
JAk přiJít k moudroSti
Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a
nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani
jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal
bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi
pro sebe rozumnost při soudním jedná-
ní, hle, učiním podle tvých slov. Dávám
ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo
tobě podobný nebyl před tebou a ani po
tobě nepovstane nikdo tobě podobný.

1 Kr 3,11-12
Šalomoun, to byl alespoň král! Ta-
kových kdyby bylo. To by se nám
žilo krásně pod vladařem, který by
vydával samé moudré zákony, na

všechno a na všechny by pamato-
val, všechno by ohlídal, nikdy by se
nezmýlil. Určitě by se nám všem
žilo krásně? Zkusme si představit,
co by psala do internetových disku-
sí ta paní, která před královským
soudem lhala, ta z příběhu o dvou
matkách a jednom dítěti. Proč nevy-
pustit do světa nějakou šťavnatou
lež, když se může? Jistě by se našlo
mnoho zájemců, kteří by její výmys-
ly pokládali za pozoruhodné a posí-
lali dál. Ovšem tenkrát by ta paní
měla prostor na pomluvy jen při
řečech u studny. Jenže se při čtení
příběhu o moudrém králi vkrádá
nepříjemný citát, že každý národ
má takovou vládu, jakou si zaslouží. 
Moudrých vládců není mnoho, pro-
tože moudrých lidí není mnoho.
Není třeba zdůrazňovat, že moud-
rost se nekryje se vzděláním, chyt-
rost že není totéž, že člověk nenabý-
vá moudrosti automaticky s věkem,
a že být moudrý rozhodně nezna-
mená změnit se v kámen, kterého se
nikdy nic nedotkne. Považujeme-li
moudrost za dobrou hodnotu, mů-
žeme naříkat, že moudrostí lidstvo
příliš neoplývá, a k tomu si ještě mů-
žeme přidat výrok izraelského poli-
tika (jde o jiného, než byl Šalomoun,
tentokrát z 20. století), že lidé i ná-

rody jednají moudře teprve teh-
dy, když vyčerpali ostatní všechny
možnosti. 
Nebo si můžeme všimnout, jak Ša-
lomoun k moudrosti přišel. On o ni
prosil. Oč bychom prosili my na
jeho místě? V Hospodinově řeči jsou
navrženy tři možnosti, jako v přípa-
dě zlatých rybek, které plní tři přání.
Jakoby tam bylo vypíchnuto, jaké
prosby se k nebesům nejčastěji
vznáší. Boží řeč dělá dojem, jako by
byl Bůh z Šalomounovy prosby
pozitivně překvapen. 
Šalomoun, líčený jako král zlatého
věku, taky nebyl bez chyb. Biblické
svědectví nemaluje dokonalé por-
tréty, mluví o lidech, kteří věřili
Bohu. Přesto je možné, že tito chy-
bující lidé mohou být i moudří.
Dokonce mohou mít i moudré vlád-
ce. Po vzoru Šalomounově můžeme
prosit o moudrost i my, kteří se
někdy při pohledu na svoje dílo vy-
děsíme, jakou to hloupost jsme
mohli provést. I o moudré vládce
můžeme prosit. Možná překvapíme
Boha. Možná pak budeme překva-
peni sami, až se ohlédneme za svým
dílem, tentokrát pozitivně. Moud-
rost mi, Pane, dávej!

Elen Plzáková, farářka ČCE
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poselství k neděli oculi

Potěšení je důležité tam, kde je
bolest, trápení, ztráta nebo zklamání.
Snad nejznámějším příkladem potě-
šení je potěšení dítěte. Jako rodiče či
prarodiče víme, jak je důležité po-
foukání odřeného kolínka, utišení
laskavými slovy a povzbuzení obje-
tím. Utržené rány, rány na duši či
bolavé srdce znají nejen děti, ale i
dospělí. Potřebu potěšení může v si-
tuaci útlaku, pronásledování či vy-
hnanství prožívat také celý národ.
„Jako když někoho utěšuje matka,
tak vás budu těšit“. (Iz 66,13)

V knize proroka Izajáše slyšíme o
Božím potěšení mnohokrát. Nejen 
v našem verši 66,13 nebo ve zná-
mém začátku 40. kapitoly („Potěšte,
potěšte můj lid“). Hospodin potěšuje
svou církev v této knize také tehdy,
když nemluví přímo o potěšení: slo-
vy o naději, zaslíbením a obrazy no-
vé budoucnosti. Ovšem Boží potěše-
ní to není jen izajášovská zvláštnost,
nýbrž jedno z důležitých biblických
témat, které najdeme na různých
místech Písma svatého. Božího potě-
šování je plná např. kniha Žalmů.

Boží potěšení z Iz 66,13 zaznělo 
k judským věřícím někdy kolem ro-
ku 530 před Kr. Judští exulanti se
nedávno vrátili do vlasti. Není jich
mnoho, očekávaná spása nikde,
zaslíbené zjevení Boží slávy v nedo-
hlednu. Exulanti přicházejí do po-
měrů hospodářské nouze (60,17),
politické nejistoty (60,10.18) a města
plného sutin (61,4). V dobách zajetí
v cizině zpívali teskné písně o milo-
vaném domově a těšili se, až se tam
vrátí. A když přišli „domů“, čeká je

dar božího potěšení
„Kdyby Jirásek žil v Hollywoodu, byl by milionář, protože měl výborné
zápletky. Oslavoval český národ, ale ne na úkor jiných. Tu a tam zušlech-
ťoval naši historii a prokládal ji sentimentálními příběhy, a tak nám ji při-
bližoval a činil milovanější,” řekl kdysi o našem slavném spisovateli slav-
ný herec a režisér Jan Werich. Jenomže Alois Jirásek žil u nás, takže se
nestal milionářem, ani nedostal Nobelovu cenu za literaturu a co je horší
- dodnes je “moderní” znevažovat jeho dílo. 
Neuškodí připomenout pár životopisných dat. Narodil se 23. srpna 1851 
v Hronově u Náchoda. Pocházel ze starého selského rodu. Jeho otcem byl
Josef Jirásek, původně tkadlec a poté pekař, matkou Vincencie Jirásková,
rozená Prouzová. Před Aloisem Jiráskem se jeho rodičům narodily děti:
Helena, Josef, Emílie; po něm Rudolf, Žofie, Božena, Adolf a Antonín.
Navštěvoval německé benediktinské gymnázium v Broumově, české
gymnázium v Hradci Králové a na pražské univerzitě vystudoval historii.
Čtrnáct let žil v Litomyšli a působil tam jako gymnaziální profesor čes-
kého jazyka, dějepisu a zeměpisu. 
Publikovat začal již v době svých pražských studií, v Litomyšli vznikají
první významné práce (vedle Filosofské historie i Psohlavci). V roce 1879
se Jirásek oženil s Marií Podhajskou, dcerou zámožného soukromníka.
Měli 8 dětí, sedm dcer a jednoho syna. Roku 1888 Jiráskovi přesídlili do
Prahy, kde žili v Resslově ulici č. 1 až do spisovatelovy smrti 12. března
1930. V Praze Alois Jirásek pokračoval v pedagogické práci (vyučoval na
gymnáziu v Žitné ulici) i v literární činnosti. Pobyt v Praze mu dal mož-
nost styku s uměleckým i vědeckým světem. Obnovil osobní styky s Mi-
kolášem Alšem, s nímž sdílel obdobné umělecké představy a plány, a se
spisovateli lumírovského kruhu (J. V. Sládkem, Jaroslavem Vrchlickým 
a Josefem Thomayerem), navázal přátelství se Zikmundem Wintrem a 
K. V. Raisem, trvalé kontakty měl také s mladší generací (J. S. Macharem,
Jaroslavem Kvapilem a Zdeňkem Nejedlým). V Praze vznikla všechna
jeho dramata i nejrozsáhlejší románová díla. Řádným členem České aka-
demie věd a umění byl zvolen 3. července 1890 a roku 1901 byl jmenován
mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Od roku 1909
byl v penzi a věnoval se výhradně literatuře. Z Prahy často zajížděl do
rodného Hronova, ale též podnikal studijní cesty do míst, kam umisťoval
děj svých děl. 
V roce 1876 poprvé navštívil Chodsko, které pak navštívil ještě několi-
krát. Dále se podíval do Drážďan (1885), jižních Čech (1887), Kostnice a
Itálie (1890), na Slovensko (1897), do Bledu (1900) a do Uher (1897).
Ve shodě s charakterem svého celoživotního díla jako jeden z prvních
podepsal v květnu 1917 Manifest českých spisovatelů, významné prohlá-

Dokončení na str. 2

nekopejte do Aloise Jiráska!

Dokončení na str. 2

Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově

Na Korsice měli první ústavu už v roce 1755, tedy ještě před Spojenými státy ame-
rickými (1787). Autorem a vůdcem státu byl Pascal Paoli. Korsická ústava zaváděla
do státu korsických separatistů nejdemokratičtější a nejliberálnější zřízení v tehdejší
Evropě. Jako první mj. zaváděla rovnoprávnost pohlaví při aktivním volebním právu.
Jenomže ústava platila jen do francouzské anexe ostrova v roce 1769. U nás jsme si
sice museli počkat 165 let, za to ta “naše” ústava platila až do roku 1948. Prvotní
úpravu ústavních poměrů po vzniku samostatného Československa přinesl první
zákon nově vzniklého státu, jehož autorem byl jeden z „mužů 28. října“ právník Alois
Rašín. Zákon vyhlašoval vznik samostatného státu, přičemž rozhodnutí o jeho budoucí formě ponechával na Národním shro-
máždění. Ústava byla přijata po mnohahodinovém jednání 29. února 1920 a platností od 6. března 1920.  Československo se mělo
na jejím základě stát demokratickou republikou, kde zdrojem veškeré moci ve státě byl lid. Moc zákonodárná byla svěřena
Národnímu shromáždění, které se skládalo ze dvou komor. Poslanecká sněmovna byla tvořená třemi sty zákonodárci, jejichž
funkční období bylo šest let. Druhou komoru Národního shromáždění - Senát tvořilo 150 senátorů volených na osm let. Obě
komory byly voleny poměrným volebním systémem. Důležitým prvkem celého systému bylo, že neexistovala uzavírací klauzu-
le omezující vstup malých stran do parlamentu. Díky tomu se do poslaneckých lavic probojovávalo i velké množství vyloženě
marginálních stran. Na druhou stranu bylo velkou výhodou přijetí liberálních volebních zákonů. Volební právo bylo obecné,
tajné, rovné a přímé a volebního práva se konečně dočkaly i ženy.

(red)

AktuAlitA: Sto let první úStAvy Svobodného ČeSkoSlovenSkA
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z církví doma i ve světě
ekumenická výprAvA Se SetkAlA S pApežem FrAntiškem
Po Generální audienci o Popeleční středě, kdy papež František hovořil
o duchovním významu pouště, se s papežem krátce setkala malá eku-
menická skupinka z České republiky. Jejími členy byl profesor Karel
Skalický, farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Ko-
pecká, teologové Zdeněk A. Eminger, František Štěch a David Macek.
Podmětem k cestě do Říma bylo výročí 600 let od okamžiku, kdy papež
Martin V. vyslal první křížovou výpravu proti husitům. “I my se nechá-
me zítra od papeže symbolicky vyslat zpět domů - ne už, abychom
spolu (kulturně) válčili, ale abychom pokračovali na cestě smíření,” vy-
světluje záměr ekumenické výpravy jeden z účastníků David Macek,
který se s Proglasem také podělil o své dojmy ze setkání se svatým
otcem: “Pro papeže Františka jsme měli připravené dva dárky. Prvním
z nich byl katalog výstavy Moc bezmocných o Václavu Havlovi. Když
svatý otec uviděl na přebalu Havlovu fotografii, tak se jí dotkl a řekl:
,On byl opravdu veliký.` A také jsme využili toho, že včera uplynulo 70
let od umučení pátera Josefa Toufara a předali jsme mu italskou verzi
knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli.”
Na setkání byla přítomná i farářka Církve československé husitské
Martina Viktorie Kopecká z ženevského vedení Světové rady církví,
která se v minulosti na pozvání papeže Františka zúčastnila jako jediná
vysvěcená žena biskupské synody ve Vatikánu. Den před setkáním 
s papežem se navíc stala prezidentkou „festivalu smíření“ Meeting
Brno. Tento festival se letos uskuteční už popáté a to ve dnech 22. - 31.
května. Martina Viktorie Kopecká Proglasu prozradila, co pro ni pře-
vzetí vedení této instituce znamená: “Narodila jsem se v severních Če-
chách a popravdě jsem moc netušila, co bych tedy mohla nabídnout
jižní Moravě nebo co bych si z ní mohla dovézt do severních Čech.
Potom jsem si ale uvědomila, že je pro mě důležitý rozměr setkávání,
kterým je i dialog mezi Čechy a Němci. Jde totiž o zkušenost, která je
přenositelná do jakéhokoliv prostředí a do jakékoliv země.”

www.proglas.cz

křeSťAné poStAví SmírČí kříž nA boJišti bílé hory
400 let od bitvy na Bílé hoře připomene v listopadu ekumenická boho-
služba, jejíž součástí bude vztyčení smírčího kříže. "Chtěli jsme tam ne-
chat i nějaké znamení, že v dnešní době jsme schopni se společně mod-
lit, ne popírat to, co se v minulosti stalo, ale nenechat si tím uzavírat
cestu do budoucna," řekl Proglasu generální sekretář Ekumenické rady
církví Petr Jan Vinš.
8. listopadu 1620 proti sobě na bojišti na okraji Prahy stanulo vojsko čes-
kých stavů a dvě katolické armády, které slabšího protivníka porazily a
ovlivnily tak vývoj českých zemí na dalších 300 let. Kříž by měl vytvo-
řit německý benediktin Abraham Fischer, který podobným způsobem
přispěl k památníku reformačních bojů ve své vlasti. "Ten kříž má více-
ro břeven. Kdyby ležel na zemi, vypadal by trochu jako tankový záta-
ras. Je v tom určitá symbolika - v okamžiku, kdy se překážka narovná,
stane se z ní kříž, tedy to, co je nám všem společné a všichni uznáváme,
to, co ukazuje k našemu Pánu, Ježíši Kristu," popsal Petr Jan Vinš s tím,
že v současnosti probíhají přípravné práce, na kterých spolupracuje
ekumenická rada s Českou biskupskou konferencí, Federací židovských
obcí a městskou částí Praha 6. Výročí bělohorské bitvy připomene něko-
lik akcí, v říjnu například půjde o konferenci, kterou připravuje ekume-
nická Komise pro církevní dějiny 17. století.

www.proglas.cz

FeStivAl proti totAlitě mene tekel uzAvřelA
bohoSlužbA nA hrAdě
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se konala 1. března bohoslužba
za politické vězně, která zakončila letošní festival proti totalitě Mene
Tekel. Festival trval celý týden. Pořádá se vždy u příležitosti výročí
komunistického puče v Československu v roce 1948 a pořadatelé ho
zamýšlejí jako varování před totalitami ve společnosti. Letos byl věno-
ván odkazu britského novináře a spisovatele antiutopistických románů
George Orwella. Ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené a ze-
mřelé politické vězně vedl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Přítomní si připomněli také 70. výročí umučení číhošťského faráře
Josefa Toufara. Zazněl i text publicisty Miloše Doležala Křížová cesta,
který vznikl při příležitosti letošního kulatého výročí Toufarovy smrti.
V textech jsou použity fragmenty z kázání a promluv Josefa Toufara, z bás-
ní Bohuslava Reynka, z textu sv. Jana od Kříže, z výslechových proto-
kolů příslušníků StB a ze svědeckých výpovědí pamětníků.
Festival Mene Tekel ve spolupráci s odbornými a paměťovými institu-
cemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Připomíná
hlavně odkaz obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne
se každoročně uskuteční zhruba 20 různých akcí, které cílí na diváky
napříč generačnímu, zájmovému a sociálnímu spektru. Autoři projektu
Daniela a Jan Řeřichovi z úcty k odkazu politických vězňů chtěli vytvo-
řit platformu pro autentická svědectví, uměleckou reflexi i odbornou
analýzu doby komunistické diktatury i následky totality nacistické.

www.krestandnes.cz

místo idylky drsná realita. Přichá-
zejí do nuzných poměrů a nejistoty.
Není divu, že jsou navrátilci zkla-
máni a smutní.  Pán Bůh dobře ví,
co potřebují! Přichází jim na pomoc
se svým potěšením. „Jako když něko-
ho utěšuje matka, tak vás budu těšit.“
Potěšení je Boží odpovědí na zkla-
mání a smutek jeho věrných. Bůh
přirovnává své potěšení k potěšení
matky. Matčina náruč a její konejše-
ní je nejúčinnější. Boží potěšení je
podobně laskavé, empatické, něžné
a účinné. Přichází k nám v podobě
slov povzbuzení, v působení Ducha
svatého a cestou Boží konkrétní
pomoci.  To je jedno období Božího
potěšování, kdy Izajáš přibližuje
lidem Boží dobrotu a těší jejich bo-
lavé srdce. 
Boží potěšení v Ježíši Kristu 
(Mt 11,28n; J 3,16; J 11; J 14)
Pán Bůh se zde ve své službě lidem
nezastavil. Příběh Božího potěšení
pokračuje v dějinách spásy v životě
Božího syna Ježíše Krista. Je to jedi-
nečný příběh Božího sklonění k na-
šemu světu. V úplně jiné době, 
v době římského útlaku, v situaci
krize tehdejší civilizace a všeobec-
ného očekávání změny ukazuje
Bůh lidstvu východisko.  Svatý Bůh
vystupuje ze své skrytosti a v Ježíši

Kristu se dává lidem poznávat jako
milující Otec. Slovy svého Syna zve
lidi k tomu, aby se zastavili a vráti-
li ke svému Bohu. A v čem je Boží
potěšení? Slyšíme je hned v prvním
Ježíšově kázání: „Naplnil se čas a při-
blížilo se království nebeské. Čiňte
pokání a věřte evangeliu!“ Lidé se
dovídají, že díky Ježíši mohou začít
v životě nově, díky Božímu odpuš-
tění nemusí zůstat rukojmími svých
selhání a zajatci vlastní minulosti.
Další část Božího potěšení se týká
každodenního života: „Pojďte ke
mně všichni, kteří pracujete a jste obtí-
ženi a já vám dám odpočinout“. Je to
tak staré a zároveň tak současné a
moderní, že se nestačíme divit! Ježíš
mluví o odpočinutí, které začíná
setkáním s ním a pokračuje životem
v jeho blízkosti. Náš život není ne-
smyslný kolotoč, je to cesta, která
má cíl. Ano, náš každodenní život
je úzce spjat s vírou v Krista a naše
víra se nedá oddělit od toho, co pro-
žíváme. Buď je víra v Ježíše Krista
základem, o který se opíráme a kte-
rý nás drží, anebo je to iluze…
Ježíšovo potěšování vrcholí ve slo-
vech od Lazarova hrobu „Já jsem
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i
kdyby umřel, bude žít.“ Když to
domyslíme, běhá nám mráz po
zádech. Není to troufalost takto

věřit a doufat!? Ne, je to konkrétní
podoba víry ve vzkříšení. Když vě-
říme, že Ježíš Kristus vstal z hrobu,
pak to znamená, že život věřících
nekončí smrtí. Odcházejí ke svému
Pánu do života věčného.
Boží potěšení v Duchu svatém
(J 14 + Ř 8)
Boží milostivé jednání a laskavé po-
těšování nekončí ani zde. Pokračuje
sesláním Božího Utěšitele, Ducha
svatého. Ten naplňuje všechny, kte-
ří uvěří v Krista, doprovází je a
posiluje. Boží Duch vede k víře, na-
plňuje Božím pokojem, dává lásku
a naději. Duch svatý zjevuje lidem
hřích, dává sílu k pokání, učí se
modlit, oslavovat Pána a bez stra-
chu ho vyznávat před lidmi. Duch
svatý ujišťuje křesťany o tom, že
jsou Božími dětmi a že je od Boží
lásky NIC neoddělí. V postoptimis-
tickém světě, který si neví rady sám
se sebou, se jedná o hodnoty, které
připomínají lidem jejich jedinečnost
a důstojnost. Díky tomuto působení
Boží milosti se mohou lidé zved-
nout, narovnat, v životě to nevzdá-
vat a s nadějí vyhlížet Boží budouc-
nost. Boží potěšení je ochranou
před strachem, malomyslností a re-
zignací. Uzdravuje lidská srdce a
proměňuje životy.  

Bronislav Kaleta

dar božího potěšení
Dokončení ze str. 1

šení podporující politické úsilí o státní samostatnost
českého národa. S Izidorem Zahradníkem (pozdějším
ministrem železnic) se účastnil čtení deklarace vyhlá-
šení československé samostatnosti dne 28. října 1918 
v 11 h pod sochou sv. Václava. V sobotu 21. prosince
1918 vítal po jedné hodině odpolední projevem prezi-
denta Masaryka na Wilsonově nádraží v Praze při jeho
triumfálním návratu do vlasti. V období tzv. první re-
publiky se s prezidentem Masarykem často setkával.
Univerzita Karlova udělila Aloisi Jiráskovi 2. dubna
1919 čestný doktorát filosofie. Gymnázium v Resslově
ulici neslo od roku 1921 na jeho počest název Jiráskovo
gymnázium.V nově vzniklé Československé republi-
ce se stal poslancem Revolučního národního shromáž-
dění Republiky československé. V parlamentních vol-
bách v roce 1920 získal senátorské křeslo v Národním
shromáždění. Senátorem byl do roku 1925. V parla-
mentu zasedal za výrazně pravicovou Českosloven-
skou národní demokracii. Jeho vstup do Českosloven-
ské národní demokracie byl logický, protože tato stra-
na byla pokračovatelkou strany mladočeské, jejímž
přívržencem byl Jirásek už před první světovou vál-
kou. Z Římskokatolické církve Alois Jirásek vystoupil
23. září 1921. Zůstal sice nadále věřícím křesťanem, ale
do žádné církve již nevstoupil, zůstal bez vyznání.
V letech 1918, 1919, 1921 a 1930 byl navržen na Nobe-
lovu cenu za literaturu. Co po těchto nominacích násle-
dovalo, patří k temným stránkám naší kulturní histo-
rie. „Kdo z umělců, milujících svobodu a revoltu a
nenávidějících jakékoliv státní doktríny, by akcepto-
val člověka oficiálně protěžovaného a glorifikované-
ho” psaly některé noviny. ...I vážení umělci a kritici se
nechali strhnout tehdy módní vlnou a neobjektivně
Jiráskovo dílo haněli a tupili a Jiráskovy skutečné zá-
sluhy o stát relativizovali...
Na jedné straně starý, vše trpce snášející Alois Jirásek,
a proti němu celá kulturní fronta. Urazit a ponížit
Jiráska bylo ctí a vyjádřením odporu k jakékoliv stát-
ní doktríně. (Dnes to bohužel není o moc lepší.)
„Ale já už mám dost toho srovnávání se světovými
autory, s Nobelovou cenou apod. Ať si mne nevšímají
a dají mi pokoj. Já vím, co jsem chtěl, komu sloužím,
pro koho píšu, na cizí svět jsem nikdy nepomyslel,
vím, že se mně všechno nepovedlo, jak jsem chtěl, a
vím, že to všechno přece není samá kronika, a že v lec-
čems je přece trochu umění,” hájil se nešťastný Jirásek. 
„Mne zvláště těší, že v četných projevech lásky k Vaší
osobě zároveň jest vyjádřena láska našeho lidu k dob-
ré české knize. Učil jste lid čísti, přemýšleti a uvažova-
ti, to znamená připravovati cestu k svobodě...“ napsal
mu TGM v blahopřání k 70. narozeninám.

Alois Jirásek zemřel v Praze 12. března 1930, ale pohř-
ben byl v rodném Hronově. V sobotu 15. března, 
v předvečer pohřbu, se před Národním muzeem na
Václavském náměstí u sochy sv. Václava konala pany-
chida, při které promluvili Karel Kramář a František
Soukup. Národní pohřeb začal 16. března v panteonu
Národního muzea. Římskokatolická církev zakázala 
k uctění jeho památky zvonit zvony pražských koste-
lů. Pohřbu se účastnil prezident T. G. Masaryk, vláda
(několik římskokatolických ministrů se odmítlo
zúčastnit), generalita, rektoři vysokých škol, diploma-
té spřátelených států. Čestnou stráž stáli vojáci 30.
Jiráskova pěšího pluku a sokolové. Nad rakví promlu-
vili ministr školství Ivan Dérer, Jaroslav Kvapil a
Rudolf Medek. Po kremaci kolona aut vezla urnu do
Hronova přes řadu českých měst, kde se též konala
smuteční shromáždění. Poslední fáze pohřbu se usku-
tečnila 19. března 1930 v Hronově za účasti rodiny, čet-
ných spolků, korporací i vojska. Namísto zvonů nad
Hronovem zněly sborové skladby J. B. Foerstera na
slova J. V. Sládka: Z osudu rukou a Polní cestou.
Pohřbu se zúčastnily statisíce lidí.
„Při rozboru Jiráskovy historické beletrie každého
vždy znovu a znovu překvapí autorovy rozsáhlé histo-
rické vědomosti i jeho nesporný cit pro kritiku prame-
ne. Stačí uvést, s jakou bravurní jistotou odlišil v čes-
kých kronikách pozdní podání od dějinné reality, aby
mohl sestavit soubor Starých pověstí českých,” píše
Petr Čornej.
„Silnou vzpomínku mám na Jiráska z vojny: když
jsem četl v žaláři jeho "Temno". Tu cítil jsem všecku
naši minulost dvojnásob těžce - a tím světlejší zdála se
mně budoucnost, v kterou jsem tak skálopevně věřil.
Kniha šla z ruky do ruky. My jsme věděli - posilnění
právě jejími slovy, že musíme ven, že musíme býti pá-
ny svého osudu - "Temno" bylo nám světlem do bu-
doucna!” uvedl Karel Kramář.
Nečtěte Jiráska, jestli nechcete, neumíte nebo nemáte
čas, ale nekopejte do něj. Kopete totiž do sebe.

Helena Bastlová

nekopejte do Aloise Jiráska!
Dokončení ze str. 1

Bratr farář Miroslav Frydrych, který dlouhá léta přispíval do našeho
časopisu, zemřel ve věku nedožitých 92 let 2. března 2020. Česko-
bratrské církvi evangelické sloužil jako farář v Odrách ve Slezsku, 
v Bohuslavicích nad Metují a v Kolíně. 
Pohřební rozloučení se konalo v sobotu 7. března 2020 v evangelic-
kém kostele v Kolíně.

(red)
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(pokračování z minulého čísla)
„Shlédni na mě, Hospodine, Bože
můj, a odpověz mi! Rozjasni mé
oči, ať neusnou spánkem smrti!“ 

Žalm 13,4
Hřích člověka může způsobit se-
vřenost srdce. Ta se však může pro-
jevovat i pocitem úzkosti a opuště-
nosti. Takovou situaci popisuje
Žalm 13. Při sevřenosti srdce může
volající k Bohu mít pocit, že na něho
Bůh zapomněl. Proto se ptá, jak
dlouho ještě bude muset trpělivě a
úpěnlivě k němu volat? Dost často
na nás útočí pokušení a nevěra. A
také obava a pocit strachu, že Bůh
zakryl svou tvář, že ji před námi
skrývá právě kvůli naší porušenos-
ti. Písmo i o takovém stavu hovoří.
Jakoby svou odmlkou nám dával
Bůh najevo, že se na nás hněvá. A
my pak vidíme jen svou slabost a
svůj hřích. Nevíme si s tím moc ra-
dy. Přemýšlíme o tom. Dáváme si
nová předsevzetí. Ale marnost nás
znovu a znovu sráží k zemi, do žalu
a do úzkosti nad vlastní nemohouc-
ností. Děláme si s tím starosti a trá-
píme se s tím. A jakmile vezmeme
Pána Boha do reality svého života,
jakmile ho vezmeme vážně, pak
nás bude ještě navíc trápit naše
sebepoznání, naše viny a přidají se
mnohé výčitky. Ale při tom bude-
me mít pocit, že Bůh mlčí! Ruku 
v ruce s takovým poznáním se pak
dostaví stavy poraženosti. Jakoby
nás jakýsi skrytý nepřítel srážel 
k zemi. Jakoby se nad námi povy-
šoval ve chvílích naší lidské slabos-
ti a radoval se z naší porušenosti.
Neznáte takové stavy? Písmo toho-
to skrytého nepřítele nazývá sata-
nem, ďáblem, který v nás někdy
vyvolává pocit beznaděje a napros-
té opuštěnosti od Boha. A činí to
zcela záměrně, aby nás ještě více
srazil a nad námi zvítězil. Chce
naše sevření proměnit v trvalé zou-
falství. Jenže toho Bůh dopustit
nemůže! Žalmista to dobře ví!
Proto hledá pomoc při takovémto
pokušení úzkosti a sevřenosti u
Hospodina. Jedině Bůh nás z toho
může vyvést. Proto žalmista prosí o
osvícené oči, aby nás světlo Božího
slova, Boží lásky a Boží milosti osví-
tilo a posílilo, abychom se nedali
zaslepit a oslepit našeptáváním
toho zlého, že totiž to, co prožívá-
me, je vlastně znamením Božího
zavržení. Proto žalmista prosí o
Boží milosrdenství! Prosí, vzdává
se všeho, i sebe. A všechnu naději
obrací k Bohu. Pevně věří, že jeho
prosba bude nakonec u Božího
trůnu vyslyšena. 
Celá žalmistova prosba končí slav-
ným ujištěním a jistotou, že mocný
Bůh jeho prosby nakonec přece jen
slyšel a vyslyšel! Jeho řeč je už v zá-
věru modlitby uváděna v minulém
čase. To proto, že v žalmistově srdci
už zvítězila jistota Boží lásky a Boží
věrnosti! Žalmista je o ní hluboce
přesvědčen. Proto končí svou mod-
litbu chvalozpěvem tomu, kdo
vždycky vytrhuje z úzkosti, kdo
slabé lidské stvoření vždycky
pozvedá z prachu země. A zcela
jistě ví, že je to Bůh silný a laskavý,
Bůh a Pán a Král našich životů!
Žalm je pro nás povzbuzením k to-
mu, abychom i my mohli vždycky
pociťovat ve svých modlitebních
zápasech takovou jistotu Boží moci,
Boží ochrany a Boží lásky, jako pro-
žíval ten žalmista. Náš Bůh je Bo-
hem lásky a milosrdenství. Sklání
se věrně ke všem, kteří poctivě a 

s upřímným srdcem zápasí před
jeho tváří o korunu života. Takové
drží ve své dlani a chrání je před
vším zlým. 

„Blaze tomu, z něhož je nevěra
sňata a jehož hřích je přikryt!“

Žalm 32,1
V pozadí Žalmu 32 je symbolický
úkon vkládání rukou na kozla,
který podle starozákonní víry od-
nášel do pouště všechny hříchy člo-
věka. A když tento kozel potom
všechno odnesl, tak už se nikdy
žádné takové viny a hříchy člověku
nemohly připomínat. Pak už byl
zcela omilostněn. Žalm začíná slo-
vem blahoslavený. Žalmista tím
chce připomenout, že blahoslavený
člověk je ten, který je zbaven všech
vin! Proto Ježíš, když otvírá svoje
Kázání na hoře, začíná hovořit nej-
prve o blahoslavenstvích. Protože
ví, že hřích činí člověka nešťastným.
Blahoslavený člověk je šťastným
člověkem proto, že mu byly odpuš-
těny všechny jeho viny a hříchy!
Novozákonní evangelium nese toto
poselství a rozvádí myšlenku o bla-
hoslavenství na základě odpuštění
vin tím, že viny a hříchy na sebe
bere za každého z nás Boží Syn,
svou obětí na kříži. Tak Bůh milo-
val svět a člověka v něm! Tak Bůh
připravil pro člověka to největší
štěstí tím, že z něho snímá hřích, že
mu dává v Kristu Ježíši to nejkrás-
nější, totiž odpuštění hříchů a vin.
Tak Bůh otevřel pro člověka cestu 
k blahoslavenství! 
Starozákonní žalm se zatím ještě
ptá, jak tohoto blahoslavenství má
člověk dosáhnout. Ptá se tak proto,
že ještě neví o Boží milosti v podo-
bě odpuštění skrze Kristovu oběť.
Žalmista ještě neví o nové Boží
cestě za člověkem v podobě cesty
Božího Syna. Starý zákon jen v jaké-
si obecné rovině naznačuje Boží
plánovaný příchod Mesiáše, který
přinese všem lidem naději záchra-
ny. A na tohoto Mesiáše starozá-
konní člověk čekal a v naději ho
vyhlížel! 
Žalmista tady volá k Bohu a je si
vědom toho, že kdyby člověk mlčel,
tak by chřadly jeho kosti. Kdyby
mlčel, tak by ho tížilo svědomí a
doléhala by na něho všechna jeho
porušenost. Takový by byl úděl člo-
věka, i každého z nás, kdybychom
přikrývali svoje viny, kdybychom
nevolali k Bohu, neprosili ho za
odpuštění nebo tajili svůj hřích. A
uleví se nám teprve tehdy, když se
před Bohem ztišíme, otevřeme svo-
je srdce a vyznáváme svoje provi-
nění. Jinak řečeno, když se Bohu
vyzpovídáme. V tomto žalmu vidí-
me, že zpověď měla už tenkrát svou
důležitou roli. A má dodnes svoje

místo i v protestantském prostředí.
Jen je třeba k ní přistupovat vždyc-
ky se vší opatrností! Protože je to
velmi choulostivá záležitost. Jde o
zpovědní tajemství lidských srdcí,
tedy lidí mezi sebou navzájem. A
proto jakékoli vynášení čehokoliv
napovrch, všech skrytých a často
bolestivých věcí, by mohlo způsobit
a nechat na duši člověka nedozírné
následky. Mohlo by ublížit a zranit.
Proto naše nejdůvěrnější zpovědí je
vlastně naše volání v komůrce
srdce, v modlitbě přímo k Bohu, 
v osobním rozhovoru s ním. Pak
jde o vyzpovídání se Bohu bez lid-
ských svědků. A když si při této
zpovědi uvědomíme svůj hřích a
vinu a ve vší pokoře ji před Bohem
vyznáme, pak se nám nesmírně
uleví. Protože my tím současně vy-
znáváme, že dnem i nocí nad námi
bdí ruka Hospodinova. Pak jsme
všechno schopni i unést. Ale nikdy
to není z naší lidské síly. Ale je to
proto, že Bůh a Pán a Král našeho
života je nám na blízku, že nás 
v životě podpírá a nese. A pak je
nám vpravdě skrýší a útočištěm! A
my mu před jeho tváří, u Kristo-
vých nohou, můžeme vypovědět
všechno o své lidské bídě, slabosti i
své neřesti. Můžeme před ním slo-
žit všechno svoje lidské trápení, i ty
nejskrytější věci, celou bídu svého
lidství. Náš Bůh a Pán a Král naše-
ho života nám dobře rozumí. Za-
chraňuje nás od soužení a zachová-
vá nás. Když voláme z hlubokosti
svých srdcí a prosíme za odpuštění,
potom nám Pán ze své neskonalé
milosti a lásky poskytuje útočiště a
azyl. Ten, kdo o Bohu a Pánu a
Králi života nic neví, ten se jen potá-
cí ve své lidské bídě, slabosti, boles-
ti a beznaději. Je na to sám. Ale ten,
kdo skládá svou naději v Bohu,
toho obklopuje Boží milosrdenství.
Není to žádná laciná útěcha! Je to
odpuštění z Boží ruky, jehož dů-
sledkem je pokoj v lidských srd-
cích. Je to pocit plnosti Boží lásky a
plnosti Boží dobroty v podobě
Božího milosrdenství. A ti, kteří ně-
co takového mohou okoušet, se 
v životě radují, protože jsou ve víře
ujišťováni o tom, že našli svou
skrýš, pravého, věrného a opravdo-
vého zpovědníka, že našli útočiště
v Bohu, Pánu a Králi života, v jeho
slovu, v jeho lásce i pochopení. 
Hřích je vážná věc. Ale odpuštění 
z Boží strany je ještě mnohem zá-
važnější. Znamená vždycky sejmu-
tí břemene z lidského svědomí. A
toto sejmutí může učinit jen Bůh
sám, protože se dotýká samotné
podstaty našeho lidství.

dokončení příště
Pavel Rybín

kazatel CB

prosby z hlubin lidského zápasu 2
Hazard jak známo býval kdysi považován za těžký hřích, proti které-
mu brojily zejména spolky žen a dívek či jiná mravnostní uskupení s
odůvodněním, že ničí rodiny a je zdrojem zla. Klasické formy před-
stavovaly nejprve hospodské karetní, kostkové a podobné hry,
později zápasnické, sportovní sázení, kasina, proherní automaty až
po online internetové sázení. Tak to už jistě známe, podléhá to zda-
nění, regulacím a dohledu. Nicméně pozor, vyvíjí se nám tu další
zrádná forma.
V poslední době si všímám, kolik rodičů si stěžuje, že jim dítě zcizi-
lo peníze, aby si mohlo koupit postavičky do hry. V tomto ohledu
vynalézavost předčil jeden klučina, který babičce ukrádal peníze z
karty do 500 Kč, protože vyčíhal, že u nízkých částek není nutné zadá-
vat pin kód. Povedlo se mu vybrat neuvěřitelných sedm tisíc korun.
Jedna má známá má zase dceru, která dostala k narozeninám dva tisí-
ce korun, které prohýřila během večera. Představte si, vybavila si
pokojíček v Robloxu. A vskutku, není asi kluk, který by netoužil po
nějakém tom dělu či neprůstřelném pancíři do tankové hry či holčič-
ka, která by si nepřála to nejluxusnější zboží v herních oblíkačkách. 
Nový hazard je postaven na vybuzení touhy mít to hned. Buď může-
te hrát dva roky a získat dostatečný počet bodů pro nákup vytouže-
ného herního doplňku, zvířátka, panáčka, nebo stačí zaplatit nepatr-
nou částku. A když je dítě dobré ve hře, tak je borec. Neumí si to
vybojovat, nevadí. Stačí mít dost peněz. A jak vidno, děti jsou pro
herní úspěch ochotné riskovat hodně.
Řekl bych, že satan si stále hledá nové a nové formy jak dostat lidi do
závislostí. Počítačové hry se tváří nevinně, ale některé mohou velice
umně pracovat s lidskou psychikou s cílem obohacení se. Ti nejmen-
ší jsou nejvíce zranitelní. Mnozí rodiče často ani netuší, co se s jejich
dětmi děje. Jsou přece tak hodné, když mají v ruce tablet. Tedy ales-
poň do doby, než se zjistí, že ten čas na kafe byl opravdu dost drahý.
Možná že si říkáte, proč tohle píši do církevního plátku. Troufám si
tvrdit, že nejmladší generace začíná být v kostelech vzácností. Bylo by
skvělé, kdyby například prarodiče brávali vnoučata s sebou na boho-
služby. Jsem totiž přesvědčen, že děti získají odolnost vůči nástrahám
virtuálního světa mikroprocesorové techniky jen tak, že přijmou do
svého srdce radikálně jiné hodnoty. Věřící dítě nejspíše nebude tolik
toužit po tom mít ten největší bourák v závodní hře, aby to ukázalo
ostatním. Naopak, bude se snažit pomáhat blízkým, bude mít soucit
s neúspěšnými a samo se nebude chtít vyvyšovat nad druhé. Tuším,
že radost z dobrého skutku v reálném světě na mnohokrát převýší
ubohý falešný pocit osamělého zoufalce s mobilem v ruce, který se
kochá jakousi tupou výhrou nad protivníky, které ani nezná.
Závěrem to řeknu na rovinu: „Některé počítačové hry jsou hazard.“
Čert vem ztracené peníze, jde o hazard s našimi dětmi a vnoučaty.
Děti jsou přece odpradávna to nejcennější, co máme. Jak je tedy
možné, že jsou díky novým technologiím vystavovány takovému ne-
bezpečí, aniž by se rodiče jakkoliv znepokojovali? Mnozí říkají: „Ale
ostatní děti ve třídě také hrají ty hry, a kdyby ten náš hrát nemohl, byl
by pak v kolektivu chudák. Proto mu to dovolujeme.“ 
Ať je to, jak je to, přiznejme si, že jde o problém. Naštěstí tu svítá
naděje. Jednou ráno byl silný vítr a vypnuli proud. Byla ještě tma a
nebylo nic vidět než v dáli osvětlená elektrárna. Uvědomil jsem si, že
Bůh může tohle všechno zastavit v jediném okamžiku. Naráz ztratí
všechny ty postavičky v počítačových hrách cenu, neboť ve světě bez
elektřiny nejsou. Je to podobné jako s bohatstvím a penězi, které 
v nebi neplatí. Ó kéž Bůh ukáže našim dětem ty skutečné hodnoty.

Ivo Kraus

Do evangelického kostela chodím s malými přestávkami už takřka sedm-
desát roků. Snad si proto mohu přivlastnit označení „tradiční“ křesťan. To
však užívám vyloženě pozitivně. Moderní ryčná hudba, běžná v leckterých
církvích, mne hlouběji neoslovuje. Ani touha po prožitcích, znameních a
zázracích. A přece je tu minimálně jedna výjimka. Jiný výraz nenalézám.
První rok vojny (1974) jsem strávil přímo na hranicích. V jednotce, která
byla prostě a jednoduše určena na „odpis“. Kriminálníci, duševně nemocní,
debilové (diagnóza) tvořili její pevné jádro. Profesionální pohraničáři byli
ve městě, daleko od „čáry“. Když byl vyhlášen poplach, běželi či vyjížděli
jsme proto s tehdejší asi nejlepší bojovou technikou. Na školení mužstva
(PŠM) jsme byli důstojníky stále ujišťováni o tom, že zlí imperalisté určitě
zaútočí, nejspíše o svátcích. Vycházky proto nebyly. Svátky se podle toho-
to pojetí rozprostíraly po celý týden.
Jednou v noci došlo (jen tehdy prý imperialisté útočili) k výjezdu vší bojo-
vé techniky a my „bigoši“ pochopitelně v plné polní. Faktem je, že ke střel-
bě občas došlo. Samopaly nabité ostrými patronami ovšem nesměli mít kri-
minálníci. Otázkou je, po kom vlastně střílel. Nejspíše po zajících.
Když jsme se jednou vrátili z tohoto příjemného nočního „výletu“, byli
jsme všichni už zcela na dně. Ani samopal jsme už neodevzdali, ale usnuli
v chodbě v jeho (jejich) blízkosti,
Probudil mne až velitel roty, ještě jsem dokázal s námahou vstát a říká mi:
Nečas, zítra jsi převelen do Hlučína u Ostravy. Slovo andělské. Možná, že
mi právě tato zpráva zachránila život. Bez rozpaků a uzardění proto hovo-
řím o Božím zázraku. Z ročního hraničního “pekla“ jsem se dostal do
„ráje“, kde jsem v kasárnách strávil jedno z nejkrásnějších údobí svého
života. Dodnes vzdávám Bohu díky za neuvěřitelný zázrak. Racionální
vysvětlení opravdu nemám. Zázraky se prostě dějí. 

Jaroslav Nečas

nový druh hazardu

zázrak

bude do roku 2030 léto nA Severním pólu bez ledu? 
- Aneb SeznAm špAtných zpráv (et-kJ 5/2020)

Neznám autora článku ale musím mu přiznat, že se mu podařilo téměř
nemožné. Tento článek jsem přečetl pozorně několikrát!!!
Nejsem vědec, jen několik desetiletí tady žiji a pozoruji blízké okolí. S někte-
rými fakty mohu souhlasit, s některými polemizovat, s něčím nesouhlasit. 
V celém článku však postrádám osobní příklad autora, jak žije on a dopo-
ručuje čtenářům k následování. Třeba jaké využívá doma energie, jak je zís-
kává, jakou používá dopravu. Mrzí mě, že se dovolává, co má dělat lidstvo,
občanská společnost, politici – ale nic konkrétního.
Co mě však zaráží, že autor publikující článek v Evangelickém týdeníku
vůbec ve svém článku nepočítá se Stvořitelem a Vládcem vesmíru.
Zdraví Vás Váš čtenář Jan Kantor

k diskusi



Parazitismus, cizopasnictví, je způ-
sob života, který se nám hnusí, a
přesto je v přírodě překvapivě rozší-
řen: více než polovina známých
druhů živočichů jsou příživníci ne-
bo přímo patogennní organismy,
které působí choroby až smrt napa-
dených. Volně žijící živočich, který
není hostitelem několika parazitů, je
prý raritou. Typickými parazity jsou
viry, které vůbec nejsou schopny sa-
mostatné existence bez hostitele.
Dále je tu řada bakterií a prvoků,
kteří jsou příčinou vážných nemocí.
Prvok Toxoplasma napadá zvířata i
lidi. Je šířen především kočkami,
které se samy nakazí od myší. Pů-
sobí nepříjemné až vážné stavy, vel-
mi nebezpečný je pro vývoj dítěte 
v těle matky. Jiný prvok Trypano-
soma, šířený hmyzem, působí tzv.
spavou nemoc, Plasmodium zase
malárii s opakovanými záchvaty.
Vyslovenými parazity jsou i vyšší
organismy, hlavně červi – tasemni-
ce, škrkavky, motolice – ve střevech,
ty třetí i v mozku, nebo pijavice,
které se nám mohou přisát v přírod-
ních nádržích. Příživníci ze třídy
hmyzu - vši, blechy, štěnice, komáři
– žijí většinou mimo hostitele a na-
padají je jenom příležitostně.
Hlavním důvodem je nasát krev,
která umožní samičkám vytvořit
vajíčka. Jejich nebezpečí je v tom, že
mohou šířit vážné infekční nemoci.
Drobný pavoukovec klíště u nás
začal s boreliózou, ale roznáší i váž-
nější zánět mozkových blan. Na
úkor hostitelů mívají někteří parazi-
ti zjednodušená těla (třeba jim vůbec
chybí vlastní trávicí systém) a malé
rozměry (vyjma tasemnici!). Mívají
schopnost alespoň jako zárodky pře-
žít bez hostitele, a tedy bez potravy
velmi dlouhou dobu.
Zajímavý je hnízdní parazitismus,
který u nás provozují kukačky. Ty
nejsou schopny vysedět svá vejce,
protože se stále stěhují za potravou,
stromovými housenkami. Uloží
tedy po jednom vajíčku do hnízda
menších ptáků, a ti je obětavě vykr-
mí až do dospělosti. Kukaččí mládě
roste rychleji a zpravidla vyhází 
z hnízda ptáčata svých hostitelů.
Jedno léto jsme měli půjčenou chatu
na Šumavě. Polekal nás hřmot na
půdě. Tam jsme objevili mladou ku-
kačku. Vypiplali ji rehkové, kteří
měli pod okrajem střechy hnízdo,
které teď bylo prázdné. Jejich nepra-
vé mládě proniklo pod střechu a už
neumělo najít cestu ven. Naráželo
do okének, až jsme mu jedno otevře-
li a ono vylétlo na svobodu.
Někteří živočichové cizopasí i na
rostlinách. Žlabatka dubová (blano-
křídlý hmyz) – samička naklade

vajíčka nejčastěji na spodní stranu
dubových listů. Larvy působí na list
tak, aby kolem nich vytvořil kulovi-
tý nádor, „duběnku“. Je pro larvu
zdrojem potravy a ochranou před
predátory. Duběnky opadávají spo-
lu s listím, dospělý hmyz se prokou-
še ven. Tyto kuličky obsahují barvi-
vo tanin, kterého se v minulosti pou-
žívalo k výrobě „duběnkového
inkoustu“. Běžně byl používán od
12. do 19. století. Rostlinní paraziti
jsou méně početní, než ti živočišní.
Možná jste někdy objevili nezelenou
kvetoucí rostlinu zárazu šupinatou,
která cizopasí na kořenech lučních
rostlin a získává od nich minerální
látky i produkty jejich fotosyntézy.
Bez hostitele nemůže záraza existo-
vat. Některé rostliny jsou polopara-
zity. Z nich jsou známé keříky na
větvích stromů: je to jmelí (Vánoce!)
nebo jemu podobný ochmet – od
hostitele čerpají jen vodu a minerál-
ní látky a samozřejmě výhodnou
pozici na slunci. Fotosyntézu mají
vlastní. Šíří je ptáci, kteří pojídají
jejich lepkavé bobule a pak si čistí
zobáky o větvičky dalších stromů.
Podobně jako při mimikrech nemů-
žeme živočichům ani rostlinám
vyčítat jejich cizopasnictví. Nemají
možnost se rozhodnout a jejich
podivný způsob obživy vznikl dlou-
hým vývojem v nehostinném pro-
středí. Něco jiného je parazitický
způsob života u člověka. Socialis-
mus z toho obviňuje všecky podni-
katele, ale naše politická zkušenost
ukázala, že hospodářství bez sou-
kromého a svobodného podnikání
má značné potíže. Raději se každý
zamysleme nad tím, zda v některé
oblasti příliš nevyužíváme někoho
druhého. Mohou to být rodiče, part-
ner v manželství, možná i bezplatné
zdravotnictví nebo sociální služby.
To se ovšem netýká invalidů, vážně
nemocných nebo starých lidí. Tam je
to v pořádku, ale obávám se, že
někdy můžeme využít nějaké diag-
nózy nebo situace prostě k pohodl-
nému způsobu života. A to už může
připomínat parazitismus.
Hned v prvním ročníku na univerzi-
tě – rok 1957 – jsme měli seminář
marxismu-leninismu na téma „Ná-
boženství jako nejreakčnější forma
idealismu a boj proti němu“. Po
nějakém váhání jsem přišel na ten
seminář s Biblí v ruce a říkal jsem si,
zda mě to nebude stát vytoužené
studium. Našel jsem ve Starém a
hlavně v Novém zákoně řadu slov,
která položila základy spravedlivé-
ho sociálního soužití. Pán Bůh mě
ochránil hned na tom semináři a
potom i za pět let, když jsem u téhož
lektora skládal státní zkoušku 
z marxismu. Zde je několik biblic-
kých citátů, kterými jsem dokazoval,
že křesťanství není ani idealismus
ani reakční.
Když budete prodávat něco svému bliž-
nímu nebo něco od něho budeš kupovat,
nepoškozujte jeden druhého (Lv 25,14).

Spor nemajetných povede Hospodin a
vezme život těm, kteří je okrádali. 

Př 22,22-23
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci.
Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale vnitř
jsou plné hrabivosti a chtivosti. 

Ježíš u Mt 23, 25
Zákoníci vyjídají domy vdov a dlouho se
naoko modlí.                Ježíš u Mk 12,40
Mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy
jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik
ženců pronikl ke sluchu Hospodina
zástupů. Jk 4,4
Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději
přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl 
o co rozdělit s potřebnými.             Ef 4,28
A dokonce jsem zjistil, že autorem
jednoho pádného socialistického
hesla není ani Marx ani Engels, ale
apoštol Pavel: Kdo nechce pracovat, ať
nejí! (2 Te 3,10). 
Myslím, že i z těch několika větiček
je jasné, že jakýkoliv lidský parazitis-
mus se Pánu Bohu protiví a měl by
se protivit i mně a tobě.

Pavel Javornický

parazitismus – život na úkor druhého

pozvánka

Josef II. nastoupil jako císař po
otcově smrti 1765 a jako král po
smrti matčině 1780. Jeho vláda se
vyznačovala množstvím reform-
ních patentů ve všech oblastech ve-
řejného života. Jako osvícenský
absolutista (inspirovaný francouz-
ským a pruským vzorem) se do-
mníval, že sám nejlépe ví, co je pro
zaostalou říši a její obyvatele pro-
spěšné. 
Významné jsou patenty toleranční,
zrušení nevolnictví, uvolnění cen-
zury, zrušení třetiny klášterů (po
jeho soudu neužitečných), zákaz
poutí, zakládání nových farností,
konec útrpného práva, omezení
svátků a reforma daňového systé-
mu. Centralizoval a germanizoval

státní správu - a ignoroval při tom místní historické tradice. Narazil na
odpor šlechty, vysokého i nižšího duchovenstva a musel časem mnoho
reforem odvolat. Stal se však miláčkem selského lidu (obzvláště evan-
gelíků), který si jej ovšem idealizoval. Jeho enormní píle a spěch se dají
vysvětlit i jeho špatným zdravotním stavem a časovou tísní - ve věku 49
let podlehl tuberkulóze.

"Zaslouží si místo vedle nejlepších panovníků". (E. Denis)
Bohuslav Vik

VERITAS, HISTORICKá SPOLEČNOST
PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKé
REFORMACE, pořádá tradiční semi-
nář pro učitele a zájemce o dějepis,
český jazyk a společenské vědy,
tentokrát s tímto tématem: 
„Význam Karla II. z Lichtenštejna
pro dějiny Moravy“. 
S ohledem na loňskou olomouckou
výstavu „Za chrám, město a vlast“
připomenou osobnost olomoucké-
ho biskupa z barokní doby: doc.
PhDr. Eva Melmuková, čestná
členka výboru společnosti, a ThDr.
Petr Melmuk, moderátor společ-
nosti.
Seminář se bude konat jako obvykle
v Pardubicích v sálku na faře Čes-
kobratrské církve evangelické v ul.
Sladkovského č. 638, a to v sobotu
28. března 2020 od 10 h. 
Všichni jste srdečně zváni, vstupné
dobrovolné.

římskoněmecký císař 
JoSeF ii.
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(13. 3. 1741 vídeň - 20. 2. 1790 vídeň)

Záraza šupinatá 

Letos 8. února zemřel prof. Erazim Kohák ve věku téměř 87 let. Jeho pří-
nos pro českou kulturu byl nevšední. Představoval generaci, která ještě
mohla sdílet plody masarykovského humanismu, ale zároveň už zasa-
ženou bolestmi 21. století. Jeho rodiče mu dali do vínku dvojí znameni-
tou výbavu: věrné křesťanské vyznání a hluboké humanitní vzdělání. 
A také praktickou šikovnost. Ničemu z tohoto odkazu se nezpronevěřil.
Sami rodiče byli za války postiženi nacistickým vězením a když po
válce sledovali nebezpečný vývoj v české vlasti, měli pádný důvod 
k odchodu ze země. A ovšem vzali s sebou tehdy 14letého Erazima. Po
jistých útrapách našli všichni domov ve Spojených státech amerických.
Tam Erazim posléze vystudoval na univerzitě v Yale filosofii, teologii a
religionistiku. Stal se kazatelem církve, ale i nadále pokračoval v rozši-
řování svého obzoru.
Později se ve svých 37 letech habilitoval na univerzitě v Bostonu k vý-
uce filosofie. Zde je užitečné připomenout, že si v té době vlastnoručně
postavil chatu v lesích, z níž na bostonskou univerzitu dojížděl. A tam
ovšem působil nejen jako přednášející učitel, ale i jako publicista, pře-
kladatel i kazatel. A nemálo své energie věnoval i praktickým otázkám
veřejného života a celé společnosti. Nepřestával přitom sledovat dění ve
své vlasti. Také se sblížil s českým katolickým teologem Karlem Skalic-
kým. Ten žil v Římě, takže jejich osobní setkání byla vzácná, ale uzavřeli
spolu hluboké přátelství. A oba stále vyhlíželi chvíli, kdy se budou moci
vrátit do své vlasti.
Ta konečně přišla počátkem 90. let. Kohák poté, co postupně mohl uza-
vřít svůj bostonský úvazek, se se zvědavostí rád vrátil domů. V té době
však již jeho rodiče nebyli naživu. Nechal alespoň přivézt jejich ostatky
a uložil je na hřbitově v milovaných Křížlicích v Krkonoších. A přijel do
Čech se svou americkou ženou pí Dorothy Mills Kohákovou. Ta, ač
opustila svůj domov, se po jeho boku cítila i v cizině neobyčejně šťastně,
jak potvrzují všichni, kdo se s ní setkávali. Ona jej však předešla na věč-
nost – zemřela loni na jaře.
Erazim Kohák, sám už více než padesátiletý se se svým nadáním a se
svou nemalou energií vrhl do práce: na pražské filosofické fakultě, 
v Akademii věd, ve skautském hnutí, v sociálně demokratické straně. 
A ovšem v domovské evangelické církvi. Pražský kostel u Klimenta byl
jeho duchovním domovem v dětství a znovu i ve stáří. I v Čechách bo-
hatě publikoval i přednášel. Ani do sborů církve nedokázal odmítnout
žádné pozvání. Z jeho knih, které zde česky vyšly, jmenujme alespoň
tyto: Svoboda svědomí a soužití, Hledání české filosofie, Domov a dála-
va, Zelená svatozář, Pražské přednášky.
Jeho žák a nyní ředitel Ústavu filosofie a religionistiky Jakub Čapek o
něm napsal: „Byl výraznou postavou ekologického hnutí, přesvědčeným so-
ciálním demokratem, kritikem spotřební společnosti, od 90. let častým kritikem
zahraniční politiky USA, v posledních letech se svými veřejnými vystoupeními
pokoušel změnit anti-imigrační postoje české oficiální politiky i velké části české
veřejnosti.“ Sám sebe v jednom spise charakterizoval takto: „Sveřepé úsilí
o jasné myšlení o otázkách lidského přebývání na zemi.“
Bohu za něj chvála i dík.

Blahoslav Hájek

odkaz profesora koháka

„vyrůstal jsem za války a velice dobře si pamatuji, jak se němci
durdili, jak můžou Češi ronit slzy nad židy, když na východní
frontě trpí a umírají krásní mladí němci. to jsem slyšel několi-
krát. A teď to slyším znovu. Jak můžu litovat zvířat, někde zavře-
ných ve vězení, když přece umírá tolik lidí. Jako by židovská
bolest méně bolela než árijská, zvířecí než lidská.“

erAzim kohák


