
BůH POMíjiVOSt MěNí VE VěčNOSt
„Dlaněmi nechť zatleskají řeky, 
s nimi ať plesají hory vstříc Hos-
podinu, že přichází, aby soudil
zemi. On bude soudit svět spraved-
livě a národy podle práva.“

Žalm 98,8-9 
Ve svém životě jsem zažil už leda-
cos. Ale ne to, aby někdo roztleskal
řeky a dovedl hory k obrovskému
jásotu. Řeky tleskají (projevují
nadšení), hory jásají před Hospo-
dinem proto, protože sám Bůh při-

chází, aby spravedlivě soudil zemi.
Je to paradox. Někdo se raduje 
z toho, že nastane soud. Vidina
Božího soudu nemusí v nás lidech
vždycky vyvolávat nadšené reak-
ce. Spíše zažíváme strach, obavu i
pocit vlastní marnosti. My sami
totiž víme, jak to v životě ve sku-
tečnosti máme. Jak fungujeme, jaké
jsou naše vztahy, jak velké je naše
ego, jaký je ten vnitřní svět, který
sice není vidět, ale rozhoduje o
tom, jak se chováme. Pokud jsme 
k sobě čestní, upřímní a na nic si
nehrajeme, tak zjistíme, že je prav-
divé to, co napsal autor dopisu do
Říma: „Všichni jste zhřešili a jste
daleko od Boží slávy.“ A tak nám
asi není úplně příjemná představa
toho, že nám to jednoho dne Bůh
všechno „spočítá“. 
Hospodin je v devadesátém osmém
žalmu, jehož součástí jsou výše
citované verše, představen jako ten,
kdo zachránil, zachraňuje člověka,
jako ten, kdo dodržel, dodržuje
svoje sliby. Bůh je ten, kdo je ve
vztahu k člověku aktivní. Boží
soud není neosobní. Boží spravedl-
nost je silně chycená soucitem,
milostí, odpuštěním, přijetím.  Bůh
nechce poslat člověka ke dnu. Člo-

věk je pro něj tak důležitý, že Bůh
hledá všechny možné způsoby, aby
člověka – nás, nikdy neztratil.  Pro
mě osobně je podstatné vědět, že
Bohu nejde o to mě ponížit, zadu-
pat do země, dokázat to, jaký jsem
„šmejd“. Potřebuji ujištění, že Bůh
mě považuje za důležitého, pro
sebe za nepostradatelného. Žalmis-
ta vnímá pod Božím soudem Boha,
který napravuje to, co není v pořád-
ku, narovnává a marnost a pomíji-
vost mění ve smysluplnost a věč-
nost. Celý žalm má název: Zpívejte
Hospodinu píseň novou. Zpívat
novou píseň znamená chválit Boha.
Chválit Boha je o naší vděčnosti za
to, jaký je Bůh, za to, jak s námi
jedná. Na přímo, na rovinu, s lás-
kou. Pokud jsme vděční, tak se to
projevuje v naší každodenní realitě.
Náš život není především o nás, ale
o našem Bohu. Žijeme jeho princi-
py, odpouštíme, narovnáváme, má-
me soucit. Pokud se Bohem nechá-
me měnit, pak se vůbec nemusíme
bát Božího soudu. A klidně může-
me projevovat radost, tleskat a
jásat, protože Bůh ví, co dělá. 

Vít Vurst,
předseda českého sdružení
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Poselství k neděli sv. trojice

„Není, kdo by činil dobré, není ani jed-
noho. Zpronevěřili se všichni, zvrhli se
do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá,
naprosto nic“ (Ž 14,3). Tak vyznává
zřetelně starozákonní žalmista, a
taková je i docela střízlivá skuteč-
nost. Podobně píše i Kazatel: „Není
na zemi člověka spravedlivého, aby
konal dobro a nehřešil“ (7,20). I přes
sebelepší snahu člověk časem po-
znává, že dělá něco jiného, než co
by činit měl a chtěl. A do situace
tohoto napětí, smutku a nejistot zní
jako hojivý balzám epištolní slovo:

„Zhřeší-li kdo, máme u Otce pří-
mluvce“ (1 Jan 2,1).
Kdo se vydává za dobrého, ba pří-
mo až za bezhříšného, ten neklame
jenom druhé, ale zejména i sám se-
be. „Říkáme-li, že jsme bez hříchu,
klameme sami sebe a pravda v nás
není“ (1 Jan 1,8). Kdo tvrdí, že je bez
hříchu, tak jasně dosvědčuje, že ješ-
tě nepoznal Boha. Jde nekřesťan-
skou cestou.
Pyšní věřící – kdysi i dnes nejednou
blouzní o své dokonalosti. Jsou
nebezpeční i proto, že se odtrhli od

sboru, od těla církve. Odklon
ovšem není jen nějakou akademic-
kou záležitostí. Pyšní lidé, tzv.
„gnostici“ už dokonce nepotřebují
ani vtělení Syna Božího, inkarnaci.
Obejdou se proto dobře i bez spás-
né Ježíšovy oběti na Golgotě. K če-
mu je pro ně záchranné dílo Kris-
tovo? Vždyť si stále namlouvají, že
mají přímý, bezprostřední vhled do
Božích tajů a hlubin. A tím se i 
s chutí a rádi pochlubí.
Křesťané však vědí: Jsme hříšníci,

svobodné vydechnutí

Od doby, kdy jsme začali znovu připomínat výročí popravy 27 před-
stavitelů stavovského odboje, je to letos poprvé, kdy se vzpomínkové
shromáždění ani pietní akt v tradiční podobě konat nemohou. Zavini-
la to pandemie koronaviru a restrikční opatření, která nařídil stát ve
snaze uchránit lidi od nákazy. 
S formálními i neformálními organizacemi a spolky jsme se dohodli,
že se sejdeme od 16 hodin na Staroměstském náměstí u desky se jmé-
ny popravených mučedníků. Vítán je každý, kdo položí květinu nebo
bude chtít promluvit a připomenout jejich odkaz.
V létě uvidíme, jaká bude situace, a zvážíme, zda by bylo možné uspo-
řádat 8. listopadu v chrámu sv. Mikuláše vzpomínkové shromáždění
s odbornou přednáškou a koncertem.
Národní muzeum v listopadu otevře výstavu u příležitosti 400. výročí
bitvy na Bílé hoře, která připomene pohnutý osud nejednoho protes-
tantského emigranta nebo vzestup jiných osobností, pro něž byla
nová doba také novou příležitostí.
Výstavní projekt se však neomezí pouze na vizuální složku, ale
návštěvníci se mohou, jak je již v Národním muzeu obvyklé, připra-
vit i na bohatý audio doprovod. Výrazným citlivým bodem výstavy
bude rekonstrukce staroměstské popravy, která podle dobových zá-
znamů trvala nekonečných pět hodin. Návštěvníci tak uslyší určitou
parafrázi osudného okamžiku včetně zvuků při sbíjení lešení, jež
mohli slyšet uvěznění ve Staroměstské věži. Perličkou exhibice bude
popravčí meč kata Mydláře s vyrytými jmény popravených, který je
však falzem z 19. století, nebo originál účetního dokladu za exekuci.
Návštěvníci uvidí i rekonstrukci stržení mariánského sloupu 3. listo-
padu 1918 jako symbolu konce habsburské monarchie. K vidění bude
i uražená hlava Panny Marie, jež je po celý rok deponována v lapidá-
riu Národního muzea. 
Výstavu v Národním muzeu připravuje autorský tým Michala Steh-
líka spolu s kurátorkou Emou Součkovou. Přístupná bude od listopa-
du 2020 do jara 2021 v Nové budově Národního muzea v Praze.

Helena Bastlová

Pamětní deska z roku 1911 na Staroměstské radnici

vzpomínka na 27 představitelů
stavovského odboje letos jinak

Dokončení na str. 2

Církev československá husitská si k os-
lavám 100. výročí vzniku naplánovala
řadu akcí nejen pro vlastní věřící ale i
pro veřejnost. Pandemie koronaviru a 
s ní spojená restrikční opatření bohužel
znemožnila řadu akcí uskutečnit. Např.
se nemohlo konat slavnostní setkání 
v Národním domě v Praze na Smícho-
vě, kde bylo o vzniku nové církve před
100 lety rozhodnuto. 
Věřme, že se aspoň podaří důstojně
oslavit svátek mistra Jana Husa, které-
mu 5. července předchází v chrámu 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměs-
tí v Praze tradiční Festival duchovní
hudby. Bohoslužby v Betlémské kapli 
6. července přenáší Česká televize.

(hb)

AktuAlitA: ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské
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z církví doma i ve světě
v JeruzAlémě se Po dvou měsíCíCh znovu otevřel
Chrám Božího hroBu
V Jeruzalémě se 24. května po dvouměsíční uzávěře znovu otevřel
chrám Božího hrobu, postavený podle věřících na místě Kristova ukři-
žování. Izrael tak pokračuje v uvolňování opatření přijatých kvůli koro-
naviru. Mešity na Chrámové hoře se otevřou až po skončení muslim-
ského svátku íd al-fitr, který začal v neděli.
Do chrámu Božího hrobu se bude moci vstupovat jenom s rouškami.
Dovnitř bude smět naráz jen 50 lidí, kteří mezi sebou budou muset do-
držovat dvoumetrové rozestupy. Nemají se dotýkat předmětů v chrá-
mu ani je líbat.
Chrám byl uzavřen 25. března, takže do něj letos věřící nemohli ani o
Velikonocích, kdy bývá místo většinou zaplněné davem.
V Izraeli se koronavirem nakazilo přes 16 700 lidí a zemřelo tam 279
pacientů.
Na místě, kde byl podle křesťanské tradice pohřben Ježíš Kristus, stojí
Chrám Božího hrobu, který sdílí šest křesťanských denominací a jeho
historie je jako dějiny svatého města příběhem dobývání, svárů i nábo-
ženského souznění. Dokládá to i fakt, že chrám každý den už 800 let
odemykají a zamykají členové jedné muslimské rodiny.
Jeruzalém je rozdělené město. Arabové a Židé žijí v odlišných čtvrtích,
chodí do jiných škol, čtou jiné noviny, sledují různé televizní kanály a
žijí odlišné životy. Chrám Božího hrobu je však příkladem toho, jak
různé kultury a příslušníci různých denominací mohou fungovat bok
po boku. Místo každoročně navštíví statisíce turistů. Dveře tohoto křes-
ťanského svatostánku překvapivě každý den otevírá a zavírá muslim,
jehož rodině byly klíče svěřeny před 800 lety.
První stavbou na místě dnešního chrámu byla bazilika, kterou nechal ve
4. století vybudovat římský císař Konstantin I. Baziliku stejně jako další
křesťanské kostely v roce 1009 zničil chalífa Hákim z dynastie Fáti-
movců. Dnešní podobu nejnavštěvovanější památce křesťanství dali ve
12. století křižáci. Chrám leží na místě, které většina křesťanů uctívá ja-
ko Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl Kristus podle Nového zákona
ukřižován. Součástí chrámového komplexu je rotunda, kde stojí malá
svatyně, která podle tradice obsahuje Ježíšův hrob.
V 7. století muslimský vládce chalífa Umar převzal kontrolu nad Jeruza-
lémem a odemykáním Chrámu Božího hrobu pověřil jednoho ze svých
generálů, předka rodiny Nusajbů. „Když chalífa Umar přišel v 7. stole-
tí do Jeuzaléma, doprovázeli ho dobyvatelé, kteří jsou mými předky.
Chalífa Umar převzal klíče od patriarchy Sofronia a od té doby máme
na starosti odemykání dveří,“ řekl Vádžid Nusajba televizi Al-Džazíra.
Muslimská rodina má však na starosti nejen otevírání dveří, ale někdy
dělá i prostředníka mezi křesťanskými denominacemi.
Arménské apoštolské církvi současný stav vyhovuje, říká biskup Aris
Širvanian, podle kterého opatření přispělo ke klidu mezi křesťanskými
církvemi. Představitel Františkánů Atanacius Macora je odlišného názo-
ru a svěření klíčů hodnotí jako historické politické rozhodnutí, s kterým
se teď už nedá nic dělat.

www.krestandnes.cz

kostel v Berlíně otevřel dveře muslimům, 
když se nevešli do mešity
Luteránský kostel v německé metropoli Berlíně otevřel dveře muslimům,
kteří se kvůli koronavirovým restrikcím nevešli do mešity. Muslimské mod-
litby se zúčastnila i farářka, informovala agentura Reuters. Německo od 
4. května opět umožnilo vykonávat náboženské obřady pod podmínkou, že
věřící budou mezi sebou udržovat minimální rozestupy 1,5 metru. V dů-
sledku toho pojme mešita Dar Assalam ve čtvrti Neukölln pouhý zlomek
lidí, kteří se sem obvykle chodí modlit. S nabídkou pomoci přišel kostel sv.
Marty v sousedním městském obvodu Kreuzberg, který po dobu ramadá-
nu nabídl muslimům své prostory k pátečním modlitbám.
„Je to velké gesto, přináší radost v době ramadánu i v této krizi,“ řekl imám
mešity Mohamed Taha Sabry. V kostele vedl muslimský obřad, na který 
z vitrážového okna shlížela podobizna Panny Marie. „Pandemie z nás vy-
tvořila společenství. Krize lidi spojuje.“
„Je to zvláštní pocit, s ohledem na hudební nástroje či obrazy,“ popsal své
pocity člen muslimského sboru věřících Samer Hamdoun. „Ale když se na
to podíváte, když pominete drobné detaily, je to koneckonců chrám Boží.“
Páteční modlitby se zúčastnila i místní farářka Monika Matthiasová, která
měla projev v němčině. „Toto nás sblížilo. Zda či v jaké podobě toto part-
nerství přetrvá, ještě není známo. Ale myslím, že poznávání se a to, co jsme
v tento čas společně zažili, nás posiluje v tom, co přijde,“ řekla.

www.krestandnes.cz

šPAnělsko čelí kvůli koronAviru morálnímu dilemAtu
Pandemie koronaviru představuje bezprecedentní výzvu pro celý svět. 
V této složité situaci zveřejnila Španělská evangelikální aliance (AEE) pro-
hlášení, které se zabývalo sociálním a etickým modelem ve Španělsku.
Je to doba „výzev a rozhodnutí“, tvrdí aliance a to hlavně pro zdravotníky,
kteří musí „rozhodnout, kdo by měl být přijat na JIP v situaci, kdy je více
pacientů, kteří potřebují takovou pomoc“. „Etické dilema, ve kterém musí
jakákoli škála priorit vycházet z humanitárních, vědeckých a politicky raci-
onálních etických kritérií. Evangelikálové také nabádají k tomu, aby vláda
jasně vysvětlila všechny aspekty s tím spojené a zapojila do celého procesu
také obyvatele země. Podle AEE „evangelikálové jsou znepokojeni ekono-
mickým světonázorem na život u několika světových politických předsta-
vitelů, kteří kvantifikují možný počet úmrtí pouze z ekonomického hledis-
ka. Evangelikální aliance zdůrazňuje, že „lidé mají vnitřní hodnotu, která
musí být nad těmito výpočty“.

dle www.krestandnes.cz

ale hřešit nemáme. Nicméně, i když
se snažíme, tak přece všelijak klesá-
me a klopýtáme. Nemusíme však
zoufat, protože máme mocného
Přímluvce. A díky němu můžeme
volně a z plna plic vydechnout.
Bůh si nás zamiloval a „poslal
svého Syna jako oběť smíření za
naše hříchy“ (1 Jan 4,10). Uvědo-
mujeme si, že je zde řeč i o nás? To
my – jeden každý z nás, jsme těmi
hříšníky. Tady jde přímo o nás, o
náš život, o naši blízkou či vzdále-
nou a nedohlednou budoucnost. A
ten, kdo pozná svou bídu, své
nedobré postavení, ten se chce 
z něho dostat ven. To je naprosto
pochopitelné. 
Otázkou zůstává, kde hledat po-
moc a východisko.
Ten, kdo vstupuje do pronikavého
světla Boží přítomnosti, nutně
poznává a vyznává svou hříšnost a
porušenost. Zde si člověk uvědo-
muje, že neobstojí před svatým

obličejem Božím bez pomoci shůry.
Proto volá jako Šimon Petr: „Odejdi
ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk
hříšný“ (L 5,8).
Křesťan má být zdravě střízlivý. Dá
si proto pozor na velká hesla a silná
vyznání. Jak na tom je kdo ve víře,
to se pozná na vztazích k bližním.
Suverénním křesťanům, a to v jaké-
koliv době, bude scházet bratrská
láska. Vědomí, že se nemám zhola
čím chlubit. 
Pokud mám snad přece nějaký ná-
skok, tak jistě ne díky svým záslu-
hám, ale jedině díky Boží milosti.
Ježíš Kristus je smírnou obětí nejen
za naše hříchy, ale za hříchy celého
světa. Hned v první kapitole Janova
evangelia čteme: „Hle, Beránek
Boží, který snímá hříchy světa“ 
(J 1,29). Ježíšovo spásné dílo nepat-
ří tudíž pouze nám – snad určité
větvi na košatém stromu celé křes-
ťanské církve. Jistě nenáleží jen vše-
lijakým elitářským a sebejistým
uskupením, které se rády vydělují 

z celku ve vědomí rádoby hlubšího
poznání.
Uvažme: Proč bych měl být zbaven
hříchu, očištěn pouze já, jenom my?
Odkud kdo může vyvozovat něja-
ký nárok na osobní privilegia?
Spása, záchrana, otevřené dveře
naděje, tu jsou pro všechny. Není to
úžasné a osvobodivé?
Před Bohem neplatí výmluvy, ani
domnělé zásluhy, ani rádoby mi-
mořádná obdarování. Zcela jistě
však platí přímluvy toho, který se
za nás z lásky obětoval. 
A my žijeme z díla Kristova. Ne-
jsme o nic lepší než druzí. Nesta-
víme proto pyšně na svých výko-
nech a dovednostech. Stavíme na
něčem úplně jiném. A sice na tom,
že máme u Božího trůnu věrného
Přímluvce. Zde je pravý zdroj ne-
hynoucí naděje a osvobodivého
vydechnutí. Vždyť naše budouc-
nost je a smí být v Kristu. V tom,
který se za nás přimlouvá. 

jaroslav Nečas

svobodné vydechnutí
Dokončení ze str. 1

V rychle se měnící době se setkáváme s novými slovy a
novými pojmy, často vyjadřovanými jen prostřednic-
tvím zkratek. Dříve byla běžná praxe, že i zkratky cizích
slov se hláskovaly česky, např. pro Spojené státy ame-
rické se vžilo české hláskování USA; júesej by znělo
neobvykle. Leč móda se mění, zkratky se běžně hláskují
anglicky, byť někdy chybně. Mezi nové zkratky, či spíše
zkratková slova, patří anglicky hláskovaná VIP (very
important person, tedy velmi důležitá osoba; v češtině
by asi lépe znělo "velmi důležitý člověk"). Setkáváme se
s ní často, sportovní stadióny mají VIP vstupy, v kul-
turních zařízeních bývají VIP salónky apod. Kdo však
je velmi důležitý, že spadá do jakési zvláštní třídy či
skupiny lidí? Nevyhnu se myšlence, že by se zde možná
hodilo použít slovo kasta.
Při volbách mají všichni jeden hlas. Nicméně často po
volbách ti, kdo byli do funkcí zvoleni či pak těmi zvole-
nými do různých úřadů vybráni, se za ty velmi důležité
považují, a podle toho si počínají; někdy si tu svou důle-
žitost vymáhají i s patřičnou dávkou arogance.
Náznaky určité dobré hierarchizace najdeme v Písmu. 
V epištole k Židům (13,7) čteme o "našich vůdcích, kteří
nám předložili Boží slovo"; máme se inspirovat jejich
životem a vírou. V tomto textu můžeme vidět i určitou
biblickou motivaci pro katolická blahořečení a svatoře-
čení. V době vlády jedné strany, kdy se k nám zprávy 
z církevního světa jen obtížně a málo dostávaly, jsem
měl možnost prostřednictvím polského tisku sledovat
svatořečení polského františkána Maksymiliana Kolbe,
který byl za války vězněn v Osvětimi-Březince. Za útěk
jednoho vězně bylo deset vězňů odsouzeno k smrti hla-
dem; mezi nimi byl i Franciszek Gajowniczek, otec po-
četné rodiny. Kolbe usoudil, že Gajowniczek jako otec
rodiny má před sebou poslání, považoval ho za důleži-
tějšího než sebe sama a nabídl se trest smrti přijmout
místo něho. K výměně skutečně došlo, Maksymilian Kol-
be v koncentračním táboře zahynul a po válce se Fran-
ciszek Gajowniczek vrátil, ovšem jen k manželce. S dět-
mi se už nesetkal - nepřežily sovětské bombardování.
Počínání Maksymiliana Kolbe ukazuje, kde spočívá
velikost člověka. On považoval druhého za potřebnější-
ho, důležitějšího než sebe sama. Ježíš říká: "Nechtějte
panovat, ale sloužit. Kdo je mezi vámi nejvyšší, ať jed-
ná, jako by byl nejnižší, kdo je vůdčí osobností, ať slou-
ží druhým" (L 22,26 – Slovo na cestu). My lidé máme
tendence uspořádávat, hierarchizovat. Sice už prvňáč-
kům je vštěpováno, že nemohou sčítat jablka s botami,
ale při tom se běžně počítá prospěchový průměr, kdy se
sčítají znalosti z matematiky, dějepisu, tělocviku atd.
Tak se vytváří hierarchie, která pro vztahy mezi žáky
dobrá není. My lidé máme být především spolupoutníky
a nikoli konkurenty.
Zebedeovi synové, Ježíšovi učedníci Jakub a Jan, patřili
v hloučku dvanácti mezi nejvýraznější. Třeba se, moder-
ně řečeno, takovými VIP cítili a chtěli jimi být navždy.
V Markově evangeliu (10,35-45) čteme: Přistoupili k Je-
žíšovi Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu:
"Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádá-
me." Řekl jim: "Co chcete, abych vám učinil?" Odpo-
věděli mu: "Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé

pravici a druhý po levici v tvé slávě." Ale Ježíš jim řekl:
"Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo
být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?" Odpověděli:
"Můžeme." Ježíš jim řekl: "Kalich, který já piji, budete
pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale
udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta
místa patří těm, jimž jsou připravena." Když to uslyše-
lo ostatních deset, začali se hněvat na Jakuba a Jana.
Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u
národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich
velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi
vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo
chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
Tento příběh zaznamenal i evangelista Matouš (20,20-
28); v jeho podání však není iniciativa na straně učední-
ků, nýbrž s ní přichází jejich matka. Hierarchizace, vy-
dělování VIP nemá v Ježíšově vidění světa smysl. A on
to potvrdil i tím, že sám se dal pokřtít, jako jeden z mno-
ha. Lukáš (3,21.22) o tom stručně svědčí: Když se vše-
chen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil
se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něho v
tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty
jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
Rád vzpomínám na dva biblické studijní pobyty u ra-
kouského Heiligenkreuzu, kde přednášeli američtí profe-
soři. Vztah učitel-student platil v posluchárně, ale třeba
po jídle na obsluze myčky a uklízení nádobí se profeso-
ři podíleli stejně jako posluchači - a vytvářely se při tom
mezi nimi pěkné vztahy.
Při čtení Pavlových pastýřských epištol stojí za to sle-
dovat vztah mezi Pavlem a adresáty listů. Pavel nepo-
chybuje o tom, že je pro ně velmi důležitým: jako učitel,
jako ten, od něhož slyšeli evangelium, kdo jim pomohl
nastoupit cestu za Kristem. Avšak zároveň čtenář nezů-
stává na pochybách, že Timoteus, Titus i Filemon jsou
velice důležitými pro Pavla. Pojem "velmi důležitý člo-
věk" či "velmi důležitá osoba" má v biblickém pohledu
na svět své místo, ovšem nikoli jako třídící kritérium.
Pavlovy pastýřské epištoly ukazují, že "být velmi důle-
žitým" je reciproční, vzájemný vztah. A pro Pána Boha
jsme všichni velice důležití. Dokázal to tím, že pro nás,
pro všechny lidi, poslal na svět Pána Ježíše Krista. On
zve k sobě a nabízí odpočinutí a prožívání plného živo-
ta všem lidem. Boží láska - AGAPÉ - nesměřuje jen 
k někomu.
Připomněli jsme si některá Kristova slova. Neruší atri-
but "velmi důležitý", nicméně rozhodně nepřipouštějí
vytváření hierarchie mezi lidmi. Tento atribut totiž patří
všem lidem. Odpovídá biblickému svědectví o stvoření
člověka k Božímu obrazu a o obnově vztahů Kristovým
prostřednictvím. Tato skutečnost se stává východiskem
i pro tvoření vztahů mezi lidmi. Lidé kolem nás, s nimiž
se setkáváme, jsou pro nás velmi důležití. Vždyť jsme
jeden druhému darem od Boha. A, jak už jsme si připo-
mněli, v Božích očích jsme všichni "VIP". K všem nám
lidem směřuje Jeho láska, na všech nás Mu záleží, pro
nás všechny přišel na svět Spasitel Ježíš Kristus.

Jiří Nečas
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„Slova Ámose, který byl z tekoj-
ských drobopravců. Měl vidění o
Izraeli za dnů judského krále
Uzijáše a za dnů izraelského krále
Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky
před zemětřesením!“

Ámos 1,1

Pokračování z minulého čísla
Jde o hřích, který rozložil spole-
čenství Božího lidu a způsobil jeho
štěpení, rozpad do dvou částí,
severní Izraelské a jižní Judské. Je
to skutečně lid tvrdé šíje! Jenže
Judská část Božího lidu po rozpa-
du říše z nepochopitelných důvo-
dů pohrdla zákonem Hospodino-
vým (2,4). 
Ale tento Zákon není snůškou
nějakých předpisů a příkazů. Hos-
podinův zákon je ukazatel cesty 
k záchraně. Jenže Juda se tímto
ukazatelem nechce nechat vést! 
A v severní izraelské části zase
vládne korupce, podplácení při
soudech, lichvářské úroky při
půjčkách a mnohé další nešvary.
Když chudší nemohou zaplatit,
tak ti majetnější se na ně vrhnou,
aby je připravili o všechno. Vládne
nemilosrdnost a bezohlednost.
Utlačují se slabší a ničí se nuzní. A
při tom všem dochází k znesvěco-
vání Božího jména! Dokonce se
objevuje i hrubé smilstvo. Bůh na
všechny tyto nepravosti Božího
lidu hledí. A hněvá se na svůj lid!
Zvnějšku Božímu lidu nic moc
nehrozí. Žije si v blahobytu. Jenže
uvnitř je nemocný a duchovně i
morálně rozložený! Proto Hospo-
din ústy proroka volá k nápravě!
Připomíná svou ustavičnou péči o
svůj lid i svou lásku k němu.
Připomíná, že je vyvedl z Egypta
do zaslíbené země, že se k nim
sklonil a všechno jim připravil.
Odstranil všechny nepřátele. Vzbu-
dil proroky, aby jim byli stráží a
svědomím! Ale oni odmítají Boží
péči i strážné prorocké služby. A
nechtějí si dát říci. Pak ovšem pro
zaslepenost a hluchotu je čeká
„den soudu“! Selžou všechny
falešné naděje. A Boží lid pozná,
že opuštění Zákona vede vždycky
do záhuby. Přesto prorok volá,
aby to jeho soukmenovci rychle
změnili, aby zbyla ještě naděje
Boží milosti a Božího odpuštění.

Ta je ovšem podmíněna pokorou,
pokáním, hlubokým, novým a
opravdovým vztahem k Bohu!
Ámosovo volání směřuje i k naší
odpovědnosti před Boží tváří.
Volá po naší poslušnosti vůči
Bohu. Volá po naší odvaze plnění
Boží vůle a Božích úkolů. Ámosův
důraz musí cítit každý poctivý čte-
nář tohoto proroctví! A musí ho
cítit především pro sebe. Pán můj
a Bůh můj ke mně mluví a volá
mně. Nahlíží do mého života a
chce v něm přetvořit všechno moje
myšlení, jednání, mluvení. Chce
ovlivnit mou vůli tak, aby se zto-
tožnila s Boží vůlí! Bůh si žádá mé
rozhodnutí, mou poslušnost a
mou odevzdanost všem jeho po-
kynům! Hledí na mne i na tebe.
Žádá naši odpověď a naše rozhod-
nutí. Žádá naši odpovědnost za
všechno, co činíme, jak se chová-
me, jak přemýšlíme a především
jak žijeme. Bůh na nás hledí jak se
stavíme v lásce či nelásce, jak jsme
na tom v otevřenosti srdce či v
sobectví a zatvrzelosti vůči dru-
hým. Pro Boží lid by to nemělo být
nic nového! Jenže i my jsme lidem
tvrdé šíje! Proto nám to Bůh musí
znovu skrze proroka Ámose při-
pomínat. Ale k napomenutí je při-
dána i nová naděje a posilující ujiš-
tění o tom, že Bůh je vždycky s tě-
mi, kteří mu důvěřují! Bůh se se
svými dětmi uprostřed Božího
lidu potkává v jejich poslušnosti a
v jejich osobní odpovědnosti. 
A takto s nimi žije. Proto k takové-
mu odpovědnému přístupu stále
volá! V našich životech někdy při-
cházejí chvíle, kdy jsme zastaveni
a vyvedeni z poklidu všedních
starostí. To tehdy, když se Boží
vůle prolomí do naší všednosti
nebo do našeho duchovního ste-
reotypu. Nám se to moc nelíbí.
Jenže Boží děti skryté v Božím lidu
by měly vědět, že je mnoho úkolů,
které před ně Bůh staví. A že jsou
v tomto světě Bohu na svědectví,
ve jménu lásky a služby. Proto by
měly být vždycky připraveny spo-
lu s Izajášem prorokem povědět:
„V tom jsem uslyšel hlas Panov-
níka: Koho pošlu a kdo nám pů-
jde? I řekl jsem: Hle, zde jsem,
pošli mne!“ (Izajáš 6,8). Bůh dává
těm, které si povolal sílu ke všem

úkolům. Dokonce jim přidává oči
otevřené pro budoucnost. Posiluje
jejich srdce i mysl, aby byly schop-
né pracovat na Božím díle, při
budování Božího království v tom-
to světě, a vyhlížet jeho příchod ve
slávě. Bůh dává všem svým věr-
ným spatřovat to, co je mnohým
skryté, totiž vidění Božích věcí. A
právě toto vidění je výsadou
Božích dětí, které si Bůh udržuje 
v bdělosti a připravenosti, aby
mohly stát věrně v Božích služ-
bách, aby mohly stát v řadách bla-
hoslavených pod zorným úhlem
všech Božích požadavků, žít podle
nich a volat k nim i ostatní.
Jenže kolik je v Božím lidu i v círk-
vi těch, kteří rádi o Bohu mluví,
ale jinak žijí? Někdy žijí dokonce
jako děti světa. Bůh a Pán a Král
života od svého lidu vždycky
požadoval svědecký způsob života.
Tedy opravdovost a věrnost všem
Božím normám a směrovkám živo-
ta, a to nejen ve stěnách kostelů a
modliteben, ale především v prak-
tickém způsobu jednání a chování.
Jaký je náš život? Hledí na něj Bůh s
radostí nebo nelibostí?
Necháváme se ovlivňovat prostře-
dím a lidmi pohansky smýšlející-
mi? Necháváme se ztvárňovat
pozlátkem tohoto světa? Velice
často. Mnohdy je to s námi tak,
jako s tím Božím lidem za času
proroka Ámose! Chodíme s krás-
ným zevnějškem, zdánlivě to na
nás a při nás vypadá dobře, cho-
váme se navenek ve svých sborech
a církvi laskavě a slušně. Jenže co
je uvnitř? To odhaluje jen Boží
zrak! My tušíme, že je tam mnohá
bída, řada povázaností mnohými
chtíči a žádostmi světa, mnohé
touhy po co nejlepším postavení v
životě, po vyniknutí nad druhými,
po zajištění si svého pozemského
života, touhy po majetku, peně-
zích, vlivu, moci, ovlivňování dru-
hých a manipulace s nimi, vynášení
sebe na odiv. Asi by se dalo dlouho
pokračovat. Někdy nejde jen o
povázanosti majetkového či mocen-
ského rázu. Jde i o povázanosti du-
cha při určitém nadšení pro nereál-
né cíle, které ovšem my přece „ze
své síly“ určitě zvládneme.

pokračování příště
Pavel Rybín

Prorocké vzhlížení k hospodinu 2
Tady je příklad toho, co si myslí naše děti a vnoučata o našem věku a mají
i nemají pravdu! 
Možná také řeknete "Pravda pravdoucí". 
Jednou večer si dědeček s vnukem povídali o současném životě. Najednou
se vnuk zeptá svého dědečka: 
"Dědečku, kolik je ti vlastně let?" Dědeček odpovídá: "Nech mě chvíli pře-
mýšlet... Narodil jsem se před televizí, očkováním proti obrně, kopírkou,
kontaktními čočkami a antikoncepčními pilulkami. Nebyly policejní rada-
ry, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci, pračky
ani sušičky, oblečení se prostě vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby
uschlo. Člověk nebyl na Měsíci, neexistovala trysková letadla. Oženil jsem
se s tvou babičkou a žili jsme spolu, v každé rodině byla matka a otec.
Slovo "gay" bylo respektované anglické slovo, které označovalo veselého,
laskavého, spokojeného muže, a ne homosexuála. O lesbičkách jsme ani
neslyšeli, a muži nenosili náušnice. 
Narodil jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií.
Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal
na krev a moč. 
Dokud mi nebylo 25 let, oslovoval jsem každého muže ´Pane´ a ženu
´Paní´ nebo ´Slečno´. Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do
autobusu, děti a mladí lidé spěchali, aby jí uvolnili místo. Pokud byla
těhotná, doprovázeli ji k sedadlu, a pokud bylo třeba, šli jí koupit jízden-
ku, kterou jí přinesli. Muži chodili u okraje chodníku, ženy podél domů.
Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovaly do
výtahu jako první a muži jim vždy přisunuli židli, když si sedaly. Muži
nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom vstali, pokud v okamžiku, když
vstoupila, seděli. Vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to
bylo pouze na okamžik. Muži ženám otevírali dveře auta nebo jiné dveře
a pomáhali jim při odkládání kabátů. 
V mé době panenství nezpůsobovalo rakovinu, a takové dívky zname-
naly pro svou rodinu čest a pro svého manžela čistotu. Náš život se řídil
Desaterem, střízlivým uvažováním, úctou ke starším lidem, chováním
dle zákona, naplňovalo ho plodné soužití s ostatními a odpovědná svo-
boda.
Učili nás rozlišovat dobré a špatné a odpovědnosti za své činy i jejich
důsledky. Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s našimi bratry
a sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli.
Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. Neposlouchali
jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD, DVD, a neměli jsme elektro-
nické psací stroje, počítače, notebooky. Notebook znamenalo notový sešit. 
Hodinky jsme natahovali každý den. Nic nebylo digitální, ani hodinky, a
domácí spotřebiče neměly světelné displeje. 
Když už mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby,
budíky s rádiem. Nemluvě o videorekordérech a videokamerách apod... 
Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, a na jejich
vyvolání se čekalo nejméně tři dny. Pokud bylo na výrobku uvedeno
´Made in Japan´, znamenalo to, že je špatné kvality, a zboží označené
´Made in Korea, či ´Vyrobeno v Číně nebo v Thajsku´ ani neexistovalo. 
Neslyšeli jsme o Pizza go home, McDonaldu nebo o instantní kávě, umě-
lých sladidlech... V obchodě bylo možné koupit něco za 5 až 10 haléřů.
Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 50 - 70 haléřů. 
Nové auto stálo 20 000 korun, ale kdo měl tolik peněz? 
V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili, a ne kouřili. 
My byli poslední, kdo byli přesvědčeni, že žena potřebuje muže, aby moh-
la mít dítě. 
Teď mi řekni, kolik si myslíš, že je mi let?" 
"Ach dědo... více než 200!" odpověděl vnuk. 
"Ne, miláčku, pouze šedesát pět !"

Z redakčního archivu
poslala Ludmila Hallerová

novinka

Vy se asi, moji milí čtenáři, domníváte, že vás toto téma už
dlouho nebude zajímat. Já se vám s ním vnutím, neboť si mys-
lím, že to nemůže dlouho trvat a z vás se stanou dědečkové a
babičky, a ti ovšem najednou mají k nemluvňatům blízko
právě proto, že vítali, aby se jejich synové a dcery ženili a vdá-
valy. Není nic přirozenějšího, že jaksi právem připadne
dědečkovi a zvláště babičce úkol starat se o narozené nemluv-
ně, jako by bylo její. Odstrčí matku dítěte co nezkušenou a
kromě kojení se ujme všech ostatních pečovatelských praktik,
aby děťátko spočívalo bezpečně nejen v lásce, ale i v suchu. A
netrvá dlouho a celá rodina, mladí i staří, začnou nahlas pře-
mýšlet, kdy a kde dají děťátko pokřtít. Ne že by nemělo
jméno, to už má od narození, ale všichni je chtějí odevzdat do
péče nejvyšší. A už slyší svého faráře, jak děťátku polévá hla-
vičku, jmenuje je jménem a křtí je ve jméno Boha Otce i Syna
i Ducha Svatého. To je radosti, která ví, že trojjediný Bůh stvo-
řitel se tím křtem zavázal láskyplně pečovat o děťátko a je vést
v jeho životě i smrti. 
Nedlouho poté, co jsem byl vyslán jako brněnský vikář do
Jilemnice, kde přede mnou pracoval krátce Josef Hlaváč, ujal
jsem se té práce především jako kazatel, jehož kazatelnou byly
postupně jilemnické školy. Kazatelská stanice a brzy už filiál-
ní sbor Jilemnice neměl pro kazatele ani byt. Nicméně i za
těchto poněkud truchlivých skutečností jsem vešel pořádně v
povědomost malému hloučku evangelíků a jilemnické veřej-

nosti, z nichž někteří si teprve po mém příchodu uvědomili, čí
jsou.  
Po několika letech byste mne potkali v Jilemnici v Dolní ulici,
jak mluvím s nějakou paní o zamýšleném křtu jejího nemluv-
něte. S neobyčejnou rozhodností však mi sdělila, že ona s
manželem o žádný křest nestojí. Dítě už stejně jméno má. Dali
mu je při narození. A nic dalšího nepotřebuje, a co bude potře-
bovat, to mu opatří. Problém je jen v tom, že babička chce ten
křest. Jen a jen kvůli ní by své dítě přinesli ke křtu. I vyložil
jsem jí, že křtíme děti těm rodičům, kteří oba se křtem nejen
souhlasí, ale přijímají jej svou vírou v Ježíše Krista, kterou
vyznávají namísto nemluvněte. Babička je nemůže zastoupit.
Rozešel jsem se s matkou dítěte po jejím rozhodném prohlá-
šení, že tedy žádný křest nebude. A od té chvíle jsem se s nimi
a s jejich babičkou nesetkal. Byli odněkud z okolních vsí. Chtěl
jsem na ten případ zapomenout, ale připomněl se mi při kaž-
dém dalším křtu. Ke konci své farářské práce, tedy asi po 40
letech jsem si uvědomil, že to byl jediný křest, který jsem
odmítl vykonat -  a mrzelo mne to. A mrzí mne to tím víc, čím
víc se dnes dovídám, jak je moje přesvědčení křtít nemluvňát-
ka jen na víru rodičů poněkud zpochybněno a poněkud pře-
konáno, ač ovšem jen v teologii, nikoliv v církevní praxi. 
Pravím v teologii. Oproti církevní praxi, která trvá na přítom-
nosti věřících rodičů při křtu jejich dítěte, nemluvněte, teolo-
gové poukázali na skutečnost, že Nový zákon vidí možnost

nahradit víru rodičů vírou těch čtyř přátel, o nichž evangelis-
ta Marek píše 5,4-5, kteří přinesli ochrnutého před Ježíše tak,
že museli vyrazit otvor ve stropu – a Ježíš viděl jejich víru.
Avšak zároveň pohled teologů zkoumá hlouběji pohnutky
rodičů a doporučují nesoudit je přísně dogmaticky: „I děti
těch rodičů, kteří věří, že život má nějaký smysl a že je snad
něco nad námi, má a musí být pokřtěno.“ 
K této krajní vstřícnosti dospěli uplatněním teologického
poznání, že Boží milost patří všem lidem. V případě křtu
nemluvněte se pak jedná o vztah, kdy Bůh daruje milost
nemluvněti bez ohledu na ty, kteří je obklopují svými přání-
mi, názory a dobrou vůlí nebo rozpačitostí, svou vírou a třeba
i nevěrou. Na začátku i na konci těchto úvah stojí přece
Ježíšovo slovo: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť
takovým patří království nebeské.“ (Mt 19,14) Předsudku, že
dítě nic nevnímá a nic nechápe, je nutno odzvonit a přidržet
se Ježíšova způsobu: „Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal
jim.“ (Mk 10,16) „Přinášeli mu i nemluvňátka, aby se jich
dotýkal.“ (L 18,15) Jejich křest jest pak chápat jako jednání
mezi Bohem a dítětem bez ohledu na to, zda rodiče, kteří je
přinesli, jsou věřící, skoro věřící a nebo skoro nevěřící, hlavně
že je přinesli. Nevědí, co činí. Ale k tomu je tam služebník
církve, křtitel, který jim už dřív objasnil tajemství křtu – Krista
Pána a jeho tělo, toužící po nových údech. 

vzpomínka na autora článku, faráře čCE josefa Veselého

změna při křtu nemluvňat

dědeček a vnuk



Když se úzkostmi svírá ve mně
duch můj, ty znáš stezku mou.

Ž 142,4
Pochválen buď Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, Otec milosr-
denství a Bůh veškeré útěchy. On
nás potěšuje v každém soužení.

2 K 1,3-4
Když se bolestmi svírá ve mně
duch můj, ty znáš stezku mou. -
Čteme toto slovo a víme, že je to o
nás. Až už si to přiznáme více nebo
méně, ten neklid je tady. A je jedno,
jak ho nazveme. Deprese, nervozi-
ta, obava… Bojíme se vyjít ven, nic
nás nebaví, těžko se soustřeďujeme.
Něco nás spoutává, rozežírá.
I autor tohoto žalmu zná ten pres,
kdy se v člověku jeho duch svírá.
Jenže lidský duch není jako samo-
statné napětí indukční cívky, které
jednoduchým pohybem můžeme

vypnout. Duch, duše, tělo, to je
nerozpletitelná trojka, nic v ní není
přesně oddělené. Proto nás při
úzkosti bolívá také žaludek, točí se
nám hlava a najednou jsme citliví a
umíme ronit slzy jako želva. 
„Psychosomatické procesy“. Jistě je
to tak, i tak se dají nazvat žalmisto-
vy pocity. Problém je jen v tom, že
je nelze vypnout. - Zhluboka
dýchat, zhluboka dýchat… zpívá se
v jedné písni. Proč ne? Nedýchat se
má jen na rentgenu. Ale ani decho-
vá cvičení před zrcadlem nejsou
všelék. - A je nějaký lék? Má pro nás
něco žalmista?
On něco poznal. Když se úzkostmi
svírá ve mně můj duch, ty, Bože,
znáš moji cestu… Na první pohled
jakoby mluvil o dvou různých vě-
cech. Souvisejí? Dá se tomu rozu-
mět? - Bolest břicha a pěšina kolem

vody někam k lesu, to by opravdu
dohromady moc nešlo. - Ale on
mluví o stezce života: Ty znáš, Hos-
podine, mé putování, znáš mé sou-
žení, víš, proč se bojím... Ty také víš,
kudy dál! Já ne, ty víš. Chraň mne,
„vyveď mne ze žaláře, abych vzdá-
val chválu tvému jménu“. /v.8/… 
V těchto slovech se ukrývá rada,
rada nejlepší. Bůh na nás nezapo-
míná, ví o nás. Ví, co bylo, ví, co se
teď kolem nás omotává jako had. 
A ví i to, jak se z toho objetí dostat,
jak jít dál!… A toto prohlédnutí 
z chmur až k němu, k Pánu našeho
bytí, to je to zklidnění, které prožívá
žalmista právě tehdy, když kolem
nás něco utahuje smyčku. Neboť
když Bůh o nás ví, tak ví o nás
všechno a přichází na pomoc. 
Tak to píše i apoštol Pavel v dru-
hém oddílku. Nazývá Boha Bohem
veškeré útěchy! A když veškeré, tak
i v té úzkosti hrozné, která náš duch
svírá. 
Bojíme se jít ven, vycházet do ne-
bezpečí? Bojíme se, že se vrátíme 
s virem na klopě? - Obavy jsou na
místě. Je lepší příliš neriskovat.
Avšak pokud už paty z baráku
vytáhnout musíme, svěřme svou
cestu Pánu. On chrání naše vcháze-
ní i vycházení a má moc léčit, roz-
vázat naše úzkosti. Naději neztrácí
ani náš žalmista“ „Obstoupí mě
spravedliví, ty se mne zastaneš.“ 

Marian Šusták

Bůh na nás nezapomíná, ví o nás
Církev adventistů sedmého dne je
celosvětovou protestantanskou círk-
ví. Po rozdělení Československa 
v roce 1993 se Církev adventistů ne-
rozdělila a i nadále je organizována
jak tzv. Česko - Slovenská unie Círk-
ve adventistů se sídlem v Praze. 
Česko - Slovenská unie je rozdělena
na tři sdružení: Slovenské se sídlem 
v Bratislavě, Moravskoslezské se síd-
lem v Ostravě a České se sídlem
v Praze. 
Pod České sdružení spadají sbory, skupiny a kazatelé na území Čech. 
Momentálně má církev v Českém sdružení cca 3 300 členů, je organizová-
na v 88 sborech a skupinách. 

Vít Vurst

Víte, jak se u nás doma pozná červen? Podle toho, že jsme čím dál méně doma.
Víte, jak se u nás poznají prázdniny? Podle vůní, které se dostaví dříve, než dny
letního volna.
Mám ráda vůně. Ne vždycky jsou to vůně obvyklé, ne vždycky jsou to vůně drahé
nebo svěží reklamou svěže podbízené. Vůně, které mám ráda, jsou – podobně jako
spousta jiných mých oblíbeností – levné, vzácné a důležité. Zvláště mám ráda ty,
které mi zprostředkovávají milou vzpomínku nebo nové poznání.
Červen je měsíc, který už svým názvem přivolává vůni jahod, třešňových koláčů,
rozkvetlých růží a rudých pivoněk. Zdá se, že červená barva má svou vůni. Není
to ale vůně prázdnin, kterou jsem slíbila. Kvůli té se totiž musíte vypravit na něja-
ký vzdálenější výlet – ne jen k zelinářskému stánku, na zahrádku či k prostřené-
mu stolu. Musíte opustit humna a zkoumat, zda i letos přiletí prázdniny do našich
krajů.
Jdu přes sídliště, a najednou mě ovane vůně, která mi už o těch prázdninách něja-
kou zprávu nese. Posekaná tráva pozvolna schnoucí někde blízko mne. Dýchá tu
svou vůni jako by mě chtěla pozvat, abych ulehla a jen tak se dívala do nebe. Jenže
já teď nemám čas, posečená trávo, musím na vlak. Jedu totiž naproti prázdninám.
Přicházím na maličké nádraží na kraji města. Vlastně je to jen zastávka. Jestlipak
tady mají slepou kolej, ptám se já, také tak trochu poloslepá, svého průvodce.
Schválně jsem si dala časový předstih, abychom ji mohli hledat. Nepředpisově jsme
přeskákali trať a našli krásně slepou kolej. Voněla. Voněla dehtem z vyhřátých dře-
věných pražců a rmenem, který vždycky takové krásné slepé koleje zdobí. Zkusila
jsem si, jako vždycky při takové příležitosti, jak daleko dojdu poslepu po slepé kole-
ji. Ta vzdálenost se zkracuje s narůstajícím věkem. Nijak mi to nevadí, když tady
cítím prázdniny se všemi přísliby dálek a nových příběhů.
Vláček motoráček mě veze do lesů, k vodám a stráním. Škoda, že už tu není vlak,
který by voněl kouřem a kůží nebo dřevem. To také patřívalo do arsenálu prázdni-
nových vůní. Tak alespoň vychutnávám vůni řízku a okurky v čerstvém chlebu.
Když jsem jako holka jezdívala na prázdniny, maminka mi vždycky tyto voňavé
lahůdky připravila jako nutnou ochranu před smrtí hladem na trati Praha - České
Budějovice. Já ale tak daleko dnes nejedu. Mé budějické babičky už dávno odešly
na své věčné prázdniny. Tak si jen vzpomenu, jak voňavá byla stará dřevěná
pumpa na zahrádce a sušící se cíchy a ručníky prané tehdy v mýdle. A také pažit-
ka na odpoledním chlebu s domácím tvarohem.
Tak už jsme v lese a já čenichám jak stavěcí pes. Ano, je to tady! Vonící jehličí čer-
stvě pražené na slunci. Nic nepřipomíná prázdniny tak důvěrně, tak silně.
Nejraději bych se té vůně najedla. Ale ještě jsou tady stromy. Už jste si všimli, že
voní jako stará skříň zapomenutá někde na půdě? Nevšimli? A co tedy pořád dělá-
te, že si nevšímáte?
Krásně se usíná na prohřáté mezi, na které se zvolna začíná sušit mateřídouška,
tráva metlice a všelijaké ty kytičky, které bych chtěla mít v polštáři. Místo toho
mám alergii a pelíšek z dutých vláken. Tak si to alespoň na dnešním výletě užiju
a budu si představovat prázdniny v době, kdy o takové meze nebyla nouze.
Dokonce i tehdy, když někdejší vládce nařídil meze rozorat kvůli kolektivizaci, lidé
si některé meze a remízky uchovali. Pečovali o ně vědouce, že jsou krásné, že voní,
poskytují odpočinek lidem a domov čmelákům, broukům a ptákům. Meze byly
vždycky přátelské, ale nyní se těžce hledají i vidícím očím. Jsou totiž často převál-
covány bodláčím a plevelem všeho druhu. Už o ně nikdo nepečuje. Už nikomu
nepatří. Nikdo o ně nestojí. Vždyť na takové mezi ani garáž nepostavíš!
Voda také voní. Někdy voní rybami, někdy rostlinami, jejichž jména vůbec
neznám. Jen si představuji, že tak voní rusalčí vlasy. Voní i voda z oroseného
džbánku, který vám někde podají, když vidí vaši velikou žízeň. Voní voda na roz-
pálených chodnících, když uprostřed dne spadne letní liják. Měla jsem tehdy úplně
nové šaty a nešla jsem se schovat, protože ty chodníky nádherně voněly. Maminka
to sice chápala, ale šaty jsem si musela vlastnoručně vyprat a vyžehlit. Slepota –
neslepota. Výmluvy nebyly přijaty.
Tak už jsme zpátky ve městě, zase doma na sídlišti. Můj pes usoudil, že žádná 
z těch dnešních vůní nebyla dost libá. A protože chtěl mít také podíl na tom voňa-
vém maratónu, dopřát si kosmetickou kúru v jakémsi materiálu, z jehož odéru se
mi chtělo omdlít. Tak tedy půjdeme domů, vykoupeme se v šampónu a budeme se
těšit na ty prázdniny. Já na vůni malin a sena, má psí kompenzační pomůcka na
kravince a mrtvé ryby na břehu stříbropěnné řeky.
Ano, prázdninová romantika je na dosah. Přeji vám všem, kteří to ještě neumíte,
abyste si letos krásně přivoněli k prázdninám. A mějte s sebou někoho, s kým se
vám bude dobře větřit!

Delicie Nerková

Představujeme
Církev adventistů sedmého dne
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Znáte to. Domlouváte se na něčem s lidmi, třeba na nějaké práci, díle,
obchodu a zdá se vám, že je to téměř ideální, že protistrana na peníze
vůbec nepospíchá, dá vám dlouhou splatnost, času dost. Ostatně jak by
ne, máte štěstí a kápli jste na tak bezvadného řemeslníka, kšeftmana či
odborníka, prostě bezva. Ale ejhle, najednou máte šest zmeškaných
hovorů a minimálně dva známí vám volají, že dotyčnému musíte zapla-
tit, pokud možno hned, protože včera bylo pozdě. Dotyčný jev jsem si
dovolil pojmenovat jako „Syndrom akutní potřeby peněz“. A nemyslím
teď na jednoho člověka, nýbrž na celou řadu takových zkušeností.
Přitom je jedno, o co jde. Zda máte potřebnému dítěti přispět na tábor
nebo si opravujete chalupu. Průvodním znakem je, že to přichází jako
blesk z čistého nebe. Až se téměř cítíte trapně. Jistě, chápu, že život ně-
kdy může být jako na houpačce, jednou je líp, jindy hůř, ale vrtá mi hla-
vou, proč ti rádoby vymahači nevěděli už před týdnem, že budou nutně
potřebovat peníze? A proč to nepočká do zítra?
Tuším, že nyní namítnete, že tato úvaha rozhodně nepatří do církevní-
ho tisku, protože nemáme být nikomu nic dlužni a neplatit je ostuda.
Úplně vzorné je asi platit hned, na ruku. Hotově. Nebo raději předem.
Proč ne. Ovšem nelze zapomenout, že podmínky se často mění, napří-
klad se něco najednou neočekávaně prodraží, nestačíte dojít do banko-
matu, internetové bankovnictví má výpadek nebo čekáte na výplatu.
Troufám si tvrdit, že platební trend vystihuje ekonomický jev finanční-
ho nedostatku.  Jinými slovy, peníze mají tu vlastnost, že jich je neustá-
le nedostatek, stejně jako se zvyšuje tlak na rychlost úhrad. Výjimkou je
samozřejmě nebeská měna Pán Bůh zaplať, kdy odměna přijde až na
onom světě.
Trošku mi přijde nefér, když se u lidí projevuje syndrom akutní potře-
by peněz. Nemyslím tím nějaký velkopanský pohled nechápající chudé
živnostníky či jiné potřebné. Spíše se domnívám, že jde o známku toho,
že si to dotyční nedokáží dobře finančně naplánovat, že netvoří rezervy
či že příliš riskují.
Možná, že jsme letos vstoupili do ekonomické krize, že trošku zchud-
neme a budeme se proto muset uskromnit. Tudíž bychom asi měli 
s penězi nakládat o to bedlivěji a modlit se, aby nás Pán Bůh ochránil a
dal nám vše potřebné. Prosme Pána také o to, abychom se nevraceli 
k bláhovým představám materiální blaženosti a více si vážili hodnot,
které se koupit nedají.

ivo Kraus

otvírání studánek

i studánky
chtějí býti čisté,

tak jako děti vy jste;
i jim stýskalo už po jaru.

nejedna studánka malá
se o pramínek bála,

aby nezapadl do kalu,
do bahna a do kamení,
jako člověk do soužení,

ani trochu vláhy
by v ní nezbylo.

vždyť každá studánka 
v lese

na hladině nebe nese,
kdyby jí nebylo,

o zem by se rozbilo.

miloslAv Bureš

červen
růže a kravinec anebo prázdniny 

nikoliv od diora
syndrom akutní potřeby peněz

V pondělí 25. května byla na budově Ústavu pro výkon trestu odnětí
svobody v Leopoldově odhalena pamětní tabule prešovskému biskupu
Pavlu Petru Gojdičovi, který byl vyznamenán titulem Spravedlivý mezi
národy. Na své stránce o tom informovala TK KBS.
Pamětní tabuli v Leopoldově slavnostně odhalil prešovský arcibiskup a
metropolita Ján Babjak, místopředseda Ústředního svazu židovských
náboženských obcí v ČR Igor Rintel a předseda Národní rady SR Boris
Kollár. Tentýž den proběhla online konference o životě biskupa Gojdiče
a o dialogu mezi křesťany a židovskou komunitou. Vystoupily zde re-
nomované osobnosti ze Slovenska a ze zahraničí. Úvodní proslov pro-
nesl kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
Před sedmdesáti lety se uskutečnil tzv. Prešovský sobor. Tehdejší státní
moc jím na dlouhé roky zakázala Řeckokatolickou církev. Mnozí řecko-
katoličtí kněží a biskupové skončili v leopoldovském vězení. Mezi nimi
byl i biskup Pavel Peter Gojdič, který v něm před šedesáti lety zemřel. 
I v přísně střeženém vězení, v ponuré atmosféře začátku ohavných pa-
desátých let zůstal biskup Gojdič věrný svým hodnotám. Právě ty mu
nedaly pasivně se dívat na tragický osud slovenských Židů ve váleč-
ných časech. Svou nebojácnou činností mnohé zachránil. Za to získal in
memoriam prestižní titul udělovaný zachráncům Židů – Spravedlivý
mezi národy.

(red)

na budově věznice v leopoldově byla
odhalena deska biskupu Gojdičovi


