkijášovy modlitby, kde
se dost nepokorně chválí a snad i so-
becky rezignuje („jen ať je za mých
dnů pokoj“ Iz 39,8/2 Kr 20,19).
Ale zkusme to přece jen jinak:
dokonce ani zde není králova smr-
telná nemoc trestem. A modlitba má
velikou moc, byť Boží odpověď
nemusí odpovídat našim předsta-
vám. A Pán Bůh zachraňuje ze smrti
a dává nový život, který smrtí
nekončí. A i díky těm darovaným
patnácti rokům šla dál i davidov-
ská zaslíbení. Až skrze Chizkijášovy
potomky došla až k Ježíši Kristu 
(Mt 1,1-17).
V něm se ta zaslíbení plní dokona-
lým způsobem, v něm dostává Chiz-
kijášovo vyznání o živých, kteří
chválí Hospodina úplně jiné grády.
V něm máme naději nového života,
který ani smrt, ať přijde, kdy přijde,
nemůže narušit. Dostáváme život a
chválíme. A radost z nového života,
radost ze záchrany, evangelium
neseme nejen svým potomkům, ale
všem. Aby už neplatilo to „jenom“,
ale aby pokud možno všichni přijali
darovaný život, aby všichni živí
chválili Hospodina.

David Najbrt
farář sboru ČCE Břeclav
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Poselství k neděli Reminiscere

Vymazal dlužní úpis, jehož ustano-
vení svědčila proti nám, a zcela jej
zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak
odzbrojil a veřejně odhalil každou
mocnost i sílu a slavil nad nimi vítěz-
ství.
Dnes bych chtěl společně s vámi pře-
mýšlet o významu události odsou-
zení, oběti a smrti Ježíše Krista na
kříži. Přál bych si, aby nám to
pomohlo pochopit a přijmout sym-
bol kříže. Kdykoli se díváme na kříž,

kdykoli se v duchu označujeme zna-
mením kříže, kdykoliv nám někdo
žehná znamením kříže, anebo nám
někdo udělá křížek na čelo, vnímej-
me to jako vážný symbol, který nám
vždycky připomene význam a
smysl Ježíšovy oběti na kříži, jako
nejvýznamnější událost ve vztazích
Boha s lidstvem a církví. Jako Slovo
Boží, tak i symbol kříže nám ukazují
a svědčí o tom, že Kristova smrt je
zcela jedinečná, neopakovatelná,

ničím nezastupitelná událost, která
se hluboce dotýká všech lidí žijících
na tomto světě. 
Jakým způsobem ale my dnes může-
me o této události svědčit a zvěsto-
vat její hloubku a význam, když
kolem sebe nacházíme mnoho lidí,
kteří o jedinečnosti Kristovy smrti na
kříži nevědí? Nevědí o ní povětšinou
proto, že je tato událost nezajímá,
nevidí v ní žádnou důležitost pro

Dlužní úpis koloským 2,14–15

Blíží se daňové přiznání a tak jistě mnozí z nás přemýšlejí, zda budou
něco státu platit a nebo naopak, že obdrží nějakou tu vratku. Tuším, že
daně má málokdo rád, vždyť také máme možná jednu z největších daňo-
vých zátěží v Evropě. Nicméně musím připomenout Kristova slova, co je
císařovo císaři a co je boží Bohu. Jistě, jak to spolu souvisí. Jsem toho
názoru, že poctivost v této věci je předpokladem požehnání věřícího.
Jedna sestra se mi kdysi pochlubila, že sehnali domů bezva kuchyň, kte-
rou jim vyrobil známý truhlář v práci ze zbytků a levně prodal, jak se říká,
bez papíru. Asi jsem ji trochu vyděsil, když jsem namítl: „Ale to není
požehnané, může se ti to nějak vymstít.“ A vskutku, při první hádce 
s manželem vedoucí až k hrozbě dělení majetku, chyběl paragon. Naštěstí
je Bůh milosrdný a k rozluce nedošlo, ale jako varování to úplně stačilo.
Vždyť si to rozeberme. Nějaký člověk si přivydělává tím, že na strojích
svého zaměstnavatele, který má tolik zbytků, že se z nich dají kuchyně
stavět, neodvede nejen daň z příjmu, ale i daň z přidané hodnoty čímž

Dokončení na str. 2

V roce 2019 si připomeneme 600 let propuknutí husitské revoluce začí-
nající první pražskou defenestrací. Revoluční hnutí, které tehdy zasáh-
lo hlavně Čechy a částečně okolní dědičné země. Prakticky celý zbytek
15. století se pak nesl v duchu obrany kalicha.
Masarykovo muzeum v Hodoníně připomene tuto významnou událost
českých dějin, která ovlivnila několik generací našich předků a nově
byla obnovena počátkem první republiky. Tehdy bylo husitství bráno
jako nový ideový základ, na kterém vyrostl nový stát – Československo.
Výstava bude prezentovat návštěvníkům zajímavé exponáty z husitské
historie, které nebyly doposud prezentovány na jednom místě.
Smyslem je ukázat historické souvislosti vývoje jednotlivých etap
husitské revoluce.
Výstavu  si můžete prohlédnout až do 2. června ve všední dny od 8 do
16.30 h a v neděli od 13 do 18 h.

(hb)

AktuAlitA: HuSitStví - 600 let oD čeSkéHo fenoMénu

Dokončení na str. 2

Daníme, nedaníme

MDŽ kontra Svátek matek?
Mezinárodní den žen si u nás pamětníci nejčastěji ztotožňují s dobou totality,
přestože byl poprvé slaven 28. února 1909 v USA a následně od roku 1911 
v Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku a Dánsku. Mezi jeho cíle tehdy pat-
řilo hlavně volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, svátek se slavil
v únoru a březnu. Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejmé-
na pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející
únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru podle juliánského
kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle
rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitic-
kou socialistickou obdobu Svátku matek. 
MDŽ byl oficiálně jako svátek uznán OSN v roce 1975, kdy byl Mezinárodní rok
žen. V tomto roce svátek uznalo také mnoho národních vlád. V roce 2001 vydal
generální tajemník OSN u příležitosti MDŽ poselství, kde zdůrazňuje problém
současné doby - nerovnoprávné zastoupení žen v politickém životě. Upozornil na
to, že je třeba do rozhodovacích procesů zapojit více žen, neboť jejich přístup může
v mnohém přispět k předcházení konfliktům.V mnoha zemích je dodnes MDŽ
uznávaným svátkem, u nás byl zrušen hned v roce 1990 a začal být dáván do pro-
tikladu se Svátkem matek, jehož obsah je ovšem zcela jiný. Zatímco Svátek matek
je zaměřen na rodinu, MDŽ připomíná úlohu ženy ve veřejném životě, kde máme
stále co dohánět. Není tedy nic nepatřičného slavit svátky oba.

(hb)
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z církví doma i ve světě
velký Pátek nAkonec nebuDe v RAkouSku SvátkeM
Velký pátek bude v Rakousku běžným pracovním dnem pro všechny
občany, každý bude mít ale nárok vzít si dovolenou a ze dne, kdy si
křesťané připomínají smrt Ježíše Krista, si tak udělat „osobní svátek“.
Po dlouhé debatě se na tom dohodla vláda se zástupci církví, informo-
vala agentura APA. Spor o Velký pátek vyvolalo v Rakousku rozhod-
nutí Soudního dvora EU, který označil za diskriminaci, že dosud měli
svátek na Velký pátek jen členové některých církví.
Vláda, kterou tvoří lidovci (ÖVP) a svobodní (FPÖ), se po jednání se
zástupci církví nakonec rozhodla, že Velký pátek nebude svátkem ani
zčásti a lidé budou mít právo pouze na takzvaný „osobní svátek“. Na
něj mají právo například i v případě svatby, volno se však odečítá z cel-
kového počtu dní řádné dovolené a nahlásit ho je nutné tři měsíce
dopředu. V České republice byl schválen návrh zákona obsahující Vel-
ký pátek jako svátek v roce 2015.

podle ČTK
nový PRAŽSký iMáM?
Podle informací médií mělo dojít 6. února k volbě nového pražského
imáma. Ten dosavadní Sámer Shehadeh, rodák z Prahy s palestinskými
kořeny, před třemi lety uprchl do Mauritánie a odsud do Jordánska, kde
se skrýval až do listopadu. Zrušil všechny webové stránky, které pro-
vozoval, a podíly všech svých firem převedl na právníka Leonida
Kusharaenka. Uvádí se, že někdejší pražský imám Shehadeh studoval v
Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela
Muslimské obce v Praze a zároveň byl dosazen do pozice imáma praž-
ské mešity. Odtud před čtyřmi lety kvůli vzájemným sporům odešel.
Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali.
Byl   obviněn z podpory terorismu a vycestoval z České republiky. Naše
policejní speciální složky jej však vypátraly v zahraničí a byl  eskorto-
ván do České republiky.
Je pozoruhodné, že výrazným kandidátem na místo nového pražského
imáma je právě Leonid Kusharaenko, prokurátor z Ukrajiny. Pracoval jako
kriminalista a vyšetřoval ty nejtěžší zločiny a vraždy. Dále pracoval jako
prokurátor. Sám uvádí, že odešel do České republiky z ekonomických dů-
vodů. Předsednictvo pražské muslimské obce mělo volit nového imáma ze
sedmi svých členů. Vysoké ambice by měl mít právě Kusharaenko, podle
jiných přichází v úvahu také dosavadní místopředseda Vladimír Sáňka.
Oficiální výsledek nebyl zatím v médiích uveden.

-kar
(Pozn. redakce: V internetových v Parlamentních listech, bylo oznámeno, že

novým pražským imámem byl zvolen právě Leonid Kusharaenko)

PříklAD něMeckA ukAzuje, Že náRoDy Se neMoHou SPoléHAt
nA boHAtou tRADici, Ale Potřebují obnovu
Křesťanská historie je často jen kulturní ozdobou,“ říká německý teolog Evi
Rodemann v reakci na průzkum Pew Research, který potvrzuje rychlý
pokles protestantismu v zemi. Německo je jedním z nejjasnějších příkladů
toho, jak Evropa opustila svou křesťanskou identitu, aby přijala nový druh
nedefinované, moralistické a terapeutické víry. Průzkum Pew Research
zaměřený na sebeidentifikované protestanty ukázal jejich nedostatek biblic-
kých znalostí a překvapující důvěru v New Age a pohanské praktiky, které
jsou v rozporu se základy křesťanské víry. V rozhovoru pro Evangelical Fo-
cus německý teolog reagoval na výsledky průzkumu, že více protestantů
věří v astrologii (33 %) a reinkarnaci (24 %) než se denně modlí (9 %). Podle
teologa „víra v Ježíše Krista jako živou, v současnosti přítomnou bytost 
v tomto světě“ je dnes „nemyslitelná pro drtivou většinu protestantů 
v Německu.“ Křesťanství se tak se tak podle něj změnilo v morálku, kdy
Bůh po člověku chce dobré chování. „Němečtí protestanti do značné míry
ztratili svou křesťanskou identitu a křesťanská historie je často jen kulturní
ozdobou,“ a země tak potřebuje „novou reformaci.“

www.krestandnes.cz

svůj život. Dokonce si myslí, že si
dokáží se svým životem poradit
sami, bez vědomí, že se tu pro člově-
ka událo něco tak mimořádného a
nezastupitelného. 
Význam Kristovy smrti si ale také
různě představují i sami věřící.
Někteří si myslí, že dosažení věčné-
ho života a získání Božího odpuště-
ní přichází skrze samotnou víru, což
je prý dostačující způsob. Rádi ale
ještě zdůrazňují, že ke Kristovu dílu
spásy je nutno ještě něco připojit.
Například určité ceremoniální proje-
vy, nebo některá z Božích přikázání,
jako je třeba svěcení svátečních dní,
nebo uctívání svatých. Nelze prostě
nijak popřít a ani zcela vytěsnit, že se
jedná o událost jedinečného svědec-
tví. Toto jedinečné svědectví se nám
může díky novozákonním obrazům
a díky symbolům přibližovat velmi
mnohostranně. 
Všechna evangelia se shodují v tom,
že na křížích umírali v oné době ti,
kteří byli odsouzeni k trestu smrti.
Byl to velmi krutý a potupný způ-
sob popravy. Není proto divu, že se
nám symbol kříže a způsob, jakým
musel zemřít Pán Ježíš, nelíbí. To je
zřejmě i důvodem proč si nevěšíme
kříže na stěny anebo proč kříž ne-
uctíváme. Ale to je pohled jedno-
stranný. Kříž – dřevo kříže, je přece
místo, kde se projevily a naplnily
činy nejhlubší Boží lásky k hříšným
lidem. Z lásky Boha ke svému Synu
a k hříšnému člověku se Bůh roz-
hodl ve prospěch člověka. 
On neušetřil svého vlastního Syna,
ale za nás za všecky jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval všecko?
(Ř 8,32). Pohoršení lidského rozumu
i našeho náboženského pojetí kříže
ve skutečnosti nemá být pohorše-

ním kvůli tomu samotnému po-
pravčímu nástroji a způsobu popra-
vy. Pohoršením a dokonce bláznov-
stvím je totiž kříž pro takové, kdo
jsou na cestě k záhubě. Těm však,
kteří jdou ke spáse, je kříž mocí Boží.
Tak to napsal apoštol Pavel. 
Podstatné ale je, že událostí Ježíšovy
smrti na kříži se smazal dluh člově-
ka vůči Bohu. A stalo se tak proto, že
nikdo z lidí z vlastních sil nemůže
naplnit Boží Zákon s jeho požadav-
ky na člověka. Na to prostě naše
vlastní síly nestačí. Před očima má-
me požadavky Desatera, Ježíšovo
kázání na hoře a jde tu o čistotu
srdce, skrytých myšlenek a pohnu-
tek. Z toho plyne náš dluh vůči Bo-
hu. Jsme velkými dlužníky, a není-li
dluh splacen, následuje trest. Ne-
splacený dluh přináší potrestání.
Odplata za hřích je smrt. Z tohoto je
jasné, že Bůh nezavřel a nezavírá oči
před našimi hříchy, ale dává nám
šanci právě zásluhou a zástupnou
obětí Synovy oběti na kříži, aby-
chom byli od svých hříchů očištěni.
Kristus nás vykoupil z kletby záko-
na tím, že za nás vzal prokletí na
sebe, napsal Pavel. Pán Bůh místo
trestu nabízí v Kristově kříži vyma-
zání dluhu. Bůh vymazal náš dlužní
úpis. Slovo vymazal také v překladu
z řečtiny znamená zahladit, odstra-
nit, zničit. A to je přece velký až
nezměrný důvod k radosti? Bůh zni-
čil, vymazal dlužní úpis všech na-
šich provinění, všech našich hříchů.
Ale úplně tak snadné to není. Pod-
statou tohoto vymazání našeho
dluhu ještě je, že se tak děje jedině 
v důvěře, ve které máme prosit o
Boží milost a o sílu změnit svůj dosa-
vadní život. Máme soustavně prosit
o sílu činit pokání s vědomím, že
pak začne působit Boží milost, která

jako jediná může, kvůli Kristově
smrti na kříži, vymazávat naši aktu-
ální zadluženost. Moc vzkříšeného
Pána a moc Ducha svatého nám
dodává sílu změnit se a žít novým
životem. Nejsme odkázáni jen na
své vlastní síly. 
Smysl a význam Kristova kříže
budeme nacházet právě a nejvíce na
místech lidské bezmoci, lidského
utrpení, kde zlo jako by ve všem 
triumfovalo, kde nepravost, bezprá-
ví získaly navrch. Zde všude se totiž
skrývá něco neslýchaného – vítěz-
ství. Na kříži dochází k přemožení, 
k veřejnému odzbrojení všech moc-
ností. Všechny duchovní mocnosti,
zlé, ale i ty kladné, stejně jako světští
vládcové, zde byly poraženy, vysta-
veny na pranýř a podrobeny a pod-
řízeny zvítězilému Kristu. Všichni
nepřátelé Kristovi byli odzbrojeni a
spoutáni. Jeho vzkříšením a zmrt-
výchvstáním toto vítězství dosahuje
věčné kvality. Není tu na tomto
světě i v církvi ničeho, na co by ukři-
žovaný, vzkříšený, oslavený a oče-
kávaný Pán nestačil. Užitek z toho
mohou mít všichni lidé. Všichni
jsme proto voláni a povoláni žít své
životy ve vztahu s Bohem. Všichni
toužíme po štěstí, které nám plyne 
z Boží milosti, z odpuštění hříchů, 
z Boží věrnosti a lásky. Každý
může mít naději, která vítězí nad
úzkostí, nad smrtí a nad pomíjitel-
ností. Koho trápí svědomí a jeho
minulé hříchy, může přijít ke Kris-
tu. U něho najdeme potřebné od-
puštění a sílu žít lepší život. Symbol
kříže pak budeme vidět jako místo
triumfu Pána Ježíše. A jako sym-
bol vymazání našeho dluhu vůči
Bohu. 

Dušan Ehmig, 
Dvakačovice

Dlužní úpis koloským 2,14–15
Dokončení ze str. 1

Dokončení z minulého čísla
Dalším kognitivním omylem, který vstupuje do hry, je haló
efekt: Pokud se někdo v něčem odlišuje, máme tendenci vnímat
ho především nebo pouze optikou vlastnosti, v níž se odlišuje.
Pokud se gayové odlišují tím, že je přitahují partneři stejného
pohlaví, mnozí lidé o nich přemýšlí tak, jako by stěžejní náplní
jejich životů bylo – sexuálně fantazírovat nad objekty stejného
pohlaví. V podobném pohledu tlustí lidé – protože jsou na roz-
díl od nás tlustí – rozhodně nedělají celý den nic jiného, než jen
myslí na jídlo, aktivně jedí nebo jen vymýšlejí, co jíst budou,
případně se brání jakémukoli pohybu, aby mohli zůstat –
tlustí.
Zde obvykle začíná onen hluboký omyl vedoucí ke stereotypi-
zaci, xeno- či homofobii nebo k jakémukoli vymezujícímu
postoji vůči odlišné sociální skupině. V sociální psychologii je
známo dělení na „ingroup“ (to jsme my) a „outgroup“ (to jsou
ti druzí). „My“ se vždy cítíme jako nositelé dobrých úmyslů,
lepších schopností a pokroku, „ti druzí“ jsou vždy na opačné
straně této polarity. 
Homosexuálové jsou typičtí především tím, že mají naprosto
stejné starosti jako my ostatní – starají se o svou seberealizaci,
řeší mezilidské konflikty a partnerská neporozumění, vnímají
každodenní bolesti, snaží se o poznání smyslu života, zabývají
se možná ekologií, uměním, pomoci druhým... úplně stejně
jako všichni ostatní. V 99,9 % případech jsou starosti gayů a
leseb odlišné, než zda mohou uzavřít manželství či jak si
mohou uzurpovat něco z rodinných práv manželů (nebo obec-
ně: zda jsou gayové a co jim to přináší). Podobně jako v 99,9 %
jsou starosti katolických manželů naprosto jiné, než jestli
budou moci přijímat eucharistii po případném rozvodu, a
všední starosti lidí s nadváhou se dokonale odlišují od toho, že
jsou obézní. Tohle „my“ přece nemůžeme připustit, protože
bychom tím této skupině přiznali punc normálnosti a rozma-
nitosti, a tedy o důvod méně být proti ní ve vyhraněné obecné
opozici.
Chceme svět zjednodušovat a vidět především optikou rozdílů,
protože tak je to nejjednodušší, i když nikoli pravdivé nebo
přesné. 

V budování předsudků následně na kognitivní omyl zevšeo-
becnění a haló efektu obvykle navážeme tím, že dané skupině
přisoudíme nějakou výraznou negativní charakteristiku, jejíž
optikou ji budeme především posuzovat. V případě homose-
xuálů je to hypersexualizace. Gayové a lesby mají přesně stej-
ný počet sexuálních myšlenek jako jakýkoli jakkoli jinak sexu-
álně orientovaný člověk. Je-li toto množství malé či velké, nechť
si posoudí každý heterosexuál sám ze své vlastní zkušenosti.
Přesto při jakékoli zmínce o příslušnících této sexuální menši-
ny začnou mnozí operovat sexem, sexuálními úchylkami,
obecnou projekcí sexu do jejich myšlenek a úmyslů. Gay nebo
lesba je v tradičním kulturním podání člověk, který myslí na
sex minimálně 24 hodin denně, ne-li více.
Autor diskutovaného článku demonstruje neostrou hranici
mezi veřejným a soukromým (v případě tématu LGBT man-
želství) na příkladu incestu. Okamžitě tedy používá sexuální
příměr - protože se jedná o gaye a lesby. Pokud bychom disku-
tovali například o otázce zdobrovolnění celibátu nebo svěcení
žen v katolické církvi (tedy o podobné oblasti, kde „záležitost
menšiny ovlivní život většiny“), považoval by autor rovněž za
vhodné artikulovat podobné sexuální fantazie – pardon –
metafory z oblasti patologického sexu? Zajímavým psycholo-
gickým paradoxem je, pro což ale v této úvaze nemáme další
místo, že sexualitou homosexuálů se ve svých myslích často
intenzivněji zabývají starostliví heterosexuální otcové než
samotní homosexuálové.  
Postupujeme tedy tak, že propojíme nežádoucí skupinu s něja-
kou výrazně negativní charakteristikou: Homosexuálové myslí
na sex, muslimové jsou fundamentalisté nebo šovinisté, židé
jsou lakomí, tlustí lidé líní. A argumentujeme: Kdo má TUTO
charakteristiku, přece nemůže být hodnotný člověk. Na gaye a
lesby se díváme optikou hypersexualizace, tedy, pak kdo lže ten
krade, kdo myslí jen na sex, musí být nízký člověk.
R. Němec dosti nepromyšleně píše, že může statistikou např.
dokázat „že rodina, tedy svazek muže a ženy, kteří vychováva-
jí děti (vlastní či cizí), je vždy více odpovědná za společnost,
národ než jedinci singles či LGBT komunita.“ Jaký „statistic-

Diskuse o manželství gayů a leseb říká 
nejvíce o našich stereotypech

Pokračování na str. 3

nakrade až desítky tisíc korun na jednom prodaném kusu. Je to jako když
je křesťan vlákán do nějaké satanovy léčky, protože se spolupodílí na po-
rušení přikázání nepokradeš.
Jeden můj známý volí populistu, který voličům naznačuje, že se tu těch 30
let jenom rozkrádalo a že on tomu udělá konečně přítrž. Zejména pak vítá
elektronickou evidenci tržeb. Hrál dokonce účtenkovku, aby pomáhal
finančáku odhalovat nepoctivce. Jenomže ruku na srdce. Je sám poctivý?
Jak ho tak znám, vždy když mu podnikatel nabídne levnější cenu bez pa-
píru, tak nechce doklad. Jednou jsem mu řekl, že krátí daně a on se na mě
rozčílil: „Jak bych mohl krást, když nemám živnosťák!“ Ano, mnozí lidé
ani netuší, že na krácení daní se často podílí dva, prodávající a kupující.
Ovšem, tohle vysvětlit, je hádám běh na dlouhou trať.
Samozřejmě, i poctivý člověk může mít kontrolu, která například nevidí
vybledlé paragony nebo špatně vyplnil daňové přiznání, eventuálně
neznal nějaký předpis. Nikdo nejsme úplně svatý. Domnívám se však, že
poctivost před Bohem neznamená mít pouze v pořádku účetnictví. Mys-
lím, že jde hlavně o postoj. Bůh přece nemůže hojně duchovně obdarovat
toho, kdo je vědomě nepoctivý a krácením daní okrádá své bližní. Navíc,
křesťan má pravé poklady v nebi a ne zde na zemi. Z tohoto pohledu pení-
ze nejsou pro věřícího důležité. Samozřejmě, jsou zapotřebí, ale je věcí
Hospodina, kolik nám jich svěří. Job správně konstatoval: „Pán Bůh dal
a Pán Bůh také vzal.“ Měli bychom věřit, že Hospodin nám dá dost, aby-
chom mohli důstojně žít a vyznávat ho.

Ivo Kraus

Dokončení ze str. 1

Daníme, nedaníme
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Pokračování z minulého čísla
Ten se také nově příchozím Če-
chům okamžitě postaral o zpříjem-
nění blížících se vánočních svátků:
„Na Vánoce zorganizoval Václav
Vyšohlíd pomoc pro ty, kdo přišli.
Poslal Pepíčka Kosa, kaplana z Ko-
lína, aby nás Čechy spočítal. Přinesl
potom chléb, sebraný na českém a
na kněžském bloku, a nakázal jej
rozdělit. […] Ráno nás budili o ho-
dinu později. Nabírali jsme si zase
černou neslazenou vodu k snídani.
Každý měl od včerejška ve skřínce
schovaný zbyteček chleba. Hledal
jsem svůj, nebyl tam. O Svaté noci
jej hladový hladovému ukradl.“
První Vánoce prožil Ladislav Král
mezi kněžími různých vyznání a
národností. Seznámil se tam i s po-
únorovým členem vlády a minist-
rem zdravotnictví Josefem Plojha-
rem, který do jeho života zasáhl
během jeho druhého věznění v 50.
letech. Z duchovních CČS(H) se 
v Dachau kromě Václava Vyšohlí-
da setkal rovněž s Karlem Valešem
a Josefem Vízkem.
Duchovní měli v Dachau možnost
sloužit bohoslužby a pobožnosti. 
V době věznění Ladislava Krále
uspořádalo české duchovenstvo 
5. července 1944 českou pobožnost
na svátek věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje: „Kaple byla plná. Byli tam Poláci
z bloku 26 i z kněžského bloku 28, slo-
vinští kněží, němečtí kněží ze Sudet,
byli přítomni kněží českobratrsko evan-
geličtí (z Českobratrské církve evange-
lické – pozn. autora) a českoslovenští,
též pravoslavný archimandrita Řek a
pravoslavný arcibiskup pražský Vra-
bec.“ V těžkých podmínkách kon-
centračního tábora, této schránky
kumulovaného násilí, tak mohli du-
chovní z různých konfesí i někteří
laici z bloku 20 prožívat opravdu
živé ekumenické sepětí.
Do Dachau byl z Terezína transpor-
tován i Králův spolupracovník
František Křížek, který měl značné
zdravotní potíže a při vyřazení byl

zapsán k tzv. selekci. S pomocí fará-
ře Václava Vyšohlída se však poda-
řilo dosáhnout jeho vyškrtnutí ze
seznamu a dožil se osvobození. Fa-
rář Vyšohlíd se po smrti sekretáře
YMCA, křesťanského publicisty a
filosofa Jaroslava Šimsy, rovněž po-
dílel na záchraně jeho posmrtné
masky, srdce, písemností a dalších
památek.
Dne 8. července 1944, tedy pouhé tři
dny po české pobožnosti uspořáda-
né na svátek věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, zaznělo z táborového roz-
hlasu jméno Ladislava Krále. K jeho
překvapení si měl sbalit osobní věci
a ještě téhož dne byl propuštěn na
svobodu. Cestou domů ho ještě 
v Mnichově zastihl veliký nálet, ten
však také přežil a po několika dnech
se vrátil do Berouna. 
V protektorátu byl okamžitě totálně
nasazen v berounském Minimaxu,
kde pracoval až do konce války. Do
farářské služby v CČS(H) se mohl
vrátit až po osvobození 15. května
1945. Po návratu z koncentračního
tábora se opět zapojil do pomoci
perzekvovaným vězňům a jejich ro-
dinám, zasílal jim potraviny a léky.
Ještě před osvobozením města, 
5. května 1945, promluvil společně
s římskokatolickým děkanem Ja-
nem Chalupeckým a mjr. Janem
Novákem ke shromáždění lidu na
berounském náměstí, účastnil se též
vyjednávání s německou posádkou
z berounských kasáren.
Po osvobození v květnu 1945 se
Ladislav Král vrátil na své farářské
místo. Ovšem ne na dlouho. Aktiv-
ní sokol a masarykovec, organizo-
vaný do února 1948 v Českosloven-
ské straně národně socialistické, byl
10. května 1950 znovu zatčen, ten-
tokrát Státní bezpečností, a odve-
zen do vyšetřovací vazby v Brně.
Farář se totiž za svého působení 
v Berouně sblížil s rodinou Josefa
Goiše, který zastával funkci předse-
dy rady starších CČS(H) tamtéž. 
U Goišovy dcery Anny Staré, která

bydlela v Praze, býval Ladislav
Král častým hostem při svých slu-
žebních cestách do hlavního města
a stejně tak ona, když přijela do
Berouna za rodiči, se zúčastňovala 
s celou rodinou bohoslužeb CČS(H).
A právě Anna Stará seznámila
Ladislava Krále s hlavní postavou
jejich procesu, Karlem Heikenwäl-
derem. Tento bývalý student Prů-
myslové školy stavební v Brně po
ilegálním odchodu do zahraničí
působil jako kurýr CIC a během
opakovaných cest do Českosloven-
ska se několikrát sešel i s Ladisla-
vem Králem. Ten jeho prostřednic-
tvím odeslal do zahraničí dva dopi-
sy o postavení církví v Českoslo-
vensku. Oba byly doručeny do ně-
meckého utečeneckého tábora 
v Ludwigsburgu faráři CČS(H)
Augustinu Jünglingovi, který v exi-
lu zastával funkci duchovního
správce pro utečence českosloven-
ského vyznání. Druhý dopis byl
později nalezen u Karla Heikenwäl-
dera při jeho zatčení na počátku
roku 1950. Ladislav Král v něm po-
pisuje situaci v CČS(H) následovně:
„Z ústřední národní správy církve až
na dr. Nováka odešli z církevních slu-
žeb všichni: [František] Hub, [Fran-
tišek] Roháč, [Václav] Molkup, [Vladi-
mír] Ekart atd. Nezodpovědně zatáhli
církev a uprchli. Ovšem dosud myslí,
že udělali pro církev dobře. […] Jsou už
případy, kdy velmi dobří příslušníci pro
postoj církve vystupují. Při sčítání lidu
je nebezpečí, že nehorliví straníci – poli-
tici zapřou církevní příslušnost. Je
znám případ, že syn našeho duchovní-
ho je ve škole pronásledován. Ač má
samé jedničky, je mu vyhrožováno, že
nepůjde na gymnázium, když se nedá 
k pionýrům ve škole. To jsou takoví
malí úderníci. Do očí mu zesměšňová-
no učení křesťanské, vytýkáno rodičům,
že mají špatný vliv na dítě. A to si do-
voluje ředitel, který byl do února národ-
ní socialista. Tak smutně vypadá český
člověk. […] 

Pokračování příště

Památce statečných duchovních
jARoMíRA kliMeckéHo A lADiSlAvA kRále

Finance v církvi nejsou nějaká podřadná stránka věci. Je to záležitost
vysoce duchovní, jak to dobře vystihl Miloš Rejchrt rčením:
„Nemilujme peněženku, milujme peněženkou!“
Kostelní sbírka je plnohodnotnou součástí evangelických bohoslužeb.
Leckoho toto tvrzení překvapí, protože sbírka je většinou doslova na
okraji, časově i místně: na samém konci, vlastně až po skončení, při
vycházení z kostela, a vybírá se do košíčků ležících u východu. Sbírka
tak připomíná jakési dobrovolné vstupné, které je sice nevyhnutelné
pro zajištění provozu, ale s „věcí samou“ jakoby nemá (skoro) nic spo-
lečného. 
V některých sborech, např. v Praze na Vinohradech, se vybírá při jedné
z písní nebo před ní. Košíčky putují z lavice do lavice; kde je třeba,
podávají je vybraní členové. Tato praxe je menšinová, snad proto, že
někteří z účastníků ji vnímají jako určitý nátlak (čemuž se někdy čelí
použitím košíčků s manžetami – není pak vidět, kolik a zda vůbec něco
kdo vložil). Rozhodující je, že sbírka je při této praxi zjevně součástí
bohoslužeb, i když v ní někteří nepoučení účastníci vidí zbytečné zdr-
žování nebo vyrušování. 
Členové, kteří košíčky podávají, postupují v některých sborech od
předních lavic k zadním, nakonec spolu jdou středem kostela dopře-
du a položí košíčky s penězi před stůl Páně. Tím se dobře vyjádří, že
se koná oběť. Rozumí se, že Bůh naše peníze nepotřebuje, ale když
před něj klademe něco, co on nám dal, můžeme a máme to chápat jako
radostnou oběť vděčné chvály, jako výraz zmíněné „lásky peněžen-
kou“.
Plnohodnotnou součástí liturgie se sbírka stává tehdy, když duchovní
(nebo jiný účastník bohoslužeb, který modlitbu vede) poděkuje Bohu
za štědrost dárců i za to, že mají z čeho dávat.
Za zmínku stojí tato psychologická stránka věci: Sestry a bratří, kteří
sbírku konají, se cítí aktivními účastníky, nikoli „pouhými posluchači“.
Je to od nich drobné, ale zřetelné symbolické vyjádření (svědectví) toho,
že jim na sboru osobně záleží. A pokud zazní v následující modlitbě
dík, jímž sbírka vlastně vrcholí, jsou i všichni přispěvatelé „vtaženi do
hry“, pomáhá jim to prožít radost z toho, že přemohli své skrblictví 
a dali štědře.
Zmíním ještě praktický aspekt kostelní sbírky, týkající se účastníků,
kteří státu odvádějí daň z příjmu. Jsou to většinou zároveň ti majetněj-
ší, kteří mohou být – a bývají – podstatně štědřejší než „čistí“ důchodci.
Ke konci roku si od sboru vyžádají potvrzení o tom, kolik věnovali, a
stát jim slevou na dani přispěje patnácti procenty. Příspěvek na kostel-
ní sbírku si do tohoto potvrzení nemohou dost dobře započítat. Toto
vědomí při sbírce dárce ruší a – chtě nechtě – omezuje jeho štědrost.
(Mají-li být vybrané peníze např. příspěvkem na koupi automobilu pro
sousední chudý sbor a dávám tisícovku, přijde mi to už trochu líto.) Co
s tím? Ve Spojených státech v takovém případě vložíte do košíčku vypl-
něný šek, jehož kopie je potvrzením pro berní úřad. V Čechách jsem se
setkal s praxí, že pokladník předem přijme od člena větší finanční dar,
který mu potvrdí, a zároveň mu předá (jakoby „prodá“) orazítkované
lístky s napsanými číslicemi („bankovkami“) v celkové hodnotě jeho
daru. Dárce pak při každé sbírce vloží do košíčku částku podle svého
uvážení.

Pavel Říčan
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ký důkaz“ má zde autor na mysli, nám samozřejmě zůstává utajeno.
Pokud bychom jeho volání po statistice vzali vážně, zřejmě bychom
přesně naopak zjistili, že gayové a lesby – právě proto, že většinou
nemají děti – vytvářejí četné jiné důležité hodnoty pro společnost –
například v oblasti umělecké, mezilidské, politické, manažerské nebo
kariérní. I ze své psychologické poradenské praxe mohu potvrdit, že
gayové se často soustředí na práci daleko větší měrou právě proto, že
jim odpadají starosti o potomky. Konají více práce a vytvářejí více díla,
nikoli méně. Velikost společenské odpovědnosti ani míra, do jaké jste
dobrým a produktivním člověkem, nijak nekoreluje s počtem zploze-
ných dětí. Pokud by platil opak, byli by například katoličtí kněží
nejméně zodpovědnými lidmi na planetě.
Jako psycholog, který pracuje s různými typy klientů, tak mohu potvr-
dit, že příslušníci LGBT mají velké množství různých psychologic-
kých a životních problémů, které jsou ale naprosto stejné, jako má
komunita lidí heterosexuálních.
Uvědomuje si autor, že celibátní kněží, řádové sestry, papež... konec-
konců i Ježíš patří mezi bezdětné singles? Bere při podobných argu-
mentacích, které cituji výše, v potaz například nezanedbatelnou sku-
pinu homosexuálně orientovaných kněží či příslušníků stejnopohlav-
ních řádových společenství, kde ze zjevných důvodů můžeme předpo-
kládat násobný počet příslušníků stejnopohlavní orientace oproti
populačnímu průměru? Také tyto lidi je ochoten označit za „méně
zodpovědné“ či „pouze na přítomnost zaměřené“? 
Kdy máme vyžadovat statistiky? Když spekulujeme o rozdílech, niko-
li o stejnosti. Jakákoli dostatečně velká sociální skupina bude ve všech
obecně kulturních či biologických rysech podobně heterogenní jako
jakákoli jiná dostatečně velká skupina. Mezi miliardou muslimů
najdete příznivce trestu smrti i jeho odpůrce, stejně jako mezi miliar-
dou křesťanů či stovkami tisíc kněží. Podobně ve všech těchto skupi-
nách odhalíme zloděje, teroristy, vrahy, pedofily, filatelisty a milovní-
ky tulipánů ... nikoli proto, že by tyto charakteristiky produkovala kon-

krétní náboženská příslušnost, ale proto, že se jedná o dostatečně širo-
kou sociální skupinu, ve které – pouze následkem prostého statistické-
ho rozložení – najdeme zastoupeny všechny dobré i špatné myslitelné
charakteristiky. Z faktu, že se mezi nimi „najde“ nějaká charakteristi-
ka, můžeme vyvozovat pouze to, že jsou lidmi. Nic více. Pokud
bychom chtěli argumentovat, že některé charakteristiky mají přísluš-
níci konkrétní skupiny výrazně více či méně, museli bychom mít v
ruce data - nějakého psychologického či sociologického průzkumu
například.
R. Němec je zřejmě statistikou až obsesivně pronásledován – vyžadu-
je ji však na nepravé straně. Je to on, který argumentuje, že homose-
xuální páry jsou v určitých sociálních charakteristikách rozdílné (cha-
rakteristika nestability) – proto by on měl dodat statistiku, že tomu tak
je, nikoli nesmyslně požadovat statistiku dokazující, že tomu tak není.
Ve vědě totiž už od dob Karla Poppera předpokládáme nulovou hypo-
tézu, která říká, že mezi jevy není vztah, není-li dokázán opak – tedy i
to, že mezi sociálními skupinami není rozdíl, nedokázal-li kdo, že je
tomu naopak a že rozdíl mezi nimi existuje. V racionálním nebo vědec-
kém myšlení nemůžeme apriori předpokládat odlišnost (existenci jevu)
a pak je vyvracet. Předpokládáme naopak stejnost (či neexistenci jevu)
a tuto stejnost (neexistenci rozdílu) případně vyvracíme.
Nicméně rád vyjdu autorovi polemiky vstříc a jednu takovou statisti-
ku, bořící mýty o nestabilitě partnerských vztahů, předložím: registro-
vané partnerství (stav k srpnu 2017) uzavřelo za 11 let existence záko-
na v naší zemi 2647 stejnopohlavních párů. O zrušení požádalo 384
párů, což je celková „rozvodovost“ 14.5 %. Rozvodovost běžných
manželství se oproti tomu dlouhodobě pohybuje okolo 46–50%, při-
čemž pokud bychom vzali do úvahy pouze manželství mladší 11 let
(tak abychom srovnávali srovnatelné), byla by rozvodovost ještě větší,
neboť relativně klesá s délkou manželství. Proč z této alarmující sta-
tistiky autor neudělá nějaký zásadní závěr o nezřízené promiskuitě
heterosexuálů, jejich nezodpovědnosti a nestabilitě jejich svazků?
Chceme-li diskutovat, neprezentujme se stereotypy.

Pan Němec má jistě právo vyjádřit svou pozici ohledně institutu man-
želství. Dobré by ovšem bylo, aby tak nečinil mechanismem lidového
očernění a kulturních stereotypů, ale argumenty historickými, práv-
ními, teologickými – nebo jakýmikoli jinými, které ovšem nemají
původ v kognitivních faulech, v nevývratných předem stanovených
pozicích a v nevysvětlitelných negativních pocitech.
Ani v sebespravedlivější kauze nemůže nikdo používat falešná tvrze-
ní, jejichž mechanismy se znovu a znovu objevují za obavami z čeho-
koli, co neznáme a co je nám proto nesympatické. Teprve až sejme tyto
předsudky a chyby myšlení, může začít – i o jakémkoli jiném proble-
matickém tématu, nejen o manželství gayů a leseb – diskutovat racio-
nálně.
Do té doby bude pouze šířit stejný typ klišé, jaká líčí také někteří pří-
slušníci opačného tábora „LGBT liberálů“ ohledně fundamentalistic-
kých pozic „komunity křesťanů“. Obě strany prohlubují tutéž polari-
zaci – každá ovšem na své straně houpačky. Je to přesně stejný mecha-
nismus, který sledujeme i na aktuální polarizaci politické.
Je na každém, kdo vede podobnou diskusi, aby promyslel svou vlastní
zodpovědnost – tedy zda a jakou mírou pomáhá živit zjednodušující
negativní obraz „těch druhých“, a do jaké míry jej naopak opravuje
směrem k pravdivosti a realitě. Nakolik přispívá k překonávání obav z
odlišnosti a k vzájemnému porozumění – tedy k lásce, a nakolik toto
porozumění ztěžuje nebo znemožňuje vytvářením fantazií skupinové
paušalizace, odsudečné bagatelizace a kulturních šablon. A kde je – či
mělo by být – místo, které by měl zaujmout k tomuto svému druhému
bližnímu křesťan – nikoli „příslušník komunity křesťanů“, ale křesťan
vírou a konverzí svého myšlení, slov a skutků.
Každá další podobná diskuse o LGBT (ale stejně tak o muslimech, 
ateistech, komunistech, rozvedených manželech... tedy o jakékoli sku-
pině, kterou vnímáme jako „ty druhé“) říká totiž daleko více o disku-
tujících než o diskutovaných. Tímto uvědoměním a s tímto zřetelem
bychom měli začít - nikoli končit – jakoukoli další debatu. 

Dalibor Špok

Diskuse o manželství gayů a leseb říká nejvíce o našich stereotypech
Pokračování ze str. 2

ochotného dárce miluje bůh
teologicko-PSycHologické PoznáMky ke koStelní SbíRce



„Budeš usilovat o spravedlnost, 
a jen o spravedlnost“ (Dt 16,20).

Nikdy bychom neměli přestat prosit
Boha za jednotu křesťanů. Hluboce
si tuto potřebu vryjme do paměti.
Jednota křesťanů je veliký dar a je
pro život věřícího křesťana osobním
i společným zájmem. Děje se tak
nejen přičiněním nás věřících, ale jde
především o jednání Boží milosti.
Na každém z nás je, abychom se na
tuto milost připravovali, modlili se a
konali skutky, ale abychom také 
k přijetí této milosti přistupovali se
srdcem velkorysým a ochotným. 
Pátá kniha Mojžíšova – Deuterono-
mium – předestírá obraz izraelského
lidu tábořícího na moábských plani-
nách v okamžiku, kdy se chystá
vstoupit do země, kterou mu Bůh
přislíbil.  Mojžíš jako starostlivý otec
a vůdce vyvolený Hospodinem opa-
kuje lidu Zákon, nabádá jej a připo-
míná mu povinnost žít věrně a spra-
vedlivě až se usadí v Zaslíbené zemi.
Tato Mojžíšova řeč směřuje k nové
generaci Izraele. Nová generace po-
třebuje slyšet slova Božího Zákona
dříve, než překročí hranici Zaslíbené
země. Potřebuje rozumět souvislos-
tem, musí si být jistá Božím pověře-
ním. Potřebuje také slyšet slova
Zákona ve světle čtyřicetileté zkuše-
nosti z pouště, musí se naučit rozu-
mět i věcem, o kterých Zákon vý-
slovně nemluví, ale kterých se svým
vnitřním pohledem také týká. 
V Deuteronomiu se opakovaně set-
káváme se dvěma tématy: s Láskou
a Poslušností. V Boží lásce vidí Deu-
teronomium příčinu a základ všeho
Božího jednání s izraelským lidem.
Poslušnost je mu pak základním
vyjádřením vděčnosti tomuto Bohu
za jeho lásku i za jeho činy.
Slova knihy Deuteronomium také
pokládají základ pro nepřetrži-
té vyučování Božího Zákona. Na
všechny izraelské rodiče je vložena
odpovědnost za předávání znalostí
o Božích činech vlastním dětem.

Dnes se někdy snažíme tuto odpo-
vědnost přenášet na církev, školu a
její hodiny náboženství nebo na
nedělní školu. To všechno může být
k pomoci, ale základní odpovědnost
za náboženské vyučování dětí a za
předání základního svědectví víry
leží na rodičích. Pán Bůh ji na ně vlo-
žil a nikdo ji z nich nemůže sejmout. 
Kniha Deuteronomium končí zprá-
vou o Mojžíšově smrti. Mojžíš osla-
vuje Pána Boha novou písní, žehná
všem dvanácti izraelským kmenům
a pak umírá.
V 16. kapitole Deuteronomia se set-
káváme s nařízením tří výročních
svátků Izraele. V podání Deutero-
nomia jsou tyto slavnosti představe-
ny jako svátky poutní. Jde o směrni-
ce o slavení tří hlavních svátků roku.
Jsou to Pesach (vyjití z Egypta, svá-
tek nekvašených chlebů) – židovské
Velikonoce. Pak je to Šavuót (předá-
ní zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj),
ten se slaví padesát dní po Veliko-
nocích. Někdy je tento svátek nazý-
ván i slavností prvotin či slavností
žní. Prakticky to byly dožínky. Celý
Izrael se má radovat z Božího požeh-
nání. I tato slavnost je ovšem zdů-
vodněna především vzpomínkou na
Boží vysvoboditelský čin. A teprve
až bude obilí vymláceno a úroda
vinné révy vylisována, nastane čas
pro třetí výroční slavnost, pro svátek
Sukot (svátek stánků). Každý z těch-
to svátků, z těchto tří výročních slav-
ností, pokaždé volá Izrael k vděč-
nosti za dobrodiní obdržená od
Boha. Jsou to tři příležitosti k radosti
před Hospodinem, radosti z Božího
požehnání a z Boží přízně.  
Slavení svátku je tu pro každého,
kdo je součástí nové generace Izraele
a to má být závazkem pro všechny
následující generace až dosavad.
Zákon si žádá, a já k tomu dodávám,
že Bůh, který toto určuje, účast
všech. Nikdo nesmí být vyloučen,
jak čteme: „A budeš se radovat před
Hospodinem, svým Bohem, na mís-

tě, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh,
aby tam přebývalo jeho jméno, ty 
i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok 
a tvá otrokyně, lévijec, který žije 
v tvých branách, i bezdomovec, siro-
tek a vdova, kteří jsou mezi vámi“
(Dt 16,11).
Na každý z těchto svátků je třeba
vykonat pouť „na místě, které
Hospodin vyvolí, aby tam přebýva-
lo jeho jméno“ (v. 2). Tam má věrný
Izraelita předstoupit před Boha.
Přestože všichni Izraelité byli 
v Egyptě otroky, bez osobního vlast-
nictví, nikdo se „neukáže před Hos-
podinovou tváří s prázdnou“ (v. 16)
a dar, který přinese, bude podle
míry, v níž mu Hospodin požehnal.
Všichni tedy obdrží svůj podíl 
z bohatství země a z Boží dobroty.
Pro tyto slavnosti tedy není ustano-
vený žádný předepsaný dar, který
by lidi tížil a svazoval. Je doporuče-
no přinést a dát, tím je vyjadřována
vděčnost Hospodinu, ale čistě podle
osobních možností. Není to povin-
nost, je to právo, kterého je radost
využít. Vždyť radost a vděčnost byly
hlavním tématem všech těchto tří
náboženských slavností.
Nemělo by nás zaskočit, že text o
slavení tří hlavních svátků mluví i o
jmenování soudců a správců, kteří
budou soudit lid podle spravedlivé-
ho práva. 

Dokončení příště
Podle textu papeže Františka

sepsal 
Dušan Ehmig, Dvakačovice

budeš usilovat o spravedlnost...
„Zbytečného člověka“ Oblomova připomíná šestačtyřicetiletý Florent-
Claude Labrouste, hrdina posledního románu Michela Houellebecqa.
Podobně jako klasické dílo ruského spisovatele Gončarova mohl by se i
román Serotonin současného nejznámějšího spisovatele francouzského
používat k tzv. biblioterapii, tj. léčbě knihou. Florent-Claude, který v živo-
tě propásl, co se dalo, trpce vzpomíná a bilancuje. Snad, dodejme, aby-
chom my jednou podobně bilancovat nemuseli ...
Až k závěru díla se konstatuje, že jedinou nosnou alternativu k „vynálezu
města“ a související osamocenosti může poskytnout lidský pár (s. 312).
Úplně na konec je řečeno: „Zdálo by se, že ano.“ (s. 347). Ano, evangelia
opravdu musela být až natolik explicitní. Kristus opravdu musel za tako-
vé ubožáky položit život... Běží nepochybně o zatím nejhlubší Houel-
lebecqovo dílo.
Román Serotonin měl „světovou premiéru“ – vyšel téměř zároveň ve fran-
couzském originále, v překladu do němčiny i do několika dalších jazyků.
(Česká verze má vyjít v létě.) Což je, řečeno s Milanem Kunderou, kultur-
ní „událostí“, jež nemůže nezůstat mediálně „nepokryta“. A z médií opi-
sují akademici. I oni musí reagovat především pohotově. Při současné
honbě za granty ve vědě platí totiž neoficiální heslo „Publish or perish.“
Česky: „Publikuj, nebo zhyň!“
Výsledkem je jakási novodobá scholastická „latina“ (podobná „latině“
rybářské či myslivecké). Ukázkou takové odbornické „latiny“ je rozsáhlý
text zveřejněný v sobotu 2. 2. 2019 v Lidových novinách – České pozici
pod titulem „Štěstí je v bílé, ne modré pilulce“.
Vedle jiných věcných chyb jsou na dvou místech uvedené rádoby recenze
reprodukovány Labrousteovy rozhovory s údajným „psychiatrem“ o vý-
sledku krevních testů. Upřesněme: Doktor Azote je „généraliste“, tedy
všeobecný lékař, „obvoďák“. Hlavní hrdina Florent-Claude jej vyhledá
pro doplnění zásob antidepresiva, neboť psychiatři obecně se mu hnusí. 
(U psychiatra obdržel předtím první dávku, vzápětí se rozhodl, že toho
pitomce už nikdy nechce vidět – s. 93-94.) Část oněch debat si recenzentka
jednoduše vymyslela: „...Je-li ublíženo Aymerikovi, Florentu-Claudovi ne-
bo kterékoliv normandské krávě, trpí i on. (Rozumějme: Houellebecq.)
„Psychiatr hlavní postavě namítá, že je to hloupost. Kde končí vůle, tam
končí i lidský život.“ Nic takového v knize není. A „že je to hloupost“, na-
mítne každý, kdo umí číst.
V době, kdy téměř nikdo (pořádně) nečte, avšak mnozí z různých důvodů
musí psát (tedy též referovat o nepřečteném, jako by je předtím důkladně
přečetli), platí umocněně, obecněji a aktuálněji reformační heslo: AD FON-
TES (K PRAMENŮM)!

František Schilla
Odkazy:
Houellebecq, M.: Sérotonine. Flammarion 2019, 352 s.
Matějčková, T.: Štěstí je v bílé, ne modré pilulce. Lidové noviny – Česká
pozice z 2. 2. 2019

25. únor 1948. Českoslovenští komunisté, nadopovaní moskevskou nená-
vistí, definitivně rozebrali stát, poškozený, nalomený a zmatený druhou
republikou, nacistickou okupací a podivnou předehrou, které se říká třetí
republika. Politiky měli nahradit političtí gangsteři, důstojníky zupáci,
policisty esenbáci, soudce nemilosrdní kašpaři, sedláky takzvaní druž-
stevníci, faráře, řeholníky a rabíny ideologové, podnikatele soudruzi ředi-
telé, jejichž jedinou kvalifikací byla strana. Někdo plynule přešel do služeb
nových pánů, ale o „bývalé lidi“ nebyl většinou zájem. Tedy kromě zájmu
je zničit, okrást, ponižovat a zabíjet. Básně Jana Zahradníčka nahradily
básně poručíka Otto Ježka, swingové orchestry balalajka. Po pár letech
teroru, který zvolna polevoval, taky proto, že nejlepší byli zabiti, zastraše-
ni, nebo vyhnáni, si většina zvykla a začala opatrně vyhlížet socialismus 
s lidskou tváří.

Jiří Padevět, publicista a spisovatel
Zdroj: facebook profil autora

nový školní PřeDMět?
Německý herec Samuel Koch - po těžkém ochrnutí - ve své knize „Člově-
če, vstaň! Co nám dá sílu?“ se přimlouvá, aby byl ve školách zaveden
povinný předmět „Příprava na utrpení, nemoc a umírání“. 
Asi by to byla lepší příprava na život než memorování vzorců a ta-
bulek… O této přípravě by měli uvažovat i jiní, kdo vychovávají děti 
a mládež.

* * *

luteRSký cíRkevní SjezD v nigéRii
Zatímco na severovýchodě Nigérie trpí křesťané útoky muslimské sekty
Boko Haram, v malém městě Demsa se sešlo nedávno 40 000 účastníků na
církevním sjezdu. Tyto sjezdy mají v Nigérii už dlouhou tradici – ten po-
slední byl v pořadí 94. 
Na programu byly společné modlitby, zpěvy (za zvuku bubnů), kázání a
pobožnosti. Pozornost byla věnována  i sociální a politické tématice. Arci-
biskup Panti Filibus Musa vyjádřil touhu po mírovém, svobodném a fai-
rovém soužití a volebním soutěžení. V Nigérii je asi 2,8 miliónů luteránů.

(Der SONNTAG č. 7)
Bohuslav Vik

Scholastická „latina“ 2019

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu s To-
mášem Kloučkem z iniciativy
Naše Malešice o zkušenostech 
s environmentalistickou činností
na okraji Prahy. Beseda se bude
konat v úterý 12. března 2019 od
17.30 (cca do 19 h) v přízemí praž-
ského kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49. 

(JNe)
* * *

KLIMENTSKý SBOR ZVE NA VEČER
S HOSTEM, který se uskuteční ve
čtvrtek 21. března od 19 h ve sbo-
rovém sále ve 3. patře v Kliment-
ské 18. 
Starozákonník Martin Prudký
bude mluvit na téma "Svaté války
ve Starém zákoně - o vztahu ná-
boženství a násilí podle Písma".

David Balcar
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Pozvánky

(zAtRŽeno v novéM RoMánu M. HouellebecqA A v tuzeMSkéM tiSku)

co započal komunistický puč
25. února 1948

zahraniční zajímavosti


