
„odpovědi nA nAše volání
k Hospodinu.“

V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj
se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!

Žalm 4,2

Mít tak telefon přímo k nebeskému
Otci, to by bylo úžasné. Moci si
zavolat v době potřeby, bolesti, trá-
pení, či otázek. Mít přímou odpo-
věď na palčivou otázku: “Co je pro

mě Boží vůle, právě teď“. Vědět,
kdy a jak odpoví a co bude dělat.
Bylo by to snadné, ale tak to ve
vztahu s naším Otcem v nebi
nechodí. Kdo se začetl do Žalmu 4,
ten vidí, jak odpovědí na volání
Davida není splnění proseb, ale
ujištění o Boží blízkosti. Naše mod-
litby často připomínají nákupní
seznam. Co všecko žádáme a oč
prosíme. A nemusí to být věci
materiální. Vždyť se často lidé
modlí o pokoru, tichost i lásku.
Boží odpověď nalézáme v životě
Ježíše. Po únavné celodenní službě
se vycházel sám modlit. Před kaž-
dým dnem vstával, aby byl sám se
svým Otcem. A jistě to nebyly pře-
devším prosby a žádosti, ale ujiště-
ní o Otcově směru pro současný
den. Z těchto zastavení přicházela
síla a jistota. Nešlo o přijetí denního
plánu, ale o jistotu směru – oslavu
Otcova díla a demonstraci Jeho
moci nad všemi silami zla. Do
pokory se musel probojovat a ztišit
musel právě své plány a tužby.
Vždyť bylo tolik potřebných kolem.

V tom je odpověď na všecky lidské
prosby a potřeby. V důvěře jdu
každým dnem, protože jsem  právě
dnes ujištěn o Boží blízkosti. Jedi-
nou překážkou této jistoty jsou na-
še požadavky a představy, jak by
měl náš Otec zasáhnout. Ne, neboj-
me se předkládat své žádosti Bohu.
I Ježíš sám nás k tomu vybízí. Ale
nečekejme, že on bude jednat podle
našich not. Právě čas s Hospodi-
nem nám dá poznat jeho svrchova-
nost . Uvidíme, jak jsou jeho myšle-
ní a způsob jednání jiné, než naše.
Budeme však moci poznat, jak to
jeho je rozhodně TO NEJLEPŠÍ pro
nás i naše okolí a nebude nám
vadit, že náš Bůh jedná jinak, než
bychom si přáli a představovali.
Výsledkem je pokoj. Ježíš dává
svým učedníkům „jiný pokoj“, než
dává svět. A také spočinutí v jeho
plánech, kdy i rozbouřená duše
může odpočinout a nalézt bezpečí,
navzdory bouřím, které zuří v nás i
kolem nás.

Jan Klas, 
biskup Jednoty bratrské
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Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale
Syn člověka nemá, kde by hlavu složil
(Matouš 8,20). Zvláštní Ježíšovo
postesknutí. Opravdu na tom byl
tak špatně, nebyl to nevděk matce 
a sourozencům? Nebo chtěl jenom

varovat židovského teologa, že
následovat Ježíše nebylo žádné po-
zemsky zajištěné živobytí? Měli
bychom to patrně pochopit v  sou-
vislosti s náznakem, že Ježíš musel
dobrovolně opustit svoji pozem-

skou rodinu, aby se mohl cele věno-
vat svému poslání (Mt 12,46-50).
V Izraeli byla rodina ve velké váž-
nosti: …rodina upřímných požehnání
dojde (Žalm 112,2). Stejně tomu bylo
a má být mezi křesťany. Přesto, že
apoštol Pavel doporučoval v  době
tvrdého pronásledování svým žá-
kům, aby se raději neženili, novozá-
konní křesťanství rozhodně neza-
kládalo kláštery a poustevny.
Podívejme se na to, co zaujalo Ježí-
še, dobrého pozorovatele přírody,
na ptačích hnízdech. Je pozoruhod-
né, jak si ti většinou drobní tvorové
dávají záležet na svých domovech.
Architektem i stavařem hnízda je u
ptáků zpravidla samička. Sameček
je odsouzen k úkolu přidavače, shá-
ní a přináší stavební materiál.
Někteří ptáci si však s  budováním
hnízda velké starosti nedělají, spo-

stavíme si hnízda

Když v roce 2009 vyhlásila Česká televize vítěze ankety “Kniha mého
srdce”, pro dost lidí to asi bylo pořádné překvapení. Šlo o formát pořadu,
který vytvořila britská BBC pod názvem The Big Read. V první fázi anke-
ty čtenáři mohli nominovat jakoukoli oblíbenou knihu. Z nich postoupi-
lo do druhého kola 100 nejčastěji nominovaných titulů, pro které mohli
čtenáři hlasovat zhruba po dobu jednoho měsíce. Ve druhém kole bylo
vybráno 12 finálových knih, které byly představeny ve dvacetiminuto-
vých televizních dokumentech, pro něž mohli čtenáři hlasovat zhruba půl
roku. Mezi finalisty se dostali tři domácí spisovatelé (Jaroslav Foglar, Ja-
roslav Hašek, Zdeněk Jirotka a Božena Němcová). V konkurenci Harry-
ho Pottera, Pána prstenů, Malého prince, Egypťana Sinuheta...) “zvítězil”
Saturnin ale hned za ním se umístila Babička. 
Umístění “Obrazů venkovského života” je překvapivé především proto,
že lidi od knihy neodradil ani fakt, že jde o povinnou četbu. Nerozvrátily
je ani poznatky, že autorka nikdy na Starém bělidle nebydlela, že Babič-
čino údolí vypadalo úplně jinak, Viktorku nezabil blesk, ale dožila se
požehnaného věku... Babička je pravděpodobně naší nejvydávanější kni-
hou - od roku 1855, kdy spisovatelka novelu dopsala, jen u nás vyšlo 300
vydání. Ještě za života autorky byla kniha přeložena do němčiny a dnes
jsou známy překlady do třiceti jazyků, včetně tak exotických, jako je ben-
gálština, japonština, čínština, arabština... O ilustrování stáli i naši nejvý-
znamnější malíři, grafici a ilustrátoři: Quido Mánes, Adolf Kašpar, Zde-
něk Burian, Václav Špála, Karel Svolinský a řada dalších. Babička byla
několikrát zfilmována - poprvé v roce 1921, podruhé za druhé světové
války v roce 1940, potřetí v době normalizace v roce 1970. Ztvárněna
byla i v opeře, několikrát zdramatizována a stala se inspirací pro další díla
literární, dramatická, výtvarná apod. Babička lidem pomáhala překonávat
smutná období našich dějin, stejně jako její autorce, která ji psala v době,
kdy prožívala nejtěžší období svého života. 
I dnes se najdou lidé, kteří kritizují způsob života, který Božena Němcová
možná vedla, a neberou v úvahu okolnosti, za jakých se to dělo. Až do
dnešního dne mezi námi žijí její přímí potomci. Jednou z nich je i farář-
ka Církve československé husitské.
Od narození Boženy Němcové uplynulo 4. února 200 let.

Helena Bastlová

kniha mého srdce

Dokončení na str. 2

Staré bělidlo, kde nikdy nebydlela Božena Němcová

Kněží Vladimír Petřek a Václav Čikl, laikové Jan Sonnevend, Václav Ornest a Karel Louda se svými rodinami a dalšími český-
mi pravoslavnými věřícími, popravenými v Mauthausenu, budou známi jako „svatí novomučedníci čeští“ a jejich památku bude
církev oslavovat vždy 5. září. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku svatořečila Matěje Pavlíka (biskupa Gorazda)
za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli vojenskou likvidaci Reinharda Heydricha, již v roce 1987. Nyní se rozhodla mezi
svaté zařadit i ty, kteří zemřeli mučednickou smrtí jako jejich biskup. Christnet.eu o tom informoval sekretariát Posvátného syno-
du Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
Svatořečení novomučedníků se uskutečnilo během liturgie v sobotu 8. února v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a
Metoděje v Praze v Resslově ulici, mimo jiné i za účasti přímých potomků nových českých svatých.
Důsledky jedné z nejslavnějších akcí československého protinacistického odboje – vojenské likvidace Reinharda Heydricha, jed-
noho z nejvýznamnějších mužů Třetí říše – dopadly na české pravoslaví velmi těžce. Parašutisté, kteří vojenskou diverzní akci
27. května 1942 provedli, nalezli úkryt v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje a nacistická moc se po odhalení tohoto úkrytu
mstila nemilosrdně. Tehdejší Česká pravoslavná církev byla úředně rozpuštěna. Biskup Gorazd a další dva duchovní pražské pra-
voslavné katedrály spolu s laickým předsedou farní rady byli po mučení popraveni 4. a 5. září 1942 v Praze Kobylisích; jejich
rodinní příslušníci a další pracovníci církve byli popraveni 24. října 1942 v koncentracňím táborě Mauthausen.

podle www.christnet.eu

AktuAlitA: prAvoslAvná církev má nové svAté - zAvrAžděné pomocníky pArAšutistů
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z církví doma i ve světě
irsko zrušilo svůj protirouHAčský zákon
Irsko udělalo raketový skok ze středověku rovnou do 21. století a zrušilo
svůj protirouhačský zákon., který má poměrně spletitou historii. Kořeny
má v irské ústavě z roku 1937, ve které stálo, že „publikování či projevy
rouhavé, buřičské či neslušné povahy jsou kriminálním činem, který se
trestá v souladu se zákonem.“ Zákon byl nakonec v roce 1999 zrušen,
avšak irská perioda bez protirouhačského zákona trvala pouze 10 let. 
V roce 2009 byl totiž protirouhačský zákon v Irsku znovu zaveden, což 
z Irska učinilo první (a snad i poslední) a doposud stále jedinou západní
zemi, která ve 21. století zavedla nový protirouhačský zákon. Tvůrci záko-
na se tehdy odvolávali právě na zmiňovanou irskou ústavu, ve které exi-
stovaly zmínky o rouhání a bylo tedy prý nutné takový zákon mít, aby
bylo ústavě vyhověno. Aby bylo možné tamní protirouhačský zákon
definitivně zrušit, bylo v prvé řadě třeba, aby z irské ústavy vymizely
zmínky o rouhání. A právě na toto téma se v říjnu 2018 konalo v Irsku
referendum, ve kterém 64,85 % hlasujících hlasovalo pro odstranění
zmínek o rouhání z irské ústavy. Právě referendum představovalo zlo-
mový bod, který rozhodl o osudu irského protirouhačského zákona a
nynější zrušení samotného zákona již tedy bylo pouhou formalitou.
Rouhání bylo ve zrušeném protirouhačském zákoně definováno jako „zále-
žitost, která je hrubě hanlivá a urážlivá ve vztahu k záležitostem, které jsou
považovány za posvátné jakýmkoliv náboženstvím, a tím způsobuje
pobouření mezi značným množstvím věřících daného náboženství“, při-
čemž pokuta za rouhání mohla dosáhnout až do výše 25 000 euro.
Ačkoliv se tedy Irsko stalo další evropskou zemí, která zrušila svůj pro-
tirouhačský zákon, v řadě dalších západních zemí jsou tyto zákony stále
platné a lidé jsou kvůli nich taháni po soudech. Připomeňme například
případ španělského herce Willyho Toleda, který byl v r. 2018 ve Španěl-
sku souzen za „urážku Boha a Panny Marie“.

podle www.osacr.cz

prezident zemAn se zúčAstnil
slAvnostníHo žeHnání kApličky v lánecH
Kaplička u Lán na Kladensku u cesty na Ploskov je opravená. Prezident
Miloš Zeman před žehnáním obnovenému objektu zvanému Ploskovská
Panenka Maria řekl, že plánuje další opravu místního historického objektu,
lesní brány v lánské oboře, která je v poměrně špatném stavu.
Práce na obnově kapličky, na jejíž špatný stav loni v září upozornil lánský
velitel sboru dobrovolných hasičů František Pošta, trvaly měsíc a půl. Na
zajištění se podílela Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu, samotné
provedení měla na starost místní firma. Kaplička má mimo jiné obnovené
nátěry i nápisy a 30. ledna jí požehnal novostrašecký farář Jiří Zeman. Poté
následovala modlitba otčenáš. "Je dobré pronášet vzletné fráze, ale daleko
lepší je, aby za námi něco konkrétního zůstalo," uvedl Miloš Zeman. Do-
plnil, že na dohodu opravy brány s Lesní správou Lány má ještě tři roky
svého funkčního období. Brána je dílem rodu Fürstenberků, od kterých Čes-
koslovenská republika v roce 1921 lánský zámek odkoupila.
Kaplička v pseudogotickém slohu stojí u silnice na Ploskov a dále na Be-
roun. Podle pověsti se kněžně Leontině z Fürstenberka v tomto místě zjevi-
la Panna Maria a zvěstovala jí narození syna. Poté, co se kněžně skutečně
narodil, nechala jeho matka v druhé polovině 19. století postavit kapličku
zasvěcenou Panně Marii.
V okolí Lán je řada objektů, které připomínají historii i jednotlivé osobnosti
včetně několika obětí pytláků. Stojí zde například také památník ke stému
výročí československé státnosti nebo věrná kopie původní fürstenberské
brány do lánské lesní obory, kterou nedávno postavila obec.

www.christnet.eu

při tlAčenici nA boHoslužbě v tAnzAnii zemřelo nejméně 20 lidí
Nejméně 20 lidí zemřelo a dalších 16 jich utrpělo zranění při tlačenici, jež
vypukla 1. února večer na venkovní bohoslužbě pořádané na stadionu v se-
verní Tanzanii. S odkazem na vyjádření místního představitele o tom infor-
movala agentura Reuters. Na shromáždění ve městě Moshi na úpatí hory
Kilimandžáro se dostavily stovky lidí. Místní pastor Boniface Mwamposa,
který mši vedl, láká na své bohoslužby davy lidí tím, že jim slibuje bohatství
a vyléčení, pokud se při obřadu projdou po „svatém oleji“.
„Tlačenice nastala, když se věřící začali hrnout, aby byli pomazáni svatým
olejem,“ řekl místní komisař Kippi Warioba. Podle jednoho ze svědků agen-
tury AFP nalil pastor olej na zem a lidé se po něm snažili projít. Řada jich
však uklouzla a spadla. „Bylo to strašné, lidé byli nemilosrdně ušlapáni,“
prohlásil svědek. Místní komisař Warioba dodal, že pět z mrtvých byly děti.
Úřady se navíc obávají, že by se počet obětí mohl ještě zvýšit, protože dav
byl velmi početný a neštěstí se stalo za tmy.
V Tanzanii v poslední době narůstá počet pastorů, kteří hlásají prosperitu a
slibují, že vyvedou lidi z chudoby. Tvrdí také, že dokážou zázračně léčit.
Tisíce lidí v této zemi s 55 miliony obyvatel vstupují do evangelické letniční
církve, která získává většinu příspěvků výběrem desátků, tedy asi deseti-
procentní daní z příjmu věřících.

www.krestandnes.cz

římskokAtolická církev slAví 50 let české boHoslužby
Se začátkem církevního roku uplynulo padesát let od okamžiku, kdy
římskokatoličtí kněží začali sloužit mši svatou v národním jazyce, čelem 
k lidu a podle nového mešního řádu. Lidé, kterým ještě není padesát, vlast-
ně už nic jiného nepamatují a předkoncilní liturgii mohou znát spíše jako
poklad tradice církve a mimořádný způsob slavení mše svaté. 
Obnovená liturgie vstoupila do kostelů v tehdejším Československu zave-
dením přeloženého mešního řádu od první adventní neděle roku 1969. Zá-
vazným se pro kněze stal od ledna 1970.

dle KaTyd

léhají na dobrou volbu místa. Mohl
jsem to pozorovat, když si jednou
holubí pár vybral za své hnízdiště
veliký květináč s  oleandrem na
našem balkóně v 11. patře panelá-
ku. Prostě tam na hlínu nanosili pár
krátkých větviček a hotovo! Úspěš-
ně tam vyvedli dvě statná holouba-
ta, která svědomitě krmili ze svých
volátek (obrázek). Trnul jsem, když
se už vyspělí potomci chystali s ro-
diči opustit naši pořádnou výšku.
Zřejmě to však zvládli bez problé-
mů.
To jiné druhy jsou skutečnými
hnízdními architekty. Datlovití ptá-
ci vydlabávají svými dlouhými ost-
rými zobáky dutiny v  kmenech
starších stromů. Pracují na tom
okolo dvou týdnů, vstup je kruho-
vý, hnízdní dutina hruškovitého
tvaru, stěny jsou jemně opracované.
Pokud takové hnízdo později opus-
tí, rádi je využijí jiní ptáci – je dobře
chráněno před zájemci o jejich
holátka. Třeba brhlík, šedohnědý
ptáček, který bravurně leze po kůře
stromů všemi směry, si vstup do
takového bytu po datlech zmenšuje
tvrdnoucím bahnem. Asijský zobo-

rožec dokonce v  takovém hnízdě
doslova zazdí manželku, sedící na
vejcích a krmí ji jen úzkým otvo-
rem. Náš ptáček moudivláček lužní
spřede z jemného chmýří květů jív
a osik vakovité hnízdo zavěšené na
tenkých větvičkách těsně nad oče-
kávanou nejvyšší hladinou řeky
nebo potoka. Hnízdo vypadá jak
vyrobené z plsti.
Kdo by neznal čtvrtkulatá hnízdeč-
ka jiřiček a vlaštovek přilepená na
místě chráněném před deštěm i ne-
přáteli. Jsou slepena z  drobných
kuliček hlíny. Dobrý chovatel do-
bytka nechává otevřené alespoň
jedno okno do chléva, aby si tito
hbití lovci much mohli zřídit svá
hnízda uvnitř chlévů. To, jak se tito
ptáčci neomylně vracejí ze zimního
pobytu do svých domovů, inspiro-
valo kdysi básníka Vítěslava Nez-
vala: A jestli viděl jsem co neviděli jiní
– tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný
chlév – Ukázalas mi jih kde máš své
hnízdo v skříni – Tvým osudem je let
mým osudem je zpěv. Patrně se tu
ozývá autorova vzpomínka na
zvláštně ukryté hnízdo vlaštovek.
Mohutná hnízda z  větví na vyso-
kých stromech nebo nedýmajících

komínech staví čápi. Dnes jejich pří-
bytky zpopularizoval nechvalně
známý podnik našeho ministerské-
ho předsedy. Ale čápi za to oprav-
du nemohou, vždyť kdo by nám
nosil do rodin kluky? Podle rozmě-
rů stavitelů a rodičů mají i hnízda
velmi odlišné velikosti. Zatím co
nejmenší tropičtí kolibříci vystačí
s  průměrem okolo dvou centimet-
rů, hnízda velkých dravých ptáků,
volavek nebo čápů měří často
v průměru okolo dvou metrů. Pest-
ré a u nás vzácné vlhy vyhrabávají
pro své hnízděni nory v  hlinitých
nebo písčitých srázech až do hloub-
ky okolo jednoho metru. Samečci
některých tropických ptáků zdobí
svá hnízdiště pestrými předměty,
květy, střípky, krovkami brouků
nebo ulitami plžů, jako komerční
nabídku pro pozdější paní domu.
Pěkný byt nebo rodinný dům, útul-
né vybavení a nápaditá výzdoba –
to je všecko pěkné, ale nejsme ptáci.
Lidskou rodinu nevytvoří sebelepší
hnízdo, ale vzájemná láska, důvěra,
trpělivost, a to všecko s Božím po-
žehnáním. 

Text a foto:
Pavel Javornický

stavíme si hnízda
Dokončení ze str. 1

Již téměř 30 let se táhne kauza obnovy mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí. Spolek pro obnovu
se za každou cenu a všemi způsoby snaží protlačit zno-
vupostavení sloupu po 101 letech zpět na náměstí.
Těmto lidem vůbec nevadí, že 26 předních historiků
umění napsalo primátorovi dopis, ve kterém obnovu
odmítají, protože dokládají, že sloup se dostatečně neza-
choval, a tak nejde o kopii či repliku, ale v řadě částí o
fantazii autora. Na obnovu nebyla vypsána žádná sou-
těž a je za tím pouze jednostranná snaha „sloupařů“. 
V České republice jsou stovky mariánských sloupů, ale
pouze tento jeden vzbuzuje emoce a působí rozdělení,
protože se stal symbolem bělohorské porážky a násilné
genocidy uprostřed našeho národa. Za rozdělením,
které sloup přináší, stojí různé koncepce pojetí našich
dějin. Už jsme se smířili s tím, že někdo vidí naše dějiny
z perspektivy české reformace a jiný opět z pohledu
rekatolizace. S tím můžeme vedle sebe dobře žít a snažit
se ze zmíněných dějinných pohledů vytěžit to nejlepší

pro přítomnost. Horší je, pokud se budeme znovu zra-
ňovat. Sloup stál vedle radnice, kde byl sťat reformní
kazatel Jan Želivský. Sloup stál vedle popraviště, kam
dopadaly setnuté hlavy 27 českých pánů. Někteří
potomci popravených dosud žijí a přijíždějí každoročně
k připomenutí této hrůzné popravy. 
Ke sloupu se také vyslovili představitelé církví české
ekumeny. Ekumenická rada církví sloup vždy odmítala
a její představitelé prosili spolek pro obnovu, aby při-
pravovaný sloup umístil na jiné místo. Valné shromáž-
dění se v roce 2011 jednoznačným hlasováním postavilo
proti obnově sloupu. Nové usnesení Valného shromáž-
dění z 20. 11. 2018 zní: „Vzhledem k blížícímu se výročí
poprav 27 představitelů stavovského odboje na
Staroměstském náměstí a v návaznosti na bohoslužbu
smíření k 600. výročí smrti Mistra Jan Husa navrhuje
Valné shromáždění ERC, aby na místě bývalého ...mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí vznikl sym-

mariánský sloup dál dělí 
společnost a církev

Dokončení na str. 3

Dne 28. ledna 2020 zveřejnil prezident
Trump podrobnosti svého dlouho připra-
vovaného mírového plánu na řešení izrael-
sko-palestinského konfliktu. Přijetí ze stra-
ny palestinské strany a především tisku
arabských zemí bylo chladné a prezident
Mahmúd Abbás se vyslovil, že práva pa-
lestinského lidu nejsou na prodej a že
návrh plánu skončí na smetišti dějin. Ne-
domnívám se, že má pravdu, ani že posti-
hují podstatu věci kritikové, kteří vytýkají
okolnostem zveřejnění plánu mnoho defici-
tů. Tak např. se kritizuje, že byl zveřejněn
krátce před izraelskými parlamentními
volbami a že nebyli přítomni zástupci ani
palestinské strany ani klíčových arabských
států: Jordánska, Egypta a Saúdské Arábie.
Prezident Trump prokázal jeho zveřejně-
ním silný a účinný tah na branku.
Já vidím podstatu plánu v tom, že ať už se
tváří jakkoli, je to dohoda mezi USA a poli-
tickou reprezentací Izraele, že Izrael dostá-
vá neomezenou plnou moc vyřešit konflikt
čistě podle svých představ a dotáhnout toto
řešení až do konce i v případě, že k žádné-
mu dalšímu jednání nedojde. Podrobnosti
plánu totiž pro Palestince možnost jednání
téměř vylučují. Srovnáme-li koncese uči-
něné Izraeli, potom spočívají ve splnění

všech jeho klíčových požadavků, zatímco
koncese učiněné Palestincům jsou pouhou
karikaturou. Tedy konkrétně: plán jasně
konstatuje, že palestinští uprchlíci nemají
právo na návrat a musí se o ně postarat
země, kde pobývají. Dále: hlavním městem
Izraele se stane nerozdělené město Jeruza-
lém, zatímco hlavní město budoucího Pale-
stinského státu má být zřízeno ve vesničce
u Jeruzaléma oddělené od vlastního města
bezpečnostní bariérou. Zní to tak, jako kdy-
by někdo v Čechách navrhl, aby se hlavním
městem státu stala Podbaba. Navíc má být
v podstatě okamžitě anektováno Izraelem
celé údolí řeky Jordánu a asi třetina západ-
ního břehu obsahující veškerou izraelskou
osadnickou výstavbu. Zbylé území vyhra-
zené Palestincům připomíná svou struktu-
rou ementálský sýr – spojený s pásmem
Gazy pouze tunelem s podzemním spoje-
ním. Za slabinu plánu považují jeho kriti-
ci okolnost, že je pro palestinskou repre-
zentaci naprosto nepřijatelný. Ovšem
nedojde-li k jednání, bude to Izraeli plně
vyhovovat a bude tlačit další osídlování 
a anektování Západního břehu až k jeho
plnému záboru pouze podle svých staveb-
ních kapacit a finančních možností. Jediná
podmínka brzdící Izraelce, totiž čtyřleté

moratorium na budování osad, je totiž vy-
mezena jako časová lhůta pro jednání o bu-
doucím Palestinském státu. Nedojde-li 
k jednání, může Izrael osidlovat bez ome-
zení.
Dlouhodobě jsem sympatizoval se slabší-
mi, v tomto případě s Palestinci, ale oddě-
lím-li přání od reality, potom vidím, že
nemají proti americkému plánu absolutně
žádnou protihru. Budou se nadále pyšnit
morální podporou většiny zemí světa, za-
tímco Izrael má zajištěnou dlouhodobou fi-
nanční, vojenskou a diplomatickou podpo-
ru ze strany USA v podstatě ať už tam
bude prezidentem kdokoliv. Reálná podpo-
ra váží více než tisíce prázdných slov.
Kdyby ležela Palestina v jihovýchodní
Ásii, možná bych si uměl představit, že by
se palestinské území mohlo stát prosperují-
cí ekonomickou zónou poněkud podobnou
Hongkongu. Ovšem pokud jedinou reakcí
Palestinců bude vztek a negace. 
Skončí většina z nich mimo Izrael a menši-
na z nich v rezervacích, kde budou vyrábět
suvenýry a připravovat turistům tradiční
pohoštění. Rád bych viděl jejich budouc-
nost nadějnější, ale kam až dohlédnu, tak
nevidím. Svoji při definitivně prohráli.

Miloš Hübner

logický a rozhodující krok
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Písmo hovoří o tom, že byl Ježíš
„vzat vzhůru“. Co to znamená?
Kam byl „vyzdvižen“ – jak mají
Kraličtí. A zde je třeba hned říci, že
toho, který byl „vyvýšen“, nehledá-
me nikde mezi hvězdami. Jak tedy
chápat, jak pojmout a vnímat ono
tak závažné slůvko „vzhůru“? Ne-
nabízí se tu až s jakousi nutností pro-
storová představa? Anebo je snad
možný i jiný pohled a jiné řešení?
Když jde někdo vzhůru, tak nemusí
jít jenom na Sněžku. Může jít totiž i o
určitý vzestup na společenském,
kulturním, vědeckém či sportovním
žebříčku. Dotyčný je uznáván, těší se
nemalé úctě. Člověk může jít i strmě
vzhůru, může být i povyšován, a
přece bude cele a vědomě zůstávat
střízlivě na zemi.
Podobně je i Ježíš povýšen. Ubírá se
do Boží slávy, ke svému nebeskému
Otci. Ježíš z Nazareta se stává Pá-
nem. Opovrhovaný přítel všelijak
problematických existencí, vydě-
děnců společnosti, jehož pozemská
pouť skončila neslavně na popraviš-
ti, je jediným skutečným Pánem:
světa, církve, i jednoho každého 
z nás. Tak vidí a vyznává věci křes-
ťanská víra.
Ježíšovo „vzetí vzhůru“ je ovšem
stále tajemstvím. Něčím, co v čase
pozemského žití plně a zcela neod-
halíme.
V posledu na tom nejsme ani dnes
podstatně jinak než překvapení a
zmatení učedníci. Nemají hned jas-
no o dění, kterého jsou svědky.
„Oblak jim ho zastřel“.
„Ukázala se v oblaku Hospodinova
sláva“ (Ex 16,10). Bůh se projevuje a
zjevuje nepřímo. Jeho jednání a zá-
měry nemáme v ruce. Je mnoho věcí
pod nebem a zemí, kterým nerozu-
míme. Jejich smysl a význam hned 
i často ani neodečteme.

Onen „oblak“ je tu pořád. To se
ovšem leckomu nelíbí. Člověk by
rád poodhalil tajemství. Říká si:
Nechť Bůh konečně vystoupí, ať se
mocně prokáže! Tak, aby ho všichni
museli poznat, uznat, i vyznat. Jenže
– Ježíš se učedníkům ztrácí z očí.
„Oblak jim ho zastřel“. Dále však
hned čteme: „A když upřeně hleděli
k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli
vedle nich dva muži v bílém rou-
chu“ (Sk 1,10). Kdo to jenom je? Kdo
se to najednou dostává na scénu?
Muži mají bílá roucha. Zřejmě jde o
posly, a vyslance z nebeského světa.
Jejich prostřednictvím, a proto
nepřímo, chce Bůh promlouvat do
našeho světa a přicházet ke slovu.
A co mají vyřídit oni bíle odění
poslové z Božího světa? Říkají: „Co
tu děláte a hledíte k nebi“?  Zřejmě
zde jde o jemnou, avšak přece zřetel-
nou výtku. Jako kdybychom zde
zaslechli: Učedníci, křesťané, řeše-
ním není dnes ani zítra, jestliže
budete nečinně stát, možná i zbožně
kamsi vzhlížet, ale nebudete dělat.
Tudy cesta dál nevede. Máte být
svědky vyvýšeného Pána po vší
zemi. Máte důležitý úkol: Získávat
pro Krista celý svět. Kázáním, služ-
bou, stylem života, ale i utrpením a
nesením kříže.
Duch je dáván, kde a kdy sám Pán
chce. Proto dejme pozor na nervózní
a ukoptěnou vlastní aktivitu. Na
druhé straně: Nelze ani jen prodlé-
vat v rozmanitých niterných po-
vznesených náladách a rozpolože-
ních. Písmo je velmi střízlivé. Není
totiž vůbec rozhodující, co prožívají
učedníci, co se odehrává v našich
nitrech. To jedině rozhodující a hod-
né pozornosti je, co dělá pro své
stvoření, pro člověka, Bůh – ve svém
milém Synu.
Hlas Božích poslů, oněch vyslanců 

v bílém odění, pobízí: Dejte se s chutí
a bez rozpaků do díla. Máte naléha-
vý úkol. Nejdete ve své síle, ale
„dostanete sílu Ducha svatého“.
Usilujte proto o to, aby Ježíšova věc
šla dál, aby se evangelium šířilo
vskutku do celého světa, aby prostu-
povalo tou a onou společností, a
kladně ji i ovlivňovalo.
Je velkým nedorozuměním, jestliže
si někdo řekne: Zřídíme Boží králov-
ství na zemi už dnes v plnosti. Nač
bychom měli ještě dále čekat? Tyto
křečovité a netrpělivé pokusy, jak
nás učí i dějiny, žalostně ztroskotaly.
Naštěstí! Vždyť my máme otevře-
nou náruč naděje. Máme totiž koho
čekat. Až přijde Pán podruhé, při
svém slavném adventu, tak doplní,
dokoná a zacelí vše, co se snažíme
všelijak nedokonale dělat. Až on při-
vádí k plnosti a dokonalosti.
Církev žije, pracuje a zvěstuje v me-
zidobí mezi vyvýšením a druhým
příchodem Páně. Dobrou zprávu,
evangelium, dluží všem národům.
Nejen těm vzdáleným, ale přede-
vším té zemi, v níž žije. Zde bývá
misie nejtěžší.
Vyznáváme, že má Kristus moc, že
je mu tato moc dána – na nebi, i na
zemi. Boží působení je tiché, cudné a
nenápadné i nevtíravé. Proto křes-
ťan přiznává a poznává, že to ve
světě nemá nijak snadné. Musí nést,
unést, vydržet ono napětí, které je
mezi tím, co je nyní, co teď prožívá,
čím zrovna prochází, a mezi tím, co
bude, co jednou přijde, co je přislíbe-
no, a co bude s konečnou platností
odhaleno a dokonáno při Kristově
druhém adventu. A toto napětí je
možné nést bez nervozity s pohle-
dem, nasměrovaným dopředu. K to-
mu, který přijde.

Jaroslav Nečas

vzetí vzhůru

Hannah se narodila v Londýně v rodině pakistánských přistěhovalců.
Otec je imám a v muslimské komunitě prožívá velkou vážnost, ale pod
nátěrem svatého muže se skrývá násilník, který svou krutost vybíjí nej-
prve na manželce a pak na dceři. Holčičce je teprve šest, když ji otec
poprvé udeří a následujících deset let dívku s neuvěřitelnou vynaléza-
vostí a krutostí týrá a zneužívá. V šestnácti letech Hannah zjistí, že se ji
chystají, jak je to v této komunitě obvyklé, násilně provdat do
Pakistánu, kde by ji čekal hrozný život. Na poslední chvíli se jí podaři-
lo z domova uprchnout a najít útočiště v rodině svých přátel. Byla to
rodina křesťanská a zde začal její nový život, který vedl k tomu, že se
stala křesťankou. To však byl pro muslimy ten největší zločin, opustit
islám. Který se může trestat i smrtí. Telefonem oznámila, že se již nikdy
domů nevrátí a že se stala křesťankou. Tím více se ji komunita snažila
najít a donutit k návratu a k vynucenému manželství. Musela střídat
svůj pobyt, ale jednou zjistili kde bydlí. Dále sama vypráví: “Bylo odpo-
ledne a učila jsem se. Najednou zvenčí slyším rozruch, podívala jsem se
z okna a vidím, že na ulici byla skupina asi čtyřiceti Pakistánců v čele 
s otcem, jeho obličej byl maskou zloby a nenávisti, ozbrojená holemi a
noži, ale viděla jsem i svého liberálního strýce, který pokřikoval stejně
zběsile jako ostatní. Otec volal: špinavá zrádkyně, couro, podřízneme
tě...! Nic jiného si nezasluhuješ – shniješ v pekle. Ležela jsem pod poste-
lí a sotva jsem se opovážila dýchat. Najednou ticho. Sousedé vyšli na
ulici a pohrozili jim policii a oni odešli.” 
Příběh Hannah končí dobře. Odstěhovala se do jiné části Anglie, šťast-
ně se vdala. Na každou dívku, narozenou jako britská muslimka, které
se stejně jako mně podaří utéci, připadá spousta dalších, kterým se to
nepodaří. Spousta jich zůstane uvězněna ve vynucených manželstvích
a násilných vztazích. Nebezpečí, jaké hrozí ženám, které opustily islám,
nebo uprchly před vynuceným manželstvím, narůstá. Copak to nikoho
nepobuřuje? Kde jsou ochránci lidských práv, práv žen, proč nevolají
po spravedlnosti?  
Hannah dodává: “Jak je to snadné poslat dívky do Pakistánu. Unikla
jsem z asijského muslimského gheta. Ale na muslimech není vše špatné.
Mnoho muslimů v Britanii i ve světě má na své dospívání dobré vzpo-
mínky. Jsou i ženy které mohou svobodně prožívat svůj život. Ale je
toho spousta, co musí být rozbito, znovu vybudováno a přitom napra-
veno.
První Vánoce, které jsem prožívala se svojí "adoptovanou" rodinou byly
zcela jiné než u nás doma.Na Štědrý den jsme šli na půlnoční do meto-
distického kostela. Kazatel několikrát opakoval "Bůh se stal člověkem."
Neustále jsem na to musela myslet. Žasla jsem nad tím, že by se Bůh stal
něčím tak obyčejným, jako je člověk, aby mohl lépe zavést svá slova na
zem. To mě opravdu dojímalo. Tolik se to lišilo od toho, co jsem kdy sly-
šela. Kazatel dál mluvil o lásce, lásce Boha, která ho přiměla přijít na
zem jako člověk, komunikovat s námi a pečovat o nás. Už jsem to nemo-
hla vydržet a naklonila jsem se k dceři mé "adoptované" rodiny a zašep-
tala jí do ucha:
"Jak se mohu stát křesťanem?"
Julie se usmála. Snadno. Prostě požádáš Ježíše, aby vstoupil do tvého
života. Požádáš ho, aby ti odpustil tvoje chyby a poděkuješ mu, že zem-
řel na kříži i za tebe a že znovu povstal kvůli tobě. A to je všechno? Julie
přikývla, to je všechno.
Vrátila jsem se a šla si lehnout, ale nemohla jsem usnout. Pořád se mi
vracela slova, co jsem slyšela. A tak jsem se začala modlit a poprvé 
v životě jsem se modlila ke křesťanskému Bohu: "Bože, jestli jsi skuteč-
ný, jestli existuješ a jsi milující Bůh, pak tě chci poznat a chci, abys
vstoupil do mého srdce." A myslím, že to byla chvíle, kdy jsem konver-
tovala. V té chvíli to bylo zcela instinktivní záležitost. Nepřemýšlela
jsem o minulosti. Byla jsem jen ztracená v emocích té chvíle. Ani jsem
neuvažovala o tom, co by změna víry mohla znamenat. Nechala jsem se
unášet proudem, který mě odnesl někam jinam – na místo lásky, smí-
chu a světla.
Víra je jedinečná osobní záležitost. Svoboda věřit tomu, co jednotlivec
považuje za vhodné – anebo nevěřit, pokud mu to tak vyhovuje – je
výrazným rysem civilizace. Pokud už nejsme ochotni, nebo dost silní na
to, abychom bránili svobodu člověka volně si vybrat víru, pak jsme ztra-
tili samy základy naší civilizace.
V Britanii i v USA jsem mluvila před tisíci lidmi. Nejdřív to byla strašli-
vá představa, ale dokázala jsem to, protože jsem nemohla mlčet o
nespravedlnosti. A budu to dělat dál, protože miluji život a miluji své
sestry a bratry, ostatní lidské bytosti, kteří žijí na tomto světě.”
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dá-
vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27
Kdo by si chtěl přečíst tento neuvěřitelný pravdivý příběh z nedávné
doby!!, je možno zakoupit (např. v levných knihách za 89,-Kč) pod
názvem: Imámova dcera od Hannah Shah.  

Jan Trnka

Hannah
novinka

bolický památník smíření.“ Jestli na náměstí něco dnes
postavit, pak to musí být něco, co smiřuje a ne, co roz-
děluje. Mělo by být dosaženo konsensu.
Velmi odpovědný a citlivý přístup měl k této otázce dří-
vější arcibiskup – kardinál Miloslav Vlk. Do médií se
vyjádřil již v roce 1993 (podle ČTK) takto: „Domnívám
se však, že dnes není vhodná doba stavění či obnovová-
ní sloupů. Obnovení mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí není oficiální prioritou církve, spíše
snaha obnovit život. Úsilí o znovupostavení sloupu
nebere dosti na zřetel naši současnou situaci a může
vyvolávat dojem společenské netolerantnosti a činit
nevěrohodnou naši ochotu druhým sloužit. Nechceme
rovněž vytvářet dojem konkurence na poli ekumenis-
mu. Ne kamenné sloupy, ale ‚živé‘ sloupy mariánské
úcty, která by nás spojovala s ostatními křesťany: žít jako
Maria.“
Proč někteří tak zběsile usilují obnovit sloup rozdělení?
Byl jsem překvapen, jakou váhu mají ve 21. století po-
divné a až konspirační teorie. Za sloupem např. stojí
někteří z monarchistického hnutí Česká koruna. Na
webu zastánců sloupu připomínají poledník vyměřený
na Staroměstském náměstí, kterým kdysi bývalo určo-
váno poledne. Tento poledník, na který dopadal stín
sloupu, je dnes zneužíván k některým konspiračním teo-
riím. Na webových stránkách je možné se dočíst, že
sloupem se prý bojuje o „identitu duše Evropy“. Dále se
tam objeví citát vojevůdce a německého kancléře Otto
von Bismarcka: „Kdo ovládne Bohemii, je pánem Evro-
py“. Člověka při čtení těchto slov napadne, že jsou zde
ti, kteří by zase rádi vládli Evropě. Chtějí snad ze sloupu
na Staroměstském náměstí řídit náš stát či řídit
Evropskou unii? Jak je vidět, tak někteří lidé neopustili
vládychtivé tendence. Ještě, že žijeme v sekulárním
státě, a ne pod habsburskou monarchií! 
Zajímavé také je všimnout si, kdo v Zastupitelstvu obno-

vu sloupu i proti odborníkům a ekumeně zastává.
Nechce se mi věřit, že by konspirační teorie o Panně
Marii vládnoucí ze sloupu Evropě nalézaly tak širokou
živnou půdu. V Zastupitelstvu Hl. Města Prahy se tímto
směrem ubírá především bývalý radní Jan Wolf (KDU-
ČSL), který neustále různými fintami prosazuje sloup na
program jednání, i když stavba byla odmítnuta jak 
v roce 2017, tak v roce 2019. Jemu překvapivě sekundu-
jí lidé jako např. bývalý ministr Jiří Pospíšil (TOP 09),
bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a např. i Jan
Čižinský (Praha sobě). Je dobré znát postoje těchto lidí,
protože se pomalu blíží komunální volby. Překvapivě
ale za šňůrky celé únavné a dlouhotrvající akce tahá 
v pozadí pražský arcibiskup kardinál Duka. Ten je na
rozdíl od svého předchůdce zapřisáhlým „sloupařem“ a
patrně obnovu sloupu chápe jako završení svého půso-
bení v arcibiskupském paláci. Škoda, že více nepamatu-
je na postoje svého nadřízeného v Římě. Papež František
řekl: „Jakmile se ocitnu tváří v tvář klerikálovi, promě-
ním se nezadržitelně v antiklerikála. Klerikalismus by
neměl mít s křesťanstvím nic společného.“ Díky Františ-
kovi za tato jasná slova! Klerikalismus nemá místo ve 
21. století a s ním i okázalá gesta, která vedou na scestí a
zakrývají skutečné poslání církve.
Zdá se těžko pochopitelné, že by se tito jinak bystří lidé
domnívali, že jedním sloupem budou „vládnout Čechii“
potažmo Evropě a pražský poledník jim zvětší procenta
politické úspěšnosti. Takové pohledy bych čekal spíše
od astrologů, a ne od komunálních politiků. Ne, pánové,
duši Evropy nelze získat kusem kamene. Duše dnešních
Evropanů potřebuje jiný přístup. A ten začíná v naslou-
chání druhým, doprovázení, budování mostů mezi
lidmi a nikoli v novém otvírání jizev minulosti. Stojí vám
sloup za rozbíjení ekumenické spolupráce a naší křehké
národní jednoty v době 400. výročí bitvy na Bílé Hoře?

Pavel Černý, předseda 
Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů

mariánský sloup dál dělí 
společnost a církev

Dokončení ze str. 2

já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství
zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.

tomáš GArriGue mAsAryk (1850 - 1937)
* * *

moudřejší ustoupí. smutná pravda, na níž je založena
světovláda hlouposti.

mAriA von ebner-escHenbAcHová (1830 -1916)



Loňské rekordní vlny veder, úbytek
vody v krajině, kůrovcová kalamita
a extrémní výkyvy počasí dávají
tušit, co nás čeká v příštích letech:
bude hůř. Planeta Země se razantně
otepluje v důsledku stále větší pro-
dukce skleníkových plynů lidstvem.
I kdyby lidstvo okamžitě přestalo
vypouštět skleníkové plyny, ještě po
několik staletí by se teplota zvyšova-
la. Radikálními opatřeními na ochra-
nu klimatu je však stále ještě možné
omezit oteplování na snesitelnou
míru. Podívejme se na některé dra-
matické projevy globálního oteplo-
vání v loňském roce.

Rekordní úbytek mořského ledu 
v Arktidě. Od konce března loňské-
ho roku je jeho rozloha na rekordně
nízké úrovni (obr. 1) a z trendu 50 let
lze soudit, že někdy kolem roku
2030 bude v létě Arktida bez ledu
(obr. 2).
Ztráta arktického mořského ledu by
byla velmi nebezpečná, protože led
odráží sluneční záření, zatímco
tekutá voda ho pohlcuje. Tím by se
oteplování klimatu urychlilo. Podle
studie Scripps Institute of Oceano-
graphy z 22. 7. 2019 by to ohřálo pla-
netu v důsledku snížené odrazivosti
podobně jako vypuštění 1000 giga-
tun CO2 do atmosféry, přiblížilo by
oteplení o 2oC nad předindustriální
úroveň o 25 let a vedlo by výhledo-
vě k oteplení planety o 3 – 4oC 
s katastrofálními důsledky. Zname-
nalo by to drastické omezení času,
který lidstvu zbývá k opatřením na
ochranu klimatu.
Špatných zpráv je více. V loňském
létě vypukly požáry nejen na jihu
Evropy, v Kalifornii, ale i na Sibiři,
Aljašce, v Kanadě a dokonce v ji-
nak ledovém grónsku a svým roz-
sahem jsou bezprecedentní. Na

dalším obrázku (obr. 3) jsou satelitní
snímky NASA s vyznačenými požá-
ry viditelnými z kosmu a jimi způ-
sobenou koncentrací sazí v ovzduší.
Rozsáhlé požáry jsou pro klima rov-
něž velmi nebezpečné. Požárem
porostu se dostávají do ovzduší vel-
ká množství CO2, metanu a oxidu
dusíku, tj. skleníkových plynů, které
dále zvýší globální teplotu. Jen v sa-
motném červnu se vloni dostalo do
atmosféry více CO2 z arktických

požárů než za předchozích 9 let
dohromady. Požáry však stále ještě
zuří a i když se celkové množství
CO2 z loňských arktických požárů
ještě nedá odhadnout, již teď je jisté,
že značně přesáhne 100 megatun,
více než vyprodukuje Česká repub-
lika ročně (zhruba 110 megatun).
Kdyby porosty zůstaly živé, spotře-
bovávaly by CO2 z atmosféry a tím
by působily proti oteplování klima-
tu. O to více se teď naopak hromadí
nespotřebovaný CO2 v ovzduší.
Dalším důsledkem je i obrovské
množství sazí, které se následně
usadí na sněhu a ledu v Arktidě,

který pak absorbuje více slunečního
záření a tím dále přispívá k oteplo-
vání klimatu. Politici se dohadují,
kdo za požáry může a již padají i
hlavy. Požáry však hlavně vznikají
údery blesků do horkem a suchem
vyprahlých porostů a rašelinišť a jen
v malé míře lidskou nedbalostí nebo
ilegální těžbou. Hlavní příčinou jsou
nebývalé vlny suchých veder vyvo-
laných globálním oteplováním. Po-
dobně i kůrovcová kalamita  není
vyvolána primárně špatným mana-
gementem lesů a špatnými právní-
mi předpisy neumožňujícími při-
způsobit hustotu výsadby dostup-
nosti vody, ale především oteplením
klimatu v ČR o zhruba 2oC za po-
sledních 60 let, s tím spojeným nedo-
statkem vody v půdě a zvýšením
počtu generací kůrovce z původně
dvou ročně na nynějších tři až čtyři,
což při 3000 možných potomků
jedné samičky vede k více než mi-
lionkrát vyššímu rozmnožovacímu
potenciálu kůrovce a jiných škůdců.
Aby se zabránilo nejhoršímu, je tře-
ba celosvětově co nejrychleji přejít
na obnovitelné zdroje energie a radi-
kálně změnit způsob života a kon-

zumu obyvatel, změnit cíle ekono-
miky z maximalizace zisků a „udrži-
telného růstu“ (což je nesmyslný po-
jem, v konečném materiálním světě
není stálý růst jakékoliv komponen-
ty možný) na nadřazení ochrany kli-
matu ekonomickým zájmům a na
stabilní ekonomický výkon bez nut-
nosti růstu. Podle klimatického pa-
nelu OSN v Katowicích 2018 a spe-
ciální zprávy SR1.5, vypracovanou
91 vědci, by bylo možné omezit glo-

bální oteplení na 1.5oC, kdyby celo-
světové emise skleníkových plynů
přestaly v roce 2020 růst, do roku
2035 klesly na polovinu a do roku
2050 na nulu. Ve světle posledních
poznatků o akumulaci tepla v oceá-
nech (www.carbonbrief.org/analy-
sis-major-update-to-ocean-heat-
record-could-shrink-1-5c-carbon-
budget) i vzhledem k úbytku moř-
ského ledu a nárůstu požárů a jiným
v SR1.5 nezohledněným pozitivním
zpětným vazbám je tato strategie již
nedostatečná.
Navíc je problémem západních roz-
vinutých zemí, k nimž patříme, že

tato strategie je průměrnou pro
všechny země. Pro rozvojové země
bude tento cíl mnohem obtížnější a
tím ambicióznější cíle musí mít roz-
vinuté země. EU tak ambiciózní není
a snaží se dosáhnout aspoň průměr-
ného cíle dosažením nulových emisí
do roku 2050. Avšak ani tento cíl, 
v podstatě nedostačující, je pro
některé členské země EU nepřijatel-
ný, a tak ČR spolu s Polskem a Ma-
ďarskem tuto snahu EU zablokova-
la. Je teď na občanské společnosti,
aby se probudila z letargie a podob-
ně jako již některá aktivní hnutí
(Duha, Greenpeace, Extinction Re-
bellion, Limity jsme my) důrazně
požadovala od politiků účinná opat-
ření. Např. místo klimaticky škodli-
vého a energeticky nepotřebného
rozšíření těžby uhlí na dolu Bílina
rozšiřovat fotovoltaické a větrné
elektrárny. Občanská společnost by
neměla dovolit, aby ve volbách na
obecní, krajské, státní a evropské
úrovni byly zvoleny osoby popírají-
cí nebo ignorující základní vědecké
poznatky a vedené ziskuchtivostí.
Velmi se ztotožňuji s hlavním
poselstvím mladičké grety Thun-
berg světovým politikům: „naslou-
chejte vědcům“.

RNdr. Erik Schwarzbach

bude do roku 2030 léto 
na severním pólu bez ledu?

Desítky lidí se 31. ledna přišly do
Nového Bydžova rozloučit s Václa-
vem Žďárským. Mezi nimi byli nejen
kolegové a kolegyně z Církve českoslo-
venské husitské v čele s patriarchou a
královéhradeckým biskupem, ale i čle-
nové náboženské obce, kde sedm let
sloužil, přátelé z ekumeny, přátelé, kte-
ré poznal, když mu byla diagnostiko-
vána Parkinsonova choroba, povzbu-
zoval je a účastnil se s nimi společných
akcí.
Nelehký životní příběh Václava Žďár-
ského popsal bývalý královéhradecký
biskup Štěpán Klásek. 
Narodil se do farářské rodiny (jeho otec
se ve druhé polovině 30. let minulého století angažoval ve Společnosti přá-
tel demokratického Španělska a znal se s řadou významných osobností -
Albert Pražák, Josef Skupa, J. L. Hromádka...), což mu velice zkomplikova-
lo životní dráhu. Po středoškolských studiích se nedostal na konzervatoř,
proto si našel “přechodnou” brigádu ve Východočeských chemických závo-
dech Synthesia Semtín. Asi sám nečekal, že se brigáda nakonec protáhne na
22 let a že bude pracovat jako dělník a provozní chemik. Své vzpomínky na
tuto dobu zachytil v knize „Chemička, má láska“. Tam také poznal laického
kazatele Církve bratrské díky kterému se znova začal modlit a pochopil, jak
sám později napsal, že “opravdový život není jen čest práci, dřina a chlast.”
V polovině 80. let se opakovaně, ale marně hlásil na teologická studia na
Husovu československou bohosloveckou fakultu, takže aspoň prošel cír-
kevními kurzy a získal teologické minimum. 
Do Církve československé husitské se ale hned nevrátil. Nějakou dobu strá-
vil v Církvi bratrské a později v Jednotě bratrské. Jako písničkář vystupoval
v rozhlasových pořadech Karla Vepřeka, později pod vlivem básníků sdru-
žených ve Skupině XXVI úplně přesedlal na poezii. Napsal několik básnic-
kých sbírek (Houpačka, Akční nabídka a Pták pokadil mi hlavu). Ty vydával u
faráře Církve československé husitské Ervína Kukuczky, který na počátku
70. let založil samizdatovou edici Louč. V polovině 90. let natočili s přáteli
doma v bytě hudební autorské CD Pyroman.
V rozhovoru pro projekt Paměť národa - Příběhy 20. století řekl o svém až
do roku 1989 marném putování k církevní službě toto: „Rozhodl jsem se, že si
život zařídím jinak, že jsem ve fabrice vlastně docela spokojený. V té chvíli přišel rok
1989. A v roce 1990 na jaře jsme opravovali fasádu v Pardubicích na kostele a dole
zastavilo auto. Vystoupil biskup Tuček a volal na mě, jak Ježíš na Zachea: ‚Václave,
slez dolů, jestli chceš sloužit, tak mi to řekni hned!‘ Tak jsem mu to řekl hned. Nějaké
modlitby, to tam nepřipadalo v úvahu… Tak jsem se ocitl zase ve službě.“
V roce 1990 byl vysvěcen na jáhna a ustanoven do náboženské obce Přelouč.
později získal i kněžské svěcení a působil v náboženských obcích Chlumec
nad Cidlinou a Nový Bydžov.

(hb)

spisovatel, básník písničkář
laskavého srdce

václAv žďárský
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