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D O F A R N O S T I
V Y D Á V Á F A R N O S T S V . V Á C L A V A V L E T O H R A D Ě

POLNÍ CESTOU

Oblý kopec
Tráva do pasu
Vítr v mladém obilí
Babočka na kameni
Vykrojená oblaka
v moři královské modři
Březí jalovice šklube trávu
Jožka uprostřed polí
pozdvihne klobouk na pozdrav
Už jen zemřít blahem

Iva Marková

Úvodem

O každém trápení je třeba mluvit. Putin dál vraždí, unáší ukrajinské děti a dospělé do Ruska
a krade ukrajinské obilí určené pro „hladové“ země. Ti, kteří vyzývají Ukrajinu, aby k zís‐
kání míru přenechala některá svá území Rusku, by měli Putinovi darovat nějaké své území,
nebo svůj majetek. Z cizího se snadno rozdává. Ustupování zlu se vždy vymstí, Hitler musel
být také poražen. Třista lidí, pomáhající výsadkářům, kteří odpravili R. Heydricha, bylo za‐
vražděno. Získání ztracené svobody je vždy draze placeno.
Zanedbali jsme péči o mír a nestavěli se proti lžím. Neutrální Švýcaři nebo Finové procházejí
vojenským výcvikem a jsou připraveni svou svobodu a zem bránit.
K budování dobrých vztahů s jednotlivci i národy nevyužíváme pomoc Boha. Neřešíme své
spory podle jeho pokynů a často se nám pak rozpadá manželství, přátelstvi a mír.
Královna Alžběta obdivuhodně slouží svému lidu 70 let.
Naši rehkové vyvedli první mladé. /v

Zlo nemá národnost. Zvítězí jenom tehdy,
když mu to pasivní, zbabělá a vypočítavá
většina dovolí.

Zuzana Čaputová

Vůdce je ten, kdo dokáže lidi pro něco získat,
kdo jim důvěřuje a vyzývá je ke spolupráci.

kardinál Martini

Hranice mezi dobrem a zlem, nadějí a zoufal‐
stvím nerozdělují svět mezi námi a jimi. Ta
hranice prochází středem každého z nás.

Robert Fulghum

Odposlechnuto:
Nedokážeš-li sestavit holou větu ve své ma‐
teřštině, proč bych ti měl věřit, že jsi odhalil
mezinárodní spiknutí?

Stejně si myslím, že na odhalování meziná‐
rodních spiknutí je ruština.

Pokud homosexualita ohrožuje vaši rodinu,
jste pravděpodobně buzna.

Nerozlišování dobra a zla, tolerance a
lhostejnost člověka k aroganci, ke hrubosti, k
pusté lži a nepravdě je cesta, po které může
plíživě přicházet „systémové“ zlo.

kardinál Vlk

Před 80 lety byl z rozhodnutí českoslo‐
venské vlády v exilu popraven vysoký před‐
stavitel SS, jeden z nejzrůdnějších nacistů a
strůjce holokaustu Reinhard Heydrich.
Když přĳel osm měsíců předtím s Hitle‐
rovým pověřením do Prahy, vyhlásil svůj
program:
„Českomoravský prostor se nesmí nikdy po‐
nechat v takovém stavu, který by umožňoval
Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. … ne‐
zbude nic jiného než Čechy poněmčit a
převychovat, nebo postavit nakonec ke zdi.“
Měla to být jen otázka času. Heydrichovým
záměrem bylo „zabít český národ“, vyhubit
ho nebo poněmčit a Čechy a Moravu navždy
udělat německým územím.
Jinak řečeno: provést „konečné řešení“ náro‐
da, státu i území. Je otřesné, že zrůdnost ta‐
kového rozměru z Evropy s nacismem ne‐
zmizela. Ruské plány pro Ukrajinu zveřejně‐
né oficiální propagandou nápadně připomí‐
nají nacistické vize.
Ještě otřesnější ale je, že dnes někteří ev‐
ropští lídři znovu přemýšlejí, jestli by nešlo
se ďáblem „nějak dohodnout“. Dokonce na‐
hlas uvažují o jakýchsi ústupcích, které při‐
tom nemají žádné právo nabízet.
Uctít památku hrdinů Kubiše, Gabčíka a
dalších vojáků a jejich statečných podpo‐
rovatelů v odboji neznamená jen položit věn‐
ce k jejich památníku. Znamená to nedovolit,
aby se znovu ustupovalo komukoli, kdo vy‐
hlašuje plány na genocidu.

Marek Hilšer

Služební psi na dvoře vyjí
a Radim slaví eucharistii.
Slova písně Ó svatý Michaeli
linou se z cely.
Kalich je lžíce a hostie jsou z veky.
Pán Bůh je s námi po všechny věky.

Ivan M. Jirous

Nikdy se nehádej s někým, kdo má větší te‐
levizi než knihovnu.

Emilia Clark



ŽĲI DÍKYTOBĚ

Stáří obzvlášť poznamenávají prožitky zma‐
tenosti a sklíčenosti, ztráty a opuštěnosti,
zklamání a pochybnosti. Svou křehkost
v dramatických životních situacích můžeme
zakusit všichni, v jakémkoli údobí života. Ve
stáří ale tyto pocity mohou vést okolí k přesy‐
cenosti, či dokonce je obtěžovat. Kolikrát
jsme zaslechli nebo si pomysleli, jak jsou ti
starci otravní. Neříkejte, že ne…
„Cti svého otce i svou matku.“ Nejedná se
pouze o vlastní rodiče, nýbrž o generaci a
celá pokolení, která nás předcházela. Přĳali
jsme od nich lásku a nyní jim tuto lásku vra‐
címe. V péči o nemocného, podpoře ne‐
soběstačného a záruce jejich obživy může ale
úcta scházet. Úcta se vytrácí, když se dů‐
věrnost neprojevuje jako jemnost a láska, ale
mění se v hrubost a zneužití moci. Když se
fyzická slabost vyčítá, či dokonce trestá.
Když se pomatenost stává vstupní branou
k zesměšňování a ubližování. To se může dít
i doma, v pečovatelských domovech, stejně
jako na úřadech a veřejných prostranstvích.
Pokud se v mladých lidech podněcují po‐
výšenecké - ba dokonce pohrdlivé - postoje
vůči stáří, vede to k hrůzným důsledkům a
nepředstavitelným krajnostem. Mladí lidé,
kteří podpálí bezdomovci pokrývky, jsou jen
špičkou ledovce. Mnohdy se domníváme, že
senioři jsou „odpadem“. Pohrdáme jimi a
odepisujeme je ze života, vytěsňujeme, „vy‐
hazujeme“. To ve skutečnosti zneucťuje nás
všechny. Pokud starého člověka ponižuji,
haním sám sebe.
Navzdory veškerému hmotnému zajištění,
které bohatší a organizované společnosti se‐
niorům poskytují a na něž zajisté můžeme být
pyšní, mám pocit, že zápas o úctu je dosud
nedostatečný a nevyzrálý. Měli bychom se
všemožně vynasnažit o jeho podporu. Dovo‐
lil bych si poradit rodičům, aby své děti stále
vodili ke starým lidem, i když jsou třeba
nemocní a pomatení. A není-li jiná možnost
než domov seniorů, prosím, navštěvujte je.
Staří lidé jsou ctí naší společnosti, otevírali
její brány, na což děti někdy zapomínají.
V Buenos Aires jsem rád a často chodíval do
domovů pro staré lidi. Jednou jsem se zeptal
jedné paní, kolik má dětí. „Mám čtyři, všich‐
ni mají rodinu a vnoučata,“ začala mi vy‐
právět. A na otázku, zda ji přĳdou navštívit,
mě ujišťovala, že neustále. Když jsem vy‐
cházel z jejího pokoje, zdravotní sestra, která
vše vyslechla, mi řekla: „Otče, lhala vám, aby
kryla své děti, už šest měsíců sem nikdo ne‐
přišel.“
Prosím, to je těžký hřích. Boží pokyn: „Cti
své rodiče“ je - jako jediný - doprovázen
velkým příslibem „abys byl dlouho živ na
zemi“.
Všichni můžeme říci: žĳi díky tobě, babičko,
dědečku.

František, biskup římský

Žít spolu šťastně až do smrti není pohádka.
Je to rozhodnutí. Fawn Wlaver

TŘI PROVOKATIVNÍ OTÁZKY
aneb Kde se děje církev

Píšu tento text v noci po sledování úterního
benefičního koncertu pro Ukrajinu. Nějak
nemůžu spát a musí to ze mě ven, promiňte.
Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší
doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak
trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí
Kristových učedníků, a není nic opravdu lid‐
ského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.
Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří
jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování
do otcova království jsou vedeni Duchem
svatým a přĳali zvěst o spáse, kterou mají
předložit všem. Proto také toto společenství
cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a
jeho dějinami. (Druhý vatikánský koncil,
Pastorální konstituce o církvi v dnešním svě‐
tě Gaudium et spes, 1. odstavec)

Takže ty tři lakonické provokativní otázky:
1. Fakt?
2. Kde se neděje církev a proč?
3. Kde se církev děje?

Jen stručně bych je rozvedl pro lepší porozu‐
mění (a možná ještě větší provokaci):
1. Je opravdu pravda to, co uvádí první od‐
stavec koncilové konstituce? A chceme vů‐
bec, aby to pravda byla? Nelžeme si do vlast‐
ní kapsy?A pokud si lžeme, tak proč? Jaké to
má příčiny a jaké důsledky?
2. V celé zemi se zvedla obrovská vlna soli‐
darity k lidem Ukrajiny. Jak to, že tento
mohutný proud porozumění úzkostem trpí‐
cích lidí naší doby jde mimo církev? Jak to,
že na koncertu pro Ukrajinu (a mnoha
dalších projevech bytostné sounáležitosti)
nezní rozhodný hlas církve a jejích představi‐
telů? Jak to, že je tam nikdo nezve, ale ani
nepostrádá?
Rezignovala naše církev na to být aspoň
částečně srdcem a svědomím společnosti?
Když pan kardinál Tomášek v roce 1989 vy‐
slovil, že „v těchto osudových chvílích na‐
šich dějin stojí on i celá katolická
církev na straně národa“, šlo o rozhodné a
věrohodné slovo rozhodného muže.
Co k tomu řekne naše církev v osudových
chvílích evropských dějin dnes? A zajímá to
vůbec někoho?
3. Tak tohle bude asi nejprovokativnější:
Církev se děje. Děje se v srdcích, postojích a

Pořád hledám cesty, jak radostnou zvěst a
to, co křesťanství nabízí, formulovat tak, aby
to bylo srozumitelné i současnému člověku.
V kostelích říkáme složité květnaté fráze,
kterým dnes už nikdo nerozumí. Protože jsou
ale zaběhnuté, používají se dál. Jsou součástí
balíčku tradičních výkladů, které není žádou‐
cí narušovat. Ale kázání není o tom ujistit se,
jak tomu všichni dobře věříme. Pokud se
mnou jako s věřícím kázání vnitřně nic neu‐
dělá a neposune mě novým směrem, snadno
se ocitnu v pasti duchovní nadutosti.

Pavel Eder

Slyš, Izraeli, pravidla života, popřejte slu‐
chu, abyste se naučili prozíravosti.
Jak to, Izraeli, že trpíš v zemi nepřátel?
Opustil jsi pramen moudrosti!
Kdybys byl šel po cestě Boží, žil bys v pokoji
navěky.
Nauč se, kde je poznání, kde je síla, kde je
vědění. Poznáš zároveň, kde je dlouhý věk a
život, kde je světlo očím a pokoj.
Obrať se, Jákobe, k boží moudrosti.

Bar 3: 9-14. 4:4

2

činech mnoha „nevěřících“ lidí, pro které
platí, že „naděje, smutek a úzkost lidí naší
doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak
trpí, je i jejich nadějí, smutkem a úzkostí“,
protože „není nic opravdu lidského, co by
nenašlo v jejich srdci odezvu“. Když to řeknu
na konkrétním případě, v úterý večer se děla
v lidech, kteří benefiční koncert pro Ukrajinu
připravili, kteří na něm vystoupili, kteří přišli
na Václavské náměstí, kteří přispěli na sbírku
pro Ukrajinu. Děje se v Petru Hutkovi, Mi‐
chaelu Kocábovi, Petru Jandovi, Tomáši
Klusovi, Semjonu Byčkovi a mnoha dalších,
kteří věděli, že se prostě musí vyslovit. Ano,
tady se děje církev. Protože církev se má dít
v tomto světě a má působit, že se bude něco
dít s ním. Necítíte tady působení Ducha, není
tohle podíl na Kristově životě, není tohle zá‐
zrak naděje a účinné lásky, projev Boží mi‐
losti? A když ne tohle, tak co tedy?

Pár slov na vysvětlení
Proč hovořím o církvi jako o svátosti? Druhý
vatikánský koncil hned na počátku věroučné
konstituce Lumen gentium (LG) hovoří o
církvi jako o základní svátosti a dále v od‐
stavci 48 jako o všeobecné svátosti spásy.
Svátost jako děj? Jak o tom hovoří například
odstavec 11 LG, svátosti představují
mnohem víc než jednorázový akt nebo
slavnostní okamžik a už vůbec nejsou
předmětem či magickým úkonem.
Svátosti jsou znamením působení Božího
Ducha a podílem na Kristově životě (opět viz
LG). Svátosti proměňují náš život a působí v
nás dlouhodobě. Jde o proces, o děj, nikoliv o
„věc“. Svátosti se dějí. A také působí, že se
něco děje s námi.
A proč tedy používám termín, „církev se
děje“? Teď už je odpověď jednoduchá.
Církev jako základní svátost se má dít v tom‐
to světě a má působit, že se bude něco dít s
ním. Nebo ne?
Snad nemusím vysvětlovat, že provokuji,
protože mi na církvi záleží. Někteří to z
mého textu poznají a těm ostatním to stejně
nevysvětlím.
Možná je tento článek poněkud zkratkovitý,
třeba by se slušelo některé pojmy lépe vy‐
světlit a uvést do širších souvislostí. Uvědo‐
muji si to, ale prostě to ze mě už v tuhle chví‐
li muselo ven. Pokud by byl zájem, můžu se
k těmto otázkám ještě propracovanějším způ‐
sobem vrátit.

Jaromír Matěna, 2. 3. 2022



„Pokud někdo hodlá zasahovat do probíha‐
jících událostí zvenčí a vytvářet pro Rusko
strategické hrozby, které jsou pro nás nepřĳa‐
telné, měl by vědět, že naše odvetné údery
budou bleskové,“ řekl Putin. „Máme k tomu
všechny nástroje, věci, kterými se nyní nikdo
jiný nemůže pochlubit. A nebudeme se jen
chvástat, použĳeme je, bude-li to nutné.
Chci, aby to všichni věděli,“ dodal.

Ministr obrany Spojeného království
Ben Wallace ovšem v reakci na slova ruské
hlavy státu varoval, že posádky britských po‐
norek vyzbrojených jadernými zbraněmi
„čekají, kdyby bylo třeba Británii chránit“.
V rozhovoru pro rozhlasovou stanici LBC
ministr prohlásil, že se necítí být Putinovými
prohlášeními nĳak vyděšený.
„Máme silné ozbrojené síly i jaderné zbraně.
Navíc jsme součástí partnerství 30 zemí
NATO, které Rusko převyšují, mají početní
převahu a všechny schopnosti, které mohou
mít k dispozici. Já se Putina nebojím,“
vzkázal Wallace. „Jsem velmi vděčný, že v
moři, hluboko pod hladinou, jsou ukryti
úžasní muži a ženy, kteří čekají, kdyby bylo
třeba Británii ochránit. To je důležité,“ dodal.

Ministryně zahraničí Spojeného králov‐
ství Liz Trussová v projevu v Mansion House
řekla: „Zdvojnásobujeme své úsilí. Budeme
pokračovat dál a rychleji, abychom vytlačili
Rusko z celé Ukrajiny.“
Její slova Wallace podpořil. „Od roku 2014
říkáme, že Rusko by mělo z Ukrajiny odejít.
Na tom se nic nezměnilo,“ sdělil ministr.

Narážíte třeba na větu ruských
ideologů: „K čemu je svět, kdyby v něm
nebylo Rusko?“
Přesně tak. Je to pojetí, které nejenže má
krajně výhružnou rétoriku, ale vede přímo ke
gangsterské politice. Vychází z pseudoes‐
chatologické představy, že pokud nemáme
dostatek úcty, kterou bychom si podle našeho
mínění zasloužili - aniž bychom ovšem dělali
něco pro to, abychom si ji reálně zasloužili -,
vynutíme si ji pomocí zbraní. A když to pro
nás nedopadne dobře, tak je nám jedno, jestli
svět zahyne, neboť bez nás stejně nedává
smysl. Jsou tam temné nihilistické, apokaly‐
ptické tóny, které bychom neměli ignorovat.

Vychází to jen z autoritářského charak‐
teru ruského vedení, nebo z něčeho
hlubšího v ruské kultuře a společnosti?
Dějiny jsou plné promarněných příležitostí.
Myslím, že kdyby mělo v 90. letech Rusko
lepší lídry, nemuselo se to stát. Jednou z lek‐
cí, kterou nám dnešní situace dává, je v tom,
do jak obrovské míry je demokracie závislá
právě na kvalitě lídrů, na tom, kdo se dostane
do rozhodujících funkcí.
Mimochodem - dnes je oblíbeným sportem
trefovat se do Francise Fukuyamy (americký
spisovatel a politolog, pozn. red.), protože
mluvil o tom, že vítězstvím liberální demo‐
kracie nastal konec dějin. Ve skutečnosti jen
konstatoval, že liberální demokracie nejlépe
naplňuje touhu po uznání. Správně předpo‐
věděl, že největším rizikem pro vývoj ve svě‐
tě jsou lídři. Na jednu stranu varoval před ná‐
stupem charismatických autoritářů, ale upo‐
zornil i na neschopnost demokratických zemí
generovat kvalitní lídry.
Takže když to trochu zvulgarizuji: Kdy‐

by nebyl Jelcin takový opilec, nebylo by

3

Putina?
Ano! Na druhou stranu to ale nesmíme posu‐
zovat ahistoricky. Po rozpadu východního
bloku to bylo objektivně těžké. Vidíme to i na
našem příkladu. Teď je v módě strašlivě pře‐
střelená, až absurdní kritika 90. let. Ale v ja‐
kém stavu společnost tehdy byla? Postsovět‐
ský prostor byl naprosto zdevastovaný, lid‐
sky, ekonomicky, morálně, sociálně a bylo
nesmírně komplikované s tím něco udělat.
Ale když společnost, jako třeba my, měla
štěstí na lídry - Václava Havla a garnituru,
která byla schopna nastavit základní smě‐
řování do EU a do NATO -, tak se to nejhorší
povedlo překonat. Kdyby se taková garnitura

politiků objevila v Rusku, tak se
to, co se nyní děje, nemuselo stát.
Klidně si dokážu představit scé‐
nář, že by Rusko bylo součástí
NATO nebo jeho spojenec. Ge‐
opoliticky to pro Rusko dává
mnohem větší smysl než součas‐
ná konfrontace vyvolaná jeho pa‐
ranoií a agresí.
Myslíte, že pokud by Západ

byl vůči autoritářskému Rusku
posledních deset patnáct let
tvrdší a nestal by se tak závis‐
lým na ruských surovinách, ne‐
odehrávaly by se hrůzy, které
teď vidíme na Ukrajině?
O tom jsem pevně přesvědčený.
Podlehli jsme naivní představě,
že nás vzájemná obchodní
provázanost uchrání před většími
konflikty. Zavírali jsme oči jak
před Putinovým chováním doma,
před likvidací politických opo‐
nentů, likvidací občanské opozi‐
ce, tak před jeho agresivitou vůči
okolním zemím. Před zmrza‐
čením Moldavska, Gruzie, vy‐
tvářením loutkových „států“.
Ignorovali jsme to a tiše čerpali

levné suroviny. Chyběla vůle se proti Puti‐
novi vymezit, protože to nebylo volebně zají‐
mavé téma. Zároveň jsme naivně věřili, že po
zkušenostech dvou světových válek už v
Evropě neexistují politici, kteří by byli
ochotni bez skrupulí obětovat lidské životy
kvůli teritoriálním a mocenským aspiracím.
Z tohohle snu jsme se probudili velmi
drsným způsobem.
Proč se podle vás chová Rusko tak kru‐

tě? Na Ukrajině porušuje všechny zásady
válčení, vraždí civilisty, dochází ke znásil‐
ňování, mučení, to všechno v masovém
měřítku, ne jako individuální selhání.
Když se podíváme do moderních dějin, je
zjevné, že to je modus operandi ruské armá‐
dy. Souvisí to s tím, jak je organizovaná, jak
jsou vojáci naverbovaní, jak špatně jsou vy‐
cvičení, jaké mají civilizační návyky, či spíše
nenávyky. A silně také s tím, jakou ideologií
jsou masírováni. Když oficiální ruská média
mluví o tom, že samo jméno Ukrajina musí
zmizet, že Ukrajinci nejsou národ, tak pak
Ukrajinci v očích Rusů ztrácejí lidskou tvář a

PROBÍHÁ VÁLKAO BUDOUCNOST
- frontová linie prochází i Českem

S historikem Tomášem Petráčkem mluví Petr
Honzejk,komentátor HN

Co teď vlastně sledujeme na Ukrajině?
Je to klasická ruská imperiální válka vy‐
plývající z logiky ruských dějin? Nebo je
to dílo jednoho muže – Vladimira Putina?
Osobně nevěřím na deterministické pojetí
dějin v tom smyslu, že je něco neodvratné,
osudové. Spíše jde o vyvrcholení trendů, kte‐
ré jsme mohli pozorovat v Rusku poslední
dvě desetiletí. Bohužel jsme je ignorovali. Až
teď jsme si naplno uvědomili, co se tam děje.
Sledujeme návrat imperiálního myšlení 19.
století do našeho světa. Což prožíváme tak
dramaticky i proto, že jsme mu odvykli,
nedomnívali jsme se, že ještě dnes je tenhle
typ myšlení možné reálně prosazovat.

Je to myšlení specificky ruské?
Je to spíš myšlení typické pro autoritářské
režimy, které se nemusí zabývat veřejným
míněním, volbami, které neberou ohledy na
konkrétní lidské životy. Podobného jednání
by byly schopné asi i další země. Typicky
ruské je ale to, že násilná expanze vyplývá ze
specifického kvazináboženského, pseudo-
mesiánského pojetí dějin. Vytvořili si síť ná‐
rodního a společenského sebeklamu, sebepo‐
tvrzujících se narativů, ve kterých žĳí a které
se snaží vnutit vnějšímu světu.



ruští vojáci cítí, že s nimi mohou udělat
cokoli. Obecně to je ale záležitost chápání
hodnoty lidského života. Ruský stát nemá
úctu ani k vlastním občanům, přetrvává tam
mentalita samoděržaví, kdy má člověk držet
hubu a krok, jinak je ztrestán. Vždyť si vzpo‐
meňme na absurdní tresty vězení za akty ob‐
čanské neposlušnosti, na Pussy Riot, na
Navalného, na zavraždění Borise Němcova
na dohled od Kremlu. To jsou jasné signály
dovnitř ruské společnosti, že váš život nemá
žádnou cenu a stát si s ním může dělat,
co chce. Předpokladem přežití je loaja‐
lita k režimu a vůdci. No a jak to vy‐
hodnotí řadový voják? Ve chvíli, kdy
lidský život, dokonce ani jeho vlastní
skupiny, tedy Rusů, nemá žádnou
cenu, tak tím spíš nemá hodnotu život
Ukrajince, kterého režim označí za fa‐
šistu nebo příslušníka „nenároda“.
Takže si s ním může dělat, co chce.
Co říkáte tomu, že se všechna ne‐

křesťanská zvěrstva dějí s požeh‐
náním ruské pravoslavné církve?
Může za to pseudomesianismus, který
považuje Rusko za třetí Řím, přičemž
čtvrtého nebude. Oficiózní Rusko se
samo považuje za poslední výspu
křesťanské civilizace, takže církev to
bere tak, že všechno, co režim dělá, je
automaticky správné. Je to úplně jiný
typ myšlení než náš západní. My jsme
od doby svatého Ambrože přesvěd‐
čeni, že existují principy lidskosti, kte‐
ré jsou nadřazeny státu a politikům. V
ruském typu myšlení je to naopak: To,
co dělá vůdce, je správné právě proto,
že to koná sám vůdce. Elity
pravoslavné církve jsou až na výjimky
patologicky vázané na státní ideologii.
Je to dáno i historicky. Když Stalin potře‐
boval mobilizovat ve druhé světové válce
podporu ruské společnosti, souhlasil s
obnovou pravoslavné církve včetně klášterů.
Ale církevní elity byly často přímo z řad dů‐
stojníků KGB. Dodnes je tam církev loajální
státu za všech okolností.
Jsou samozřejmě statečné výjimky, ale jsou
to jen výjimky. Je to podobné jako v jiných
oblastech. Skoro všichni intelektuálové a spi‐
sovatelé, které tolik obdivujeme jako před‐
stavitele velké ruské kultury, jsou ve své
vlastní kultuře ve skutečnosti disidenti.
Západ na agresi na Ukrajině zareagoval

tvrdě, tak jak Putin nepředpokládal. Na
druhou stranu jsou tu i jiné hlasy. Na‐
příklad tu máme dopis německých inte‐
lektuálů kancléři Scholzovi, kde ve zkrat‐
ce říkají „nedodávejme Ukrajincům
zbraně, jen to prodlužuje válku, bere to
lidské životy“. Z čeho to plyne?
Mám dokonce několik přátel, kteří podepsali
podobné petice, a bavím se s nimi o tom.
Jsou to obětaví lidé, výsostní intelektuálové,
humanisté. Ale tohle je z jejich strany úlet.
Myslí to dobře, je za tím vidět německá po‐
válečná, až úzkostná pacifistická tradice.
Jenže přece je jasné, že válka neskončí,
dokud nebude Ukrajina schopná zastavit rus‐

kou expanzi, což beze zbraní nejde. Po všech
stránkách je to nedomyšlená, povrchně hu‐
manistická reakce, která upírá Ukrajincům
právo určit si svobodně svoji budoucnost.
Mír musí být ze spravedlnosti, otroctví není
adekvátní cena za klid zbraní. To už je lepší
reakce papeže Františka, abychom ve vá‐
lečném nadšení, kdy s oblibou sledujeme
videa, na kterých vybuchují ruské tanky, ne‐
zapomněli, že válka není normální a že v těch
tancích jsou taky lidi.

Papež ale také naznačuje, že za situaci
může i NATO, protože „štěkalo u ruských
hranic“. Co na to říkáte jako katolický
kněz? Je to tím, že papež je Latinoameri‐
čan a jako takový trpí v oblasti rozšířenou
averzí k USA?
Prožil jsem tři roky ve Švýcarsku s domi‐
nikány z celého světa. A společně s Poláky a
Slovákem jsme svedli spoustu debatních bi‐
tev s Latinoameričany. Jejich pohled na USA
byl podobný jako náš na Rusko. Oni prostě
nevěří „gringos“, nevěří jejich motivacím. To
určitě hraje roli i u papeže. Zároveň se papež
František nechce nechat natlačit do podobné
role, jakou hraje v Rusku patriarcha Kirill.
Nechce být „kaplanem Západu“. Chce být
univerzálním papežem pro všechny, a proto
má potřebu se občas proti Západu kriticky,
někdy zjevně nespravedlivě, vymezit. Takže
se u papeže kříží všechny tyhle motivace.
Jeho vyjádření je v každém případě dost ne‐
šťastné.
A co říkáte vyjádřením arcibiskupa Do‐

minika Duky? Ten třeba napsal, že ruští
vojáci, kteří se dopouštějí znásilnění, tak
jsou vlastně také oběti.
Důležitý je kontext, kdy Duka a jeho okolí
udělali úplně stejný obrat jako Zeman. Když
se podíváme zpět, tak dlouhá léta naskakova‐

li na orbánovskou, putinovskou, de facto pro‐
tiunĳní a protizápadní rétoriku. A najednou
otočili a tváří se jako největší podporovatelé
Ukrajiny. Zároveň do toho ale systematicky
pouští své jedy a memy, jako třeba ten, který
zmiňujete. Nebo přĳdou s tvrzením, že se ve
válce ukázalo, jak absurdní je gender, pro‐
tože ženy a děti utekly, aby mohli muži
bojovat. A že to tak má být. Duka si vůbec
nevšímá toho, že v ukrajinské armádě bojuje
až 20 procent žen. Ani v tuto chvíli si není

ochoten odpustit své kulturně vá‐
lečnické vsuvky. Je to celé
smutné, skoro škoda se tím za‐
bývat.

Avěříte otočku Miloši Ze‐
manovi, který vypadá, jako že
by se nejraději zabalil do ukra‐
jinské vlajky?
Ani náhodou! U Zemana jsem
přesvědčen, že je to tím, že jeho
okolí mělo právem strach, že
Senát a sněmovna rozjedou
impeachment, který by ho mohl
sesadit. Pozoruhodné ale je, že
do svých formálně proukrajin‐
ských vyjádření dokázal Zeman
nenápadně zabalit to, co vlastně
vyhovuje ruské propagandě: Za‐
čal mluvit o Putinovi jako o ší‐
lenci. Vtip je v tom, že šílence
přece nesmíte dráždit, protože by
se mohl rozzuřit a naházet na nás
atomové bomby. Takže vlastně
Zeman připravuje půdu pro něja‐
ký ústupek v budoucnosti. Takže
mu obrátku opravdu nevěřím.
Jak hodnotíte reakci celé

české společnosti?
Je skvělá. Vyplývá ze šoku z

toho, jak se dnes může zacházet se životy lidí
na základě absurdních obvinění a teritori‐
álních aspirací. Putin nám otevřel oči. Velká
část národa se k tomu postavila skvěle, od
podpory vlády přes pomoc uprchlíkům po
nákup zbraní. Celá covidovou, ale současně
odhaluje obrovskou křehkost liberální demo‐
kracie. Vždyť si představte, co by se dělo,
kdyby dnes byl prezidentem USA Donald
Trump a naším premiérem Andrej Babiš.
Bylo to o fous. Je vidět, jak moc záleží na
elitách, které nastaví ve společnosti tón.
Jak by podle vás nyní působilo Česko,

kdyby byl premiéremAndrej Babiš?
Myslím, že by se v tom Babiš hodně plácal.
Vždy pro něj byly nejdůležitější ekonomické
záležitosti, kontext nedokázal dohlédnout.
Takže by se zřejmě stavěl proti sankcím, byl
by ve vleku současného orbánovského Ma‐
ďarska, které je, pokud jde o pomoc Ukraji‐
ně, největší brzdou.
Jak dlouho nám podpora Ukrajiny vydr‐
ží? Naše společnost si málokdy dokáže
něco upřít, všechno chceme zpravidla
hned, omezení životní úrovně je něco ne‐
představitelného.
Válka trvá už třetí měsíc a zatím to u nás vy‐
padá docela dobře. Samozřejmě zazna‐
menávám absurdní hlasy, které si stěžují, že
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Ukrajinci mají zadarmo třeba vstupné do kul‐
turních objektů. Jako by někdo utíkal před
válkou, aby tady objížděl hrady! Výsledek
hodně záleží na tom, jak se zachovají elity.
Pokud Andrej Babiš, Tomio Okamura a s
nimi spřažená média budou pokračovat v
masáži typu „sice pomáháte Ukrajincům, ale
nemyslíte na naše lidi“, tak se podpora bude
drolit.
Vláda se bude muset hodně snažit, aby
dokázala společenské tenze eliminovat.
Adokáže to?

Nevím. Dlouhodobě těžko řešitelná otázka
je, co dělat s tou částí společnosti, která je
negativisticky naladěná a z jakéhosi šprajcu
volí Zemany a Babiše. Jako by neměli zájem
nic dlouhodobě budovat, měnit, posouvat,
ale spíš jen rozjet a udržet prvoplánové státní
penězovody bez ohledu na budoucnost. Jsou
to lidé, kteří z nějakého důvodu nesnáší libe‐
rální demokracii, jež je přitom příčinou toho,
že žĳeme v nejšťastnější a nejbohatší části
světa. Je to zvláštní nihilismus, kterému
úplně nerozumím.
Anení to úplně jednoduché? Třeba jsou

ti lidé chudí a myslí si, že na ně celkově
bohatá společnost kašle.
U těch, kteří jsou na tom opravdu ekono‐
micky zle, to chápu. Ti jsou velmi snadnou
kořistí pro populisty a demagogy. Ale to
nejsou zdaleka všichni. Vždyť se podívejte
na onoho důchodce, který vystupuje na bill‐
boarduANO, kde tvrdí, že za Babiše bylo líp.
On je ve skutečnosti bohatý, zabezpečený,
byl to ředitel chemických společností a stejně
jede tuhle ideologickou notu. Tam přece
musí být něco hlubšího. Možná mají pocit, že
nemají dostatek respektu od okolí. Vlastně se
svým způsobem chovají jako Rusko, které
také trpí jakýmsi pocitem méněcennosti, a
tak je respekt vynucovat a všechno při tom
rozbít.

Zpět k Rusku. Může se od základu
změnit jiným způsobem, než že by bylo
totálně poraženo, podobně jako Německo
nebo Japonsko v roce 1945?
Rusisté a jiní experti často tvrdí, že ruská
společnost se těžko může proměnit jinak než
takhle dramatickou cestou. Protože ti Rusové,
kteří by chtěli jiný stát a jinou společnost, už z
Ruska dávno odešli. Ale nevím, jestli tito ex‐
perti nejsou v zajetí historického determinis‐
mu. Možná že ve chvíli, kdy by Ukrajinci
dokázali Rusy zastavit, zatlačit, může vyplavat
nějaká „černá labuť“ a přinést do Ruska
oslabení režimu, které otevře normální komu‐
nikační kanály, což Rusům umožní konfron‐
tovat se se světem lži, ve kterém dosud žili, a
může tam dojít k nějaké katarzi. Nemusí to být
tak beznadějné, i když to teď tak může vypa‐
dat.

Ať to dopadne tak nebo tak, svět se
změní. Papež František nedávno řekl, že
přichází nejen epocha změny, ale rovnou
změna epochy. Je to tak? Nebo si to jenom
namlouváme, protože každá doba sama
sebe hodnotí jako přelomovou?
Nějaká křižovatka to zřejmě je. Jde o to, že si
Západ vybudoval bezprecedentní míru svobo‐

dy a autonomie, kterou lidé mají ve smyslu
směřování svých životů, volby identity a tak
dále. Což dráždí jak některé západní konzerva‐
tivce, tak autoritáře a náboženské vůdce
zvnějšku, protože co kdyby jejich obyvatelé
chtěli totéž? A teď se hraje o to, zda pestrou,
inkluzivní, solidární kulturu a společnost doká‐
žeme udržet a rozvinout, nebo jestli tuhle bez‐
precedentní míru svobody a autonomie ztratí‐
me. To semůže stát zcela demokraticky, cestou
parlamentních voleb. Můžou přĳít v lepším
případě autoritativní režimy, které nás vrátí do
dob, kdy leccos bylo nadirigováno.

Opravdu si myslíte, že to podstatná
část společnosti chce?
Bohužel ano. Mnoha lidem by se v autoritář‐
ském režimu fungovalo pocitově lépe, protože
mají potřebu mít přehledný svět, ve kterém je
určováno, jak semá žít, nerozčilovaly by je od‐
lišnosti, diverzita. Nakonec i rusko-ukrajinský
konflikt probíhá na téhle linii. Ukrajina chce jít
svou cestou, chce být součástí Západu, roz‐
hodovat se sama o sobě, o své budoucnosti, a
Rusko říká: „Ne ne, vy si nemůžete jen dělat,
co chcete. A my vám ukážeme!“ Je to součást
střetu dvou světů. A i my v Česku jsme v
mnoha ohledech na jejich hranici. Možná pro‐
to, že nám to intuitivně došlo, tolik lidí tak in‐
tenzivně pomáhá Ukrajině. Nechtějí se
najednou probudit do světa, který reprezentuje
Vladimir Putin a současné Rusko.

MODLITBAAVÁLKA

Ctí nás, že pomáháme Ukrajincům. Ale ne‐
můžeme nemyslet na válku. Nedovedeme si
přestavit sebe na místě Ukrajinců. Máme
ránu na duši. Jak někdo může střílet lidi, ničit
jejich domy, auta a mučit druhé? Jsme vydě‐
šeni z Rusů, lidské životy - ani jejich vojáků
- pro ně nemají žádnou cenu.
Pomáháme Ukrajincům, ale necháváme je
krvácet. Šilháme po boží pomoci.
U Izaiáše čteme: „Hospodin bude soudit pro‐
národy, ztrestá násilné národy. Lidé překují
své meče na radlice, svá kopí na vinařské
nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pro‐
národu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Iz 2:4)
Když to Bůh prohlásil, měl by to i zařídit –
tak si to představujeme.

Někdo se s Bohem rozvede: „Jak by se Bůh
mohl na válečnou hrůzu dívat a nezastat se
pobíjených? Je vidět, že Bůh není.“
My se na to můžeme dívat?
Židé ve svých rozhovorech s Bohem došli
dál, v sobotní modlitbě říkají:
„Nemůžeme se k tobě modlit, Bože, abys
ukončil válku, protože víme, že jsi stvořil
svět tak, že člověk musí nalézat svou vlastní
cestu k míru v sobě a v bližním.
Proto se k tobě modlíme, Bože, a prosíme tě
o sílu, rozhodnost a vůli, abychom konali,
místo abychom se jen modlili, abychom byli,
místo abychom si jen přáli.“

Evangelium je známé dva tisíce let. Proč se
ještě válčí? Co jsme my, Ježíšovi učedníci,
opět zanedbali?

Naši předkové - a další Evropané - byli
pokřtění, žili pokojně, budovali rodiny, po‐
ctivě pracovali, světili neděle a svátky, v pát‐
ky se postili a snažili se žít podle Desatera.
Ale nerozpoznávali včas ty největší zločince
a plnili jejich rozkazy. „Křesťanští“ vládcové
poslali zabíjet jiné křesťany a my jsme se ne‐
vzbouřili. Němci si demokraticky zvolili Hit‐
lera a ani my jsme se mu včas nepostavili.
Bolševici v Sovětském svazu beztrestně
vraždili vlastní lidi skoro sto let. Pokaždé se
necháváme ohloupit a ochromit strachem,
který násilníci šíří.
Po každé zhoubě napravujeme ze všech sil
to, co bylo zničeno. Ukrajinci se od své
„Revoluce důstojnosti“ osm let snaží na‐
pravit zpustošenou zemi a budovat ob‐
čanskou společnost navzdory okrádání
oligarchů a navzdory válce (25 miliónů Kč
stál každý den války do r. 2022). Teď se
Ukrajinci statečně brání vetřelcům. Ukrajin‐
ské kostely jsou plné, a lidé se toužebně
modlí za konec války a prosí o ochranu. Ale
válka pokračuje.

Léta hledám, kde děláme chybu. Bůh nás
chce naučit přemýšlet a ukázat nám, na čem
stojí dobré lidské soužití. Každou neděli
s námi slaví krásnou slavnost svého přátel‐
ství a chce nás učit své moudrosti. Ale řada
lidí namítá: „Jsem unavený, v kostele si chci
odpočinout a nemám sílu ještě přemýšlet“.
Krásný koncert, skvělý film nebo hokejový
zápas neprospíme. Na svatbu přicházíme při‐
pravení.
Kdy se naučíme od Boha budovat dobré
vztahy? Nerozumím-li něčemu, mám se ptát,
jinak ošidím sebe i druhé.
Neptali jsme se včas Boha, jak udržet mír a
jak se bránit proti zlu. Onemocníme-li, roz‐
padne-li se manželství, vypukne-li válka, je
už pozdě. Mnohokráte jsme opakovali slova:
„Otče náš, buď vůle tvá“, ale plány a moud‐
rost Boha jsme nezkoumali. Mysleli jsme si,
že boží moudrost nepotřebujeme.
Ježíš řekl: „Nebudete-li žít v moudrosti boží
lépe než zbožní farizeové, neudržíte mír“
(srv. Mt 5:20).

Příliš jsme se vyčerpali při budování
blahobytu a zanedbali jsme poznání jak zajis‐
tit nezbytné podmínky k životu. Podceňuje‐
me zlo a trpíme zločincům jejich lhaní.
Špatné politiky se bojíme nazvat pravým
jménem. Tolerujeme jejich podvody a blá‐
hově jim věříme, že pečují o blaho občanů.
Ukrajinci se za žádnou cenu se nechtějí vzdát
své svobody a cesty k demokracii. V tom se
od nich můžeme učit.
Narovnáme-li se, a budeme-li stát o boží
moudrost, Bůh nám ji neodmítne. Bez něj se
ale sami zlu a lži neubráníme – o tom jsme se
opět přesvědčili.

/v

Katyňská vražda z roku 1940 je trvalou zátě‐
ží polsko-ruských vztahů. Pro svět zůstává
důkazem, jak snadná je manipulace s prav‐
dou.
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Neděle 12. června
- v 9.30 hod. - kostel Letohrad - Orlice
Varhanní recitál/mše
Björn O. Wiede (SRN)

- ve 14.30 hod. položení květin u pomníku
F.L. Věka/Heka, vedle kostela sv. Vác‐
lava

- v 15 h. v kostele sv. Václava v Letohradě
Závěrečný galakoncert - Barocco gala
Josef Špaček – housle
Veronika Kaiserová – soprán
Michal Chmelař – trubka
Barocco sempre giovane – komorní sou‐
bor
Na programu: P. J. Vejvanovský, H.Pur‐
cell, G.Ph. Telemann, G. F. Händel,
A.Vivaldi

• M. Mikysková bude mít asi 10 skupi-
nek, 5 sk. bude třeba vykrýt (něco vezme
p. farář, ale ještě je třeba hledat a do-
přesnit)

• J. Andrášová, M. Jurenková, M. Hoff-
mann – projednají přesnější náplň práce,
aby finanční ohodnocení bylo odpovída-
jící práci učitele

• zamyšlení nad organizací nejbližších
akcí z pastoračního plánu dokud nebude
nová pastorační rada

2. Poděkování
Děkujeme všem
• kdo se podíleli na přípravě slavení ve‐
likonočních svátků v naší farnosti –
kostelníkům, květinářkám, ministrantům;
• H. Jurenkové za pomoc s přípravou na

Zelený čtvrtek;
• rodičům dětí ze třetích tříd, kteří se ujali

čtení pašĳí a dalších textů na Květnou
neděli, mládeži, která přečetla pašĳe na
Velký pátek,

• zpěvákům za krásný doprovod obřadů
Zeleného čtvrtku a Velkého pátku;

• těm, kdo přečetli čtení o svátečních
dnech, na vigílii a zpívali žalmy;

• kdo se podíleli na realizaci občerstvení
na farní snídani v Orlovně;

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organiza‐
ci akce Brány památek dokořán;
Děkujeme všem
• brigádníkům za jarní úklidy kostelů

v Lukavici, Mistrovicích, na Kopečku -
pro slavení letošní Kopečkové pouti;

• zvoníkům na Kopečku
Děkujeme p. faráři za výlet s dětmi do Prahy,
též J. Andrášové a p. faráři za výlet rodin tře‐
ťáků 1.5.
Děkujeme všem dobrovolníkům – mamin-

kám i seniorům, kteří se starají o
chod adaptační skupiny na faře

3. Zhodnocení akcí z pasto-
račního plánu
• Velikonoce
• 23. 4. Brány památek dokořán

- J. Čanda: velká účast v Leto-
hradě, zájem o zvonici; verni-
sáž na Orlici – cca 40 lidí včet-
ně starosty s hosty z Daruvaru,
Bergerovi restaurátoři,
P. Vacek;

• 1. 5. Výlet s rodinami třeťáků, kteří pů-
jdou k 1. sv. přĳímání - Hedeč

• 8.5. Lukavice poutní slavnost
• 8.5. Orlice + Lukavice – obnova man-

želského slibu
• 12. 5. setkání s rodinami třeťáků 17:00

3. Akce, které nás čekají
• 13. 5. – bohoslužba v 18:00 Kopeček
• 15. 5. Kopečková pouť – zvučení za-

jištěno J. Mikyskou - 8:00, 9:30
sobotní bohoslužba 18:00 v Lukavici
(v Letohradě nebude možná)
možnost přístup do kaple pro veřejnost
– po mších nechat možnost nahlédnout

Mezinárodní hudební festival
LETOHRAD 2022 pokračuje:

AKTUALITY

PASTORAČNÍ RADA 12. 5.

1. Změny ve farnosti
• od 1. 8. 2022 nový p. farář P. Karel

Dvořák (z Litomyšle), P. Josef Roušar
odchází jinam;

• ukončení činnosti Jany Andrášové coby
pastorační asistentky;

• zajištění výuky náboženství půl úvaz-
kem z biskupství Maruška Mikysková
(dohodnuto s nastupujícím knězem) –
v červnu již třeba plánovat nový školní
rok

• ve farnosti celkem 15 skupinek – 120
dětí

22. 5. Jakub Stejskal

29. 4. Ludmilu Holečkovou 71 let
9. 5. Josefa Křivohlávka 70 let

12. 5. Jiřího Motyčku 44 let
26. 5. Jaroslava Matyáše 57 let

přes mříže;
• 22. 5. Slavnost dětí – 1. svaté přĳímání

(+středeční slavení svátosti smíření; so-
botní zkouška)

• 27. - 29. 5. Víkend rodin na Hedeči –
informace M. Novotná – přes 30 přihlá-
šených

• Dopisy do Indie – pro odpovědi na do-
pisy dětí z adopce na dálku oslovíme
mládež (M. Novotná)

Červen:
• 4. 6. - 12. 6. MHF
• 4. 6. Svatodušní vigilie – po sobotní mši

- Letohrad
• 9. 6. 18:00 Pastorační rada
• 11.6. Poutní slavnost v Červené (Nej-

světější Trojice) – sobota
• Neděle 12. června 2022 v 9.30 hod.

kostel PM Letohrad-Orlice Varhanní re-
citál/mše

• 16. 6. slavnost Těla a Krve Páně
• 18. 6. 16:30 bohoslužba u Paďourovy

kapličky v Lukavici
• 22. 6. akce k ukončení školního roku na

farní zahradě od 17 hod., v tomto týdnu
již nebude probíhat výuka náboženství

• 25. 6. výlet ministrantek
• 26. 6. Poutní slavnost v Mistrovicích

Červenec:
• Skautské tábory
• Prázdninová káva na faře – termín bude

upřesněn
• Prázdninový večer s kulturním progra-

mem na Kopečku - nejisté

Další podněty:
• Ladění varhan v Letohradě – existuje

nabídka za 68 tis. (info od varhaníka)
• Označení WC na Orlici
• Aktualizace webových stránek
• Informace o vzniku adaptační skupiny

zaslala e-mailem M. Malá všem členům
pastorační rady

Knihovna v Ústí n. O. zve na přednášku
Prof. bostonské university Igora Lukeše:
„Putin, Ukrajina a Západ“ 15.6. od 18 hod.

Srdečně zveme širokou veřejnost na Den
otevřených dveří v Adaptační skupině pro
ukrajinské děti 17. června od 15 h.
v Letohradě na faře, Václavské náměstí 57.
Na programu je prohlídka prostor, ve kterých
Adaptační skupina pracuje, informace o
činnosti skupiny, občerstvení.

21. 5. Radka Balajová a Radek Strasmeier



obří štěstí, že to zvládl, a bouřlivý ovace
spolužáků, který se radovali s ním.
Byl to fakt velkej den... /AN

evokovalo nadcházející spolupráci - PA3OM
(spolu). Když jsem dort přinesla na první
směnu, vyvolalo to mnohem silnější reakci,
než jsem čekala. Dojetí nad jediným ukrajin‐
ským slovem. Nemyslím, že se dokážeme
vžít do toho, co Ukrajinci nyní prožívají.
Chápu národní hrdost. Poznala jsem ji, když
jsem žila v Itálii, a už mi zůstala. Jenže v tom
byl jeden zásadní rozdíl - já svou vlast
opustila dobrovolně, a věděla jsem, že se
kdykoli můžu vrátit.
Když jsme u jídla, dostávám se k poslední
informaci: připravujeme Den otevřených
dveří, kde bude spousta dobrého jídla, a to
hlavně ukrajinských specialit. Přĳďte se za
námi podívat na faru v pátek 17. června od 15
hodin. Rádi vás uvidíme.

Eliška Marková

Včera byl pro děti z naší školy velkej den.
Konal se maraton. A ne ledajakej. Běželi ho
totiž skoro všichni. Malý, velký, neslyšící,
slyšící, a dokonce i jeden pan učitel! Všichni
bez rozdílu byli nejvíc namotivovaný a natě‐
šený. A každej dostal opravdický startovní
číslo!
Trasa pro větší měřila celý dva kilometry a
trasa pro malý celej jeden. Každej běžel
svým vlastním tempem, někdo šel, někdo bě‐
žošel, ale představte si, do cíle dorazili úplně
všichni! I ten pan učitel. Nevzdal to fakt
nikdo.
A co bylo ale úplně nejvíc, doběhnuvší svým
právě zápolícím kolegům tak halasně a
upřímně fandili, že já jako zapisovatelka
časů v cíli jsem měla co dělat, abych koukala
do papíru, a ne na tu radost a nadšení kolem.
Superhero včerejšího dne je pro mě ale Tade‐
áš.
Tadeáš je autík, má kochleár a nemluví.
Znám ho jako trošku neohrabanýho hošíka,
kterej někde neustále a bezcílně vlaje a na nic
nedokáže zaměřit delší dobu pozornost.
Počkejte, on poběží i Tádík? To asi nedá, ne?
Ehm, neměj furt nějaký předsudky, Ane!
Dal to s přehledem.
Řekli mu „běž“, a tak běžel. Běžel sebejistě a
soustředěně. Jeden kilometr mu nestačil, tak
si pak dal ještě ty dva pro velký.
Běžel, vítr mu ovíval rozpálený tvářičky a on
neviděl a neslyšel. Prostě jen utíkal.
Tu se ale zastavil.
Co se děje?
Shýbl se.
Není mu špatně?
Když se narovnal, držel v ruce pampelišku.
Znovu se rozeběhl.
A když pak míjel paní zástupkyni, která na
trati pořizovala opravdu nádherný fotky, zpo‐
malil a tu květinku jí věnoval. Jen tak, z náh‐
lýho popudu.
Pak se jeho postavička objevila v cílový
rovince a davy začaly jásat. Ale jako hodně.
A Táďův obvykle nezúčastněnej a prázdnej
výraz roztál a zpřítomněl. Byl dočista bla‐
ženej. V tu chvíli neexistovalo nic než on,

7

ADAPTAČNÍ SKUPINA

V Letohradě je k 28. 5. podle statistik MV
186 uprchlíků z Ukrajiny. Většina z nich jsou
děti. Přestože školky a školy navýšily své
kapacity, aby mohly přĳmout děti do výuky,
míst je málo. Proto letohradská farnost spolu
s Charitou založila na fařeAdaptační skupinu
pro předškolní ukrajinské děti, aby jejich ma‐
minky mohly chodit do práce. Do projektu se
zapojilo mnoho dobrovolníků z řad naší
farnosti a okolí. Adaptační skupina funguje
od května a v současné době tam chodí 8
ukrajinských dětí, z toho dvě děti s posti‐
žením, které potřebují větší pozornost.
Určené prostory na faře byly upraveny. Z
učebny v přízemí vznikla herna, malým dě‐
tem se musela přizpůsobit také kuchyňka a
koupelna. Nyní se dělají úpravy zahrady tak,
aby si tam mohly děti bezpečně hrát.
Režim dne adaptační skupiny je podobný
jako v klasické školce. Střídá se řízený
program s volnou hrou, zpívání, říkanky, tvo‐
ření, pohyb venku a nechybí ani poobědový
spánek. Po celý den jsou zde přítomné dvě ze
tří ukrajinských maminek, které Charita za
tím účelem zaměstnala - Marina, Světla a
Anna. Dobrovolníci z řad seniorů pomáhají
ráno s nákupy a přípravou svačin. My, české
maminky, přicházíme do školky v devět
hodin, abychom pomohly s dopoledním
chodem skupiny a podáním dovezeného obě‐
da. Aktivně se zapojujeme jak my, tak naše
děti.
Protože se střídáme podle našich možností,
rozhodly jsme se propojit dny námětově.
Různorodé aktivity tak souvisí s vybranými
tématy, např. KOČKA, STROM, KVĚTINY.
Nás inspirují při tvorbě programu a ukrajin‐
ským dětem nenásilnou formou rozšiřují
slovní zásobu. Jazyková bariéra nakonec
není tak velkou překážkou, jak jsem čekala.
Zpočátku nám hodně pomohla česko-ukra‐
jinská překladatelka paní Pešková, za‐
městnaná v Charitě. Nyní se s ukrajinskými
učitelkami už domluvíme samy. Protože in‐
tenzivně studují češtinu, už se spolu nejen
domluvíme, ale dokážeme si i povídat. S dět‐
mi si někdy rozumíme, a někdy méně, stejně
jako to známe od našich dětí.
Začátky adaptační skupiny nebyly snadné –
jako začátky všeho nového. Nyní je ale vše
dobře zorganizované, a nám je odměnou pří‐
jemně strávený čas, nové známosti i radost
našich dětí, které se v novém prostředí cítí
velmi dobře.
Ráda bych touto cestou poděkovala farnosti,
že dala k dispozici prostory na faře a umožni‐
la tak vzniknout projektu, který je obohacují‐
cí pro všechny zúčastněné. Děkujeme také
dárcům, díky nimž je školka plná hraček, a
ukrajinské děti tak můžou být spokojené, i
když jsou tak daleko od domova.
Jak známo, jídlo lidi spojuje. Ráda dělám li‐
dem radost a poslední dobou mě baví pečení,
tak jsem upekla dort. Chtěla jsem, aby se tu
naše ukrajinské kolegyně cítily vítané, a že v
tom nejsou samy. S pomocí googlu jsem pře‐
ložila do ukrajinštiny slovo, které mi nejvíce

ANEŽČINY DOBROTY

O LEDAČEMAO BABIČCE

Už odkvetly tulipány, pod jabloněmi je na‐
sněženo jejich něžných okvětních plátků,
vajgélie – to bude stovkou květů obsypaný
keř, ibišky se pomalu avšak jistě probouzejí k
životu, tatínkovy floxy, co rostou spořádaně
v dlouhé řadě déle než čtyřicet let, už mi jsou
do půlky lýtek, pivoňky u vrat šťastně přežily
zimu a jistě pokvetou, a to je po návratu z
Prahy dobrá zpráva o naší zahradě a o tom, že
se zase blíží čas prázdnin.

Ostatně, jiná neklamná znamení, třeba
zprávy o maturitách nebo pozvánky na srazy
dávno dospělých a léty života pozna‐
menaných a opotřebovaných spolužáků, to
prázdninové mámemí potvrzují také.

Konečně, bez úrazu (na utracené peníze je
lépe zapomenout) jsme přežili Kopečkovou
pouť a nepokazili ji tentokrát ani ledoví muži
Pankrác se Servácem, Bonifác se dokonce
přidal k Žofince a pěkně zatopili. Sv. Jan si
pak v pondělí za krásného počasí svátek
mohl v klidu užít.
Tyhle pěkné dny završil ještě účinlivý maji‐

tel přemýšlivé hlavy a dovedných rukou a
nahradil starý rozpadlý rámeček krásně vy‐
soustruženým novým oválem, takže naše po‐
čínání maminka z dávné fotografie opět sle‐
duje.
Kdybych tak mohla psát pořád jen o neuvě‐

řitelně proměnlivé přírodě, o příjemných zá‐
žitcích a dobrých lidech!
Někdy si myslím, že by nám absence popi‐

sů neurvalostí, hrubostí, odkrývání lží, pod‐
vodů a vůbec všeho špatného možná prospě‐
la. Ale byli bychom lepší? Bohužel se
špatnosti odhalovat a popisovat musí, aby
svět věděl, že žádnou z nich nelze navždycky
utajit. S potrestáním už je to složitější. Složi‐
té úplně stejně jako najít ty pisálky, co větši‐
nou záměrně šíří lži, podněcují nenávist a
straší na internetu v domnění, že to je prostor,
kde si mohou beztrestně a bez odpovědnosti
dovolit cokoli. Mýlí se, dohledat se dají. Za
tu dobu, kterou to trvá, se ovšem najde kupa
čtenářů, která zcela podle přísloví „není
šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“,
je schopna pochybovat i o vlastní babičce.
(No, to hodně přeháním, ale někdy mi to tak
připadá.)

Zrovna dnes mi v e-mailové poště přistál
zcela smyslů zbavený součet nákladů posky‐
tovaný u nás prý každému Ukrajinci. Autor
sečetl všechny za různých podmínek a růz‐
ných okolností poskytované finanční částky
buď jednotlivcům, nebo rodinám, nebo uby‐
tovatelům, násobil to čtyřmi a vyšla mu zá‐
vist budící cifra. Proč to udělal? Možná pro‐
to, že je sám plný závisti, možná proto, aby u
čtenářů závist vyvolával, možná proto, že je
za takto vykonstruovanou zprávu dobře za‐
placen těmi, kteří z touhy po získání větší
moci v příštích volbách potřebují ne‐
spokojené a naštvané voliče.



Pořád povídám na stejné téma. Otravuju s
tím, já vím. Moc jsme si přáli svobodu.
Máme ji, ne že ne. Jenže svoboda je srostlé
dvojče s odpovědností. Mohu říkat co chci,
mohu psát co chci, mohu se chovat jak chci,
ale pořád musím brát v úvahu, co to udělá.
Svobodu s odpovědností lze možná nejlíp
přirovnat k chování automobilistů. Máš-li ři‐
dičský průkaz, jeď si čím chceš, kdy chceš,
jak chceš, když ale porušíš pravidla, je z toho
katastrofa pro tvou peněženku, někdy pro tvé
tělo, bohužel někdy i pro tvůj život.

Lhát, vymýšlet si a nemít pro to důkazy je
stejně špatné jako skutečnosti utajovat. Asi
všichni tušíme, že souběh špatností - dva
roky covidu, utlumení výroby a obchodu,
rozpad ekonomických vazeb, vysoká
úmrtnost, která se nevyhnula ani nej‐
schopnějším kdekoli na světě, válka na Ukra‐
jině - to nemůže zůstat bez následků. Svět se
ještě neuzdravil, rekonvalescence bude
patrně dlouhá a pokud každý, kdo přežil, ne‐
vezme rozum do hrsti a nebude se na svém
písečku snažit, bude návrat do života, jaký si
přejeme, ještě delší.
Někteří politici mluví o problémech věcně.

Jsou však jedinci, jež strašení bídou a hladem
vyloženě těší. Očekávala bych, že ti, co se
zaklínají péčí o blaho lidu, budou podporovat
přednášky, rady, recepty, doporučení, aby se
kdekdo dozvěděl, jak šetřit na energiích, jak
rozumněji nakupovat, jak hledat hodnotné a
levnější potraviny nebo jak si je eventuálně
sám vypěstovat, jak dobře žít za málo
prostředků. Skutečnost je jiná. Hrdinou dne
je tvor, který se pýší největším počtem
shlédnutí jeho příspěvků (fotografií, názorů)
umístěných na instagram. Nemusí toho ani
příliš vědět, ani umět, stačí být dostatečně
provokativní nebo rebelský, zaujme, má sle‐
dovanost, proto získá i smlouvy s reklamní‐
mi agenturami a hle, je takzvaně za vodou.
Asi to nebude natrvalo. Jenže tenhle úspěch
je tak přitažlivý, že jeho jepičí životnost ne‐
odradí. Média jsou plná reklam na půjčky,
plná doporučení na prostředky a věci, které
zaručeně musíte mít, nemáte-li je, nejste in.
Taky mne to postihlo. Musela jsem mít kdysi
módní galoše s kožešinkou kolem kotníků.
Vešla se do nich noha obutá do polobotky
nebo střevíčku s polovysokým podpatkem a
galoše vás ochránila od podzimních plís‐
kanic, sněhu nebo jarní břečky. Nejvíc se jich
vyrobilo v šedé barvě. Galoše pak zaplavily
celou republiku a dostaly jméno Šedý mor.
Později, když jsem čekala své první dítě,
nutně jsem musela získat ten nejmodernější
kočárek. Byl bílý, hluboký, měl nízká kola a
to nejmódnější byla nerezová rampička na
obou bocích kočárku fungující jako jednolitý
blatník. K té novorozenecké výbavě se nutně
musela koupit plastová vanička na koupel dí‐
těte a plastový kbelík na namáčení plen.

No vida, kam jsem se dostala. To původní,
co jsem měla v úmyslu, byla vzpomínka na
babičku. Zažila toho nepěkného požehnaně.
Za první světové války vychovávala své tři
děti sama, manžel byl u železničního vojska
v Haliči, brzy po válce ovdověla, takže na to,

ZKUŠENOSTI JANATŘÍSKY

1. Pokud žĳeš pro to, aby tě lidé přĳali, pak
umíráš s každým jejich odmítnutím.“
2. Když jsem četl Bibli, napočítal jsem v ní
větu: ,Neboj se‘, třistapětašedesátkrát. Mys‐
lím, že je to připomínka na každý den,
abychom žili beze strachu. Abychom sku‐
tečně ŽILI.
3. Když jsem v roce 1977 utekl do zahrani‐
čí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo to, že
se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas mě ale
naučil dívat se dopředu a nikdy se necítit
provinile za rozhodnutí, které jsem v dané
chvíli vnímal jako nejlepší.
4. To nejlepší na minulosti je, že nám
ukazuje, co si nemáme přenášet do bu‐
doucnosti.
5. Tajemství životního úspěchu a štěstí není
v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co
vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti
přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš
prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo ne‐
štěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“
6. Když jsem byl na dně, pomohlo mi před‐

stavit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti
cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči.
Najednou jsem měl moc změnit všechno.
7. Slyšel jsem repliku, že člověk má jít do
hrobu zhuntovanej. Nesouhlasím s tím.
Člověk má jít do hrobu především vzdělanej.
Proto se pořád učím. Duše smrtí neumírá.
8. Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že
moudrý člověk má své myšlenky v hlavě,
hlupák na jazyku.
9. Nejvíce zbytečných starostí mi v životě
odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani
vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí před
druhými. Protože je to můj život.
10. Neříkejte, že žĳeme jenom jednou. Není
to pravda. Žĳeme znovu každé ráno. Umírá‐
me jen jednou.
11. Snažím se žít tak, abych byl člověkem, o
jakém jsem toužil v mládí. To je cesta, jak si
splnit své sny.
12. Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když
mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být jeho
oběť.
13. Žít šťastný a spokojený život, to není ná‐
hoda, která spadne z nebe nebo se stane zá‐
sluhou okolností. Žít šťastný a spokojený
život je především osobní rozhodnutí. Roz‐
hodnout se žít takový život, aby mi na něm
záleželo.
14. Nejvíce o sobě jsem se naučil ve chvílích
klidu a vnitřní rovnováhy. A to nejzají‐
mavější, co jsem se naučil, bylo, kolik síly mi
dá nechat některé věci být.
15. Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o
tvé budoucnosti.
16. Lépe je věřit a zklamat se, než prožít celý
život bez naděje.
17. Všechno, co děláš z lásky, děláš dobře.
18. Když miluješ to, co děláš, nebo když mi‐
luješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno, co
v životě potřebuješ.
19. Když děláš věci s láskou, dáváš tím li‐
dem ve svém okolí doživotní vzpomínku, že
jsi tu pro ně byl.
20. Jako malého mě děsily bouřky a hromo‐
bití. Myslel jsem si, že se na mě nebe zlobí.
Jak jsem zestárl, zjistil jsem, že mě bouřky a
hromobití uklidňují. Možná proto, že vím, že
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aby děti dostudovaly, byla zase sama. S námi
přežila druhou světovou válku i převrat ve
48. roce. Babička soustavně komentovala
naše počínání a užívala k tomu řadu průpoví‐
dek. Při tom současném strašení chudobou
by určitě řekla, že chudoba cti netratí. Amys‐
lela by tím, že je důležité nezávidět, být
slušný, znát své povinnosti a dostát jim. Pro‐
tože čest je víc než bohatství. A cena
čestných a pracovitých lidí je vysoká. Babič‐
ka byla většinou na životní strázně sama.
Dnes může člověk v tísni využít sociální po‐
moc. Předpokládá to vědět o ní, nestydět se,
nevzdat se, když se zdá být složitě dosaži‐
telná.

Chtěla bych zakončit smířlivě. Tak přeju
dobrý konec školního roku, lepší zprávy z
Ukrajiny, neztrácet hlavu z bláznivých cen a
žít, jak nejlíp to jde. Svým povídáním bych
vás nechtěla rozzlobit. Ale, pozdě bycha ho‐
nit. EN



se i příroda potřebuje někdy vykřičet.
21. Říká se o mně, že rád mlčím. Neznamená
to, že jsem klidný a bezstarostný. Jen proží‐
vám boje, o kterých nikdo nic neví.
22. Nerozmlouvejte mi to, jak žĳi. Jsem jen
člověk, který musí zemřít, a ten den se s kaž‐
dým dnem blíží. Proto mě, prosím, nechte žít
tak, jak chci.
23. Můj život možná nemá všechno, jak si
představujete, ale já jsem vděčný za všechno,
co mám. Díky tomu mi připadá, že můj život
má všechno, co potřebuji.
24. S nikým se nepoměřuji, nezávodím. Pro‐
to když běhám, nikdo mě nemůže porazit.
25. Rád cestuji. Když je mi dobře a cestuji,
je mi ještě lépe. Když je mi špatně a cestuji,
zapomínám na to špatné. A když se v mém
životě nic neděje, cestuji, protože se něco
vždy začne dít.
26. Lidé se prý nemění. Já se snažím nebýt
stejný. Naopak být každý den lepší.
27. Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou
totiž jako dům, ve kterém pak musíme byd‐
let.
28. Mám pořád oči na stopkách. Ještě se mi
nestalo, aby nějaký okamžik přišel v životě
dvakrát.
29. Emigrace mě mnohému naučila. Zpočát‐
ku jsem prosil Boha, aby učinil můj život
snazším. Časem jsem se naučil soustředit
spíše na to, abych já byl silnějším. Nakonec
jsem vAmerice natočil čtyřicet čtyři filmů.
30. Když odcházím do divadla nebo z diva‐
dla, nikdy ty, na kterých mi záleží, nezane‐
chávám bez laskavého slova. Uvědomuji si
totiž, že je možná vidím naposledy.

ZÁZRAKYV ŽIVOTĚ

Dívám se do tváře člověka, který k nám před
léty chodíval do nízkoprahového centra…
„Ano, jsem to já! Dlouho jsem se odhodlával
k vám přĳít, ale chci už opravdu za vším udě‐
lat tečku a zbavit se dluhů…“
Vypráví svůj příběh – je to dávno, kdy věřil
jen vydělávání peněz. „Dal jsem se na cestu
zločinu“, říká. S partou výtečníků a pod‐
vodníků rozkrádali majetek druhých. Šel si
„sednout“ na tři roky do vězení… Naslou‐
chám dlouho a pak se ptám: „Co vás vlastně
drželo, že jste to vězení zvládl?“
„Dopisy od dcery, byla tehdy na základce –
psala mi každý týden. Táta umřel dva měsíce
po mém nástupu do kriminálu, se vším mi
ještě pomohl, zabezpečil, co se dalo.
Přesvědčil mě, že bude lepší, když se s Anič‐
kou úředně rozvedeme. Měli jsme dvě děti.
Budou mít větší klid, říkal a všechno zařídil.
Rozvedli nás pár dní před mým nástupem do
vězení.
Když jsem se vrátil, neměl jsem nic, neměl
jsem kde žít. Děti s bývalou ženou bydlely
v domě mého tchána. Ten mě nesnášel a přál
si, aby na mě zapomněly… Pohyboval jsem
se ve společnosti podobných, stal se ze mě
alkoholik, žil jsem venku, přespával v parku.
Mé děti se mi vyhýbaly. Park měly na cestě
do školy, obcházely ho, aby se se mnou ne‐
musely setkat. Pak jsem nastoupil odvykací
léčbu na psychiatrii ve Štemberku. Byl jsem
tam půl roku…“
„Co Vás k léčbě postrčilo?“, ptám se. „Po‐
mohla mi moje obvodní lékařka, která mě ve
stavu mé značné opilosti potkala v parku. A
zlomovým okamžikem bylo setkání s mojí
dcerou na lavičce v parku. Přišla si se mnou
popovídat, tehdy už studovala gymnázium.
Mluvili jsme asi tři hodiny. Řekla, že mamka
nikoho nemá, ani nikoho nehledá, a dědu že
s bráchou přesvědčí, abych se měl kam vrátit,
pokud se k léčbě rozhodnu a pobyt v léčebně

zvládnu. Ten roz‐
hovor byl jakýsi
„Koperníkův obrat“.
Šel jsem do toho.
Bylo to hrozné. Ale
ve Štemberku mi
velmi pomohla paní
primářka a jedna lé‐
kařka – věřily mi.
Měl jsem později
povoleny vycházky
domů. Ale kde pro
mě byl domov?
Vlastní vinou jsem o
něj přišel! Děti pře‐

mluvily mámu, aby požádala tchána, zda
bych mohl alespoň přespat, když za nimi o
propustce přĳedu. Měl jsem kolem sebe an‐
děly. Jakmile jsem se vrátil po léčbě domů,
tchán mě (po intervencích dětí) nechal bydlet
v podkrovní místnůstce svého domu. Jinak
jsem však pro něho byl vzduch. Naprosto
„průhledné nic“. To trvalo tři roky a opět
jsem trávil Štědrý večer sám v podkroví
domu – tchán nikdy nedovolil, abych seděl

Skupina výzkumníků položila dětem ve
věku 4 až 8 let stejnou otázku: „Co znamená
láska?“ Odpovědi byly mnohem hlubší a roz‐
sáhlejší, než bychom čekali, rozšiřují naše
chápání lásky, posouvá ji nad povrchní zú‐
žení lásky jen na milostný sex mezi mužem a
ženou.
- „Když měla babička artritidu, nemohla se
už ohnout a nalakovat si nehty na nohou. A
můj děda jí to dělal pořád, i když jeho ruce
trpěly artritidou. To je láska“ – šestiletá.
- „Pokud vás někdo miluje, vyslovuje vaše
jméno zvláštním způsobem. Tak víte, že vaše
jméno mu je mu milé“ – čtyřletá.
- „Láska je, když se jdete najíst ven a dáte
někomu většinu svých hranolků, aniž byste
ho nutili, aby vám něco vrátil“ – šestiletý.
- „Láska je, když máma uvaří tátovi kávu a
nejprve ji ochutná, aby se ujistila, že je
dobrá“ – sedmiletý.
- „Láska je říkat klukovi, že se ti líbí jeho
košile a on ji pak nosí každý den“ – sedmile‐
tá.
- „Láska je, když vám štěně olizuje obličej i
potom, co bylo celý den samotné“ – čtyřletý.
- „Když někoho milujete, vaše řasy se hýbají
pořád nahoru a dolů a zpod nich padají
hvězdy“ – sedmiletá.
- „Láska je, když máma vidí tátu na záchodě
a nemyslí si, že je to nechutné“ – šestiletý.
- „Pokud mě nemiluješ, nikdy bys neměl ří‐
kat 'miluji tě'. Ale pokud miluješ, musíš to ří‐
kat pořád, protože lidé zapomínají“ – osmile‐
tá.
Autor studie Leo Bascaglia vysvětlil význam
průzkumu. Cílem bylo najít to nejstarost‐
livější dítě. Psychologové vybrali čtyřletého
kluka. Jeho starý soused nedávno přišel o
ženu. Když hoch viděl, že muž pláče, přišel
na sousedův dvorek, vylezl mu na kolena a
jen tam seděl. Matka se ho později zeptala,
co sousedovi řekl. Chlapec odpověděl: „Nic.
Jen jsem mu pomohl brečet.“
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Farář dostal návštěvu z tajné státní policie,
gestapa. Před farníky to nemůže zůstat skry‐
to. Co ti tam mají co pohledávat?Ano, hleda‐
jí spolupracovníka. Hned farářovi vysvětlili:
„Jako důvěrník biskupa a mnoha kněží nás
budete od nynějška průběžně informovat, co
se děje. Přirozeně k vám budeme velko‐
rysí.“ Na rozhodné „ne“ ukáží knězi ob‐
rázek ženy s dítětem. Znáte je? S ženou
měl před lety poměr. Dítě je jeho. Při‐
znal to. Prosí však o lhůtu na rozmyš‐
lenou, zda má spolupráci s tajnou státní
bezpečností přĳmout. Příští neděli byl
kostel k prasknutí. Lidé byli zvědaví,
zda je farář po návštěvě potlučený. Fa‐
rář si hned povšiml, že mezi věřícími
jsou známí donašeči. Mše začíná vy‐
znáním, Confiteor. Namísto obvyklého
formalismu kněz říká své plné vyznání
hříchů, daleko více, než o něm špiclové
zjistili. Nic nezatajuje. Nakonec poprosí
věřící o odpuštění. Ať nechají hříšníka odejít
v pokoji; chce někde jinde konat pokání, už
ne jako kněz, protože nyní poznal, že není
svého kněžství hoden.
Reakce byla překvapující: Mužové i ženy
plakali a volali na něho: „Zůstaň!
My jsme přece také všichni hříšníci!“

Bernhard Häring,
Kněz dnes - kněz pro zítřek

Všichni chceme být slyšeni. I Bůh.
Milující i milovaný touží po vzájemném po‐
rozumění.

Vandalové nic neumějí a tak ničí díla
druhých s falešným pocitem, že také něco
dokázali.

Žena dovede odpustit téměř všechno, ale nikdy
neodpustí, že nevzbudila touhu. B. Pascal



s ostatními u společného stolu v přízemí. Ten
třetí rok za mnou přišlaAnička, že děda chce,
abych přišel k večeři… Sešel jsem dolů,
tchán vstal, od stromečku vzal malou, peč‐
livě zabalenou krabičku, převázanou stuhou
a řekl: To máš ode mě k Vánocům. Podal mi
ruku a objal mě. V balíčku byly klíče od jeho
domu. To byl zlomový okamžik mého života.
Tím gestem mi prakticky předal chlapský do‐
hled nad domem a starost o celou širší rodi‐
nu. Za pár měsíců zemřel na rakovinu, věděl
o ní.
Od mé léčby ve Štemberku už šest let pracuji
a abstinuji. Nyní jsem změnil zaměstnání,
více si vydělám. S Aničkou žĳeme jako nor‐
mální manželé, jen jsme oficiálně rozvedeni.
Dcerka čeká první dítě – budu dědečkem…
Chci všechno tak nějak urovnat. Zbavit se
dluhů a také Aničku znovu požádat o ruku.
Pomůžete mi s administrativou? Vůbec se
v tom nevyznám.“
Mluví o své nevlastní matce, i ta pro něho
hodně udělala. Dnes už na vše dokáže nahlí‐
žet jinak… Řekněme – konec a klapka!
Potažmo říci, že pan Hladík dostal ještě po‐
třebné informace, co bude k návrhu na oddlu‐
žení potřebovat. Odešel se seznamem toho,
co si musí zařídit a ujištěním, že může
kdykoliv přĳít…
Dívám se do mraků, co dnes jako bílé koráby
naděje plují po obloze… Zázraky se dějí,
přátelé. Jana Flídrová

druhové byli krutí k trpícímu příteli. Děti,
které tak často uvěří, že zavinily rozvod
svých rodičů, jsou kruté samy k sobě.
„Kdybych si jen každý den uklízela v poko‐
jíčku, kdybych si pravidelně před spaním čis‐
tila zoubky a měla na vysvědčení samé
jedničky, táta s mámou by se nerozvedli.“

Hospodin nepovede pořád spory
Musí tady přece být nějaká zákonitost, aby to
dávalo smysl. Vždyť to známe od základní
školy: „To ti patří“, „to máš za to“, „dobře ti
tak“, „koledoval sis, tak se nediv“. A lidová
moudrost si ráda přisadí: „Jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá“, „kdo seje vítr, sklízí
bouři“, „na hrubý pytel hrubá záplata“.
Jenže Bůh takový není, říká Ježíš. Nesesílá
blesky z nebe, jakmile spatří nějakou ne‐
pravost. Trpělivě nabízí novou a novou pří‐
ležitost k nápravě. Nekácí neplodný fí‐
kovník, raději ho ošetřuje a okopává, aby
příští rok přinesl dobré ovoce (Lk 13,8-9).
Hospodin „nemá zalíbení ve smrti svévolní‐
ků, říká Ezechiel (Ez 18,23). „Jeho smilování
jsou nová na každý den,“ dodává Jeremiáš
(Pláč 3,22-23). „I kdyby vaše hříchy byly
jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly
rudé jako purpur, budou bílé jako vlna,“ těší
své posluchače Izajáš (Iz 1,18).
Ne, Bůh nemá zalíbení v matematice, v ku‐
peckých počtech teologie odplaty. „Nepočítá
lidem jejich provinění,“ říká apoštol Pavel (2
Kor 5,19). Vždyť „Bůh je láska“, a láska „ne‐
počítá křivdy“ (1 Jan 4,8; 1 Kor 13,5).
Podle rabínských učenců Hospodin nená‐
padně radí modlitebníkům, jak se mají při‐
mlouvat, aby se mohl smilovat a všechno od‐
pustit. Šeptá jim do ucha, co mají v modlitbě
říct, jaké pádné argumenty mají předložit,
aby mohl přesednout z trůnu soudu na trůn
milosrdenství.
Smí vůbec člověk říkat o Bohu takové věci?
Podle Bible ano. Rabíni prostě berou za
slovo výpovědi biblických svědků. Taková
vyznání o Boží povaze, jaká najdeme třeba
v Knize žalmů: „Hospodin je slitovný a mi‐
lostivý, shovívavý a nanejvýš milosrdný, ne‐
povede pořád spory, nebude se hněvat věčně,
nenakládá s námi podle našich hříchů, neod‐
plácí nám dle našich nepravostí. Jako vysoko
nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho
milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí, jak je
vzdálen východ od západu, tak od nás
vzdaluje naše nepravosti“ (Žl 103,8-12).

Svědectví z první ruky
Čím to je, že všichni tito bibličtí svědkové
stejně důsledně jako Ježíš odmítají teologii
odplaty? Právě tu teologii odplaty, která nám
lidem dává tak dobrý smysl? Jak to, že se na
tom všichni shodují? Odkud to mají?
Myslím, že odpověď je zřejmá. Mají to pří‐
mo od pramene. Přinášejí svědectví z první
ruky. Zažili proměňující setkání s boží svatou
přítomností. Ocitli se v jeho blízkosti. To, co
vyjadřují, jsou věrohodné zprávy od Božího
trůnu. Zprávy o bezpodmínečné lásce, která
nezná žádné hranice a která je silnější než
smrt. Pavel Hošek, Perspektivy

Úsměv nic nestojí, ale dává hodně.
Obohacuje ty, kteří ho přĳímají,
a nechudnou ti, kteří jej dávají.
Trvá jen chvíli,
ale jeho paměť bývá věčná.
Nikdo není dost bohatý, aby se bez něj obe‐
šel.
Nikdo není tak chudý, aby si jej nezasloužil.
Je zdrojem štěstí, povzbuzuje tvořivost.
Je něžným znamením přátelství.
Úsměv dopřává odpočinku unaveným, do‐
dává odvahu zraněným.
Nekoupíte si jej, nepůjčíte, ani jej nelze
ukrást.
Neboť získá hodnotu, až když jej darujete.
Až někdy potkáte člověka,
který nezná úsměv ve své tváři,
buďte štědří a nabídněte mu ten svůj…
Nikdo nepotřebuje úsměv tolik
než ten, kdo jej neumí dávat druhým.

Raoul Follereau
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LÁSKANEPOČÍTÁ HŘÍCHY

Když se stane něco zlého, hledáme logické
vysvětlení. Nejistota je děsivá. Neznámo nám
nahání strach. Raději bereme špatné vysvět‐
lení než žádné. Raději chceme fiktivní příčinu
než bezdůvodné tajemství.

Kdysi před staletími spadla v Siloe kamenná
věž a zabila osmnáct lidí. Mnozí v tom viděli
přísný trest za jejich nepravosti (Lk 13,4). A
když jednou Pilát zavraždil několik Galilej‐
ců, říkalo se, že si to zasloužili za své hříchy
(Lk 13,1). Nikdo tím nemyslel nic zlého. Jen
prostě bylo třeba, aby věci dávaly smysl.Aby
se všechno dělo podle řádu. Akce a reakce,
vina a odplata, zločin a trest, přestupek a
pokuta.

Někdy se chováme jako Jobovi přátelé
Ale ono to takhle nefunguje. Také Jobovi
přátelé naléhavě naznačovali, že jejich ne‐
šťastný přítel musel spáchat něco hrozného,
jinak by ho přece Hospodin tak příšerně ne‐
potrestal. Mysleli to dobře. Ale byla to jejich
potřeba smysluplného řádu, ne soucit s trpí‐
cím Jobem, co je nutilo k těm bezcitným na‐
rážkám. Potřebovali si potvrdit svou teologii
hříchu a odplaty. Proto byli k zoufalému Jo‐
bovi překvapivě nemilosrdní.
My se také někdy chováme jako Jobovi přá‐
telé. Toužíme po bezpečí řádu, prahneme po
tom, aby všechno, co se děje, dávalo nějaký
smysl. A jsme schopni velké krutosti k sobě i
k druhým, abychom si dál mohli myslet, že
všechno má nějaké zdůvodnění. Jobovi

NÁDRAŽÍ

Je krátce po poledni, vlak do Prahy má zpož‐
dění, a tak si jdu sednout do nádraží čekárny.
Je obsazena asi z poloviny. Je tu klid, jen ná‐
dražní rozhlas občas někoho vyžene k vlaku.
„Hej, pane, vstávejte, běžte ven!“ ozve se mi
najednou za zády.
„Co si to dovolujete? Co do mne tak strkáte?
No co si to dovolujete?“
Ohlédnu se. Na sedadle se hrbí hubený děde‐
ček, nad ním se vypíná dvacetiletý hro‐
motluk v černé kombinéze s hrdým nápisem
„Securitas“.
„No tak, běžte ven, dělejte!“
Proč? Říkám si, vždyť žádný důvod neza‐
zněl, ale já jsem celou situaci neviděl od za‐
čátku.
Dědeček se těžce zvedne, opře se o hůl a beze
slova se belhá pryč. Nevím, co provedl, ale
jistě se neprovinil tím, že je opilcem či bez‐
domovcem, vždyť neměl žádnou igelitku a
byl čistý. Nádraží je skoro jako subkultura,
nevím, co za příběhy se zde odehrávají, jsem
tu jen jednou týdně, ale ten dědeček prostě
asi jen usnul.
Jen co sekuriťák odešel, na dědečkovo místo
se usazují dva evidentní bezdomovci
s otevřenými pivy. Jsou celkem při síle, na ty
by si sekuriťák jistě netroufl.
Je mi smutno, já ani žádný z lidí jsme se dě‐
dečka nezastali. Jenže, měli jsme právo se
někomu plést do jeho práce?
Ještě více smutno je mi z toho dvacetiletého
kluka. Dědeček sice beze slova odešel, ale
hrdě a středem. Tón hlasu sekuriťáka a způ‐
sob jeho jednání však prozrazoval, že tady
jen těžko může dělat něco jiného než vy‐
hazovat z nádražní čekárny slabší a ubožejší,
než je on sám.
Jedno z tolika malých dramat naší doby, slabí
se vozí po ještě slabších. Kam se ztratila lás‐
ka, že se někomu život stal jen bojem o přeži‐
tí? I ten kluk je vlastně výsledkem dvaceti‐
letých okolností svého života. Jednat takto se
starým člověkem totiž přece není normální.



Jednání s dědečky se přirozeně učíme od ro‐
dičů a z toho, jak nás vlastní dědečkové milu‐
jí. Ale doba je složitá, někdo nemá rodiče vů‐
bec a někdo má dědečky podle počtu tatínků
třeba i čtyři.
Jenže pokud jsme nebyli dostatečně mi‐
lováni, nebudeme umět přežít jinak než hru‐
bou silou.

Ladislav Heryán

PUTIN MÁ PLÁN HLADOMORU.
Rozhovor Dominiky Perlénové

s Edwardem Lucasem

Ruská námořní blokáda ukrajinských pří‐
stavů je geniální nápad Vladimira Putina,
jak z dodávek potravin udělat svou zbraň a
pak s ní vydírat Západ.

Ve své nedávné eseji píšete, že až 1,7 mi‐
liardy lidí pocítí následky ruské blokády
ukrajinských přístavů, kudy do světa
proudí miliony tun obilí. Některé země
jako například Spojené státy, Kanada
nebo Thajsko v reakci na invazi zvýšily
svou produkci nebo exporty odjinud. Je
tedy globální situace s obilovinami oprav‐
du tak špatná? Neexistují pro ukrajinské
exporty alternativy?
Samozřejmě existuje mnoho alternativ, ale
problémem je politická vůle. Jedna z věcí,
které můžeme udělat, je přestat jíst tolik
masa, a hlavně masa ze zvířat, která jsou kr‐
mena obilím. To by byla administrativní
nebo spíše normativní reakce.
Je pravda, že státy jako Austrálie, Kanada
nebo USA, které jsou velkými producenty
obilí, mohou něco doplnit, ale pokud Ukraji‐
na nebude exportovat loňskou úrodu, milio‐
ny a miliony tun obilí, způsobí to obrovské
problémy. Hlavním úskalím je, že země, kte‐
ré budou nejvíce zasažené nedostatkem obilí,
jsou zároveň ty, které jsou na této surovině
nejvíce závislé, a tím pádem i nejméně
schopné se na novou situaci adaptovat. Ne‐
mají peníze, aby si obilí koupily od někoho
jiného.
Mluvíte dokonce o tom, že v některých

zemích budou velké nepokoje a protesty.
Které to podle vás jsou?
Velmi křehká situace je hlavně v severní Af‐
rice, konkrétně v Egyptě. Už v minulosti tam
nedostatek jídla vedl k politické destabiliza‐
ci. Podobně na tom jsou další země regionu.
Ostatně jsme to viděli už během arabského
jara, kdy byl právě nedostatek potravin
jedním ze spouštěčů protestů.
Navíc je tu otázka uprchlictví. Když mají lidé
hlad nebo vidí hrozbu hladomoru, jsou
ochotni riskovat a zažít neskutečné ponížení,
které je s migrací spojeno, protože ji vidí
jako svou jedinou možnost. Už teď se to děje
v zemích Afrického rohu (region zahrnující
Etiopii, Somálsko, Džibutsko a Eritreu, pozn.
red.), kde mnozí opouštějí své domovy kvůli
obrovskému suchu.
Pocítíme následky ruské blokády ukra‐

jinských přístavů už letos?
I kdybychom začali tenhle problém řešit
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hned teď, už je pozdě cokoliv změnit. Potíže
začnou už v létě a na síle budou nabírat na
podzim. Nemyslím si, že budeme schopni
dostat obilí z ukrajinských přístavů a rozdis‐
tribuovat je tak, abychom zamezili opravdu
vážným nedostatkům jídla. Říká to i OSN a
další světové organizace.

Existuje nějaká realistická možnost, jak
může Západ Ukrajině pomoci exportovat
již sklizenou úrodu?
Existuje řada způsobů, jak toho dosáhnout,
ale problémem je, jak jsem říkal, politická
vůle. Měli bychom dát dohromady
vojenskou, diplomatickou a ekonomickou
logistickou koalici. Oznámit, že posíláme ná‐
mořní sílu, aby uvolnila moře okolo Oděsy, a
že každého, kdo nám vstoupí do cesty, čeká
velmi silná vojenská reakce. Garantovat
Ukrajině, že odminování Oděsy nepovede
k jejímu ohrožení. Donutit pojišťovací
agentury, aby ukrajinské zboží pojistily.
Prostě do toho musíme jít. Je to jako berlín‐
ský vzdušný most - pouze otázka politické
vůle.
Nevedlo by to už k přímému střetu Seve‐
roatlantické aliance s Ruskem?
Ano. Ale od začátku války tvrdím, že směřu‐
jeme ke konfrontaci s Ruskem, dříve či poz‐
ději. A radši bych to udělal, když jsme mo‐
rálně na výši a máme na naší straně velkou
zemi, Ukrajinu, která je nesmírně odhodlaná
bojovat, než vyčkávat, až budou podmínky
mnohem horší. Vždycky to bude riskantní,
ale když nejste ochotni riskovat, tak je téměř
jisté, že časem narazíte na ještě větší riziko.
A teď se nebavíme jen o tom, že Rusové ne‐
dodržují mezinárodní právo a ohrožují
uspořádání světa. V sázce jsou životy milio‐
nů lidí, kteří mohou umřít hlady, pokud neza‐
sáhneme. Řekl bych, že nám tohle dává další
páku, kterou bychom měli použít.

Čeho přesně se Rusko námořní blokádou
ukrajinských přístavů snaží dosáhnout?
Ruský prezident je velmi flexibilní a oportu‐
nistický. Vždycky se říká: panebože, Puti‐
novy plány selhaly, ale neuvědomujeme si,
že je střídá jak ponožky. Pokud mu jeden ne‐
vyjde, prostě zkusí jiný.
Jeho prvním pokusem bylo zaútočit na Kyjev
a sesadit ukrajinskou vládu. Nevyšly mu ani
další plány. Teď se snaží vyhrát válku na vý‐
chodě Ukrajiny. A k tomu má tenhle, řekl
bych geniální nápad, jak z dodávek potravin
udělat zbraň.
Putin vyhrožuje Západu: pokud zrušíte proti‐

E. Lucas Přes 20 let pracoval jako reportér
a komentátor v redakci týdeníku Econo‐
mist.
Expert na Rusko, ruskou zahraniční poli‐
tiku a špionáž.
Autor bestselleru Nová studená válka: Pu‐
tinské Rusko a hrozba pro Západ.
Komentuje mezinárodněpolitické události
pro přední evropská média a televize.
V roce 2024 se bude ucházet o místo v
Dolní sněmovně jako kandidát Liberálních
demokratů ve volebním okrsku v centru
Londýna.

ruské sankce, uvolním všechno jídlo a nakr‐
míme miliony lidí. Je to skvělý příklad tak‐
zvané ruské hybridní války.
A funguje?
Nejsem moc optimistický, protože si myslím,
že Putin Západ vždycky převeze. Rádi si gra‐
tulujeme k našim úspěchům, než abychom se
soustředili na naše selhání. Ale posledních
třicet let bylo jedno velké selhání.
Co by měl teď Západ udělat, aby situaci
nejen zlepšil, ale i zabránil něčemu
podobnému do budoucna?
Musíme se naprosto vážně postavit Rusku. A
to znamená kombinaci ekonomických,
kybernetických, vojenských i dalších způ‐
sobů. Myslím, že jsme měli na Ukrajinu po‐
slat vojenské jednotky, než válka začala, pro‐
tože pak by se nic z toho nestalo. Vždycky
toho uděláme příliš málo a moc pozdě.

RUSKO JE FAŠISTICKÉ,
píše Timothy Snyder o současném Rusku

pro deník The New York Times.

Podľa jeho slov bol možno fašizmus po‐
razený na bojiskách druhej svetovej vojny,
no jeho idea sa vrátila spolu s ničivou
vojnou, ktorú teraz vedie Rusko na Ukrajine.
„A ak Rusko zvíťazí, upokojí to fašistov po
celom svete," dodáva.
V súčasnosti pojmu fašizmus rozumieme
viac ako v tridsiatych rokoch minulého storo‐
čia, mali by sme ho teda vedieť rozpoznať,
píše Snyder. Ani to však podľa neho nezna‐
mená, že ho budeme vedieť poraziť.
Historik pokračuje, že sa veľmi mýlime, keď
obmedzujeme naše obavy z fašizmu na určitý
obraz Hitlera a holokaustu. Fašizmus bol ta‐
lianskeho pôvodu, populárny v Rumunsku -
kde boli fašisti ortodoxní kresťania, ktorí
snívali o očistnom násilí - a mal prívržencov
v celej Európe (aAmerike). Vo všetkých jeho
odrodách išlo o víťazstvo vôle nad rozumom,
zdôraznil.

Prečo je dnešné Rusko fašistické?
Podľa Snydera je aj z tohto dôvodu zložité
fašizmus uspokojivo definovať. Hoci sa
mnoho ľudí na definícii fašizmu nezhodne,
dnešné Rusko spĺňa hneď niekoľko kritérií,
ktoré s touto politickou ideológiou bývajú
spájané. Má kult jediného vodcu, Vladimira
Putina. Má kult mŕtvych, organizovaný oko‐
lo druhej svetovej vojny. Má mýtus o mi‐
nulom zlatom veku imperiálnej veľkosti, kto‐
rý má byť obnovený vojnou liečivého násilia
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K PŘÍPRAVĚ NABOHOSLUŽBY
O NEDĚLÍCHASVÁTCÍCH

sobota 11.6. poutní slavnost v Červené
18 h. Letohrad

neděle 12.6. Slavnost Nejsvětější Trojice
8 h. Lukavice Př 8,22-31 Ž 8
9 Mistrovice Ř 5,1-5
9.30 Orlice J 16,12-15

čtvrtek 16.6. Slavnost Těla a Krve Páně

sobota 18.6. 18 h. Letohrad
neděle 19.6. 12. v mezidobí
8 h. Lukavice Gn 14,18-20 Ž 110
9.30 Orlice 1 K 11,23-26 L 9,11b-17

čtvrtek 23.6. Slavn. Naroz. Jana Baptisty
pátek 24.6. Slavnost Nejsv. Srdce Ježí-

šova
sobota 25.6. 18 h. Letohrad
neděle 26.6. 13. v mezidobí

v Mistrovicích poutní slavnost
8 h. Lukavice 1 Král 19,16-21 Ž 16
9 Mistrovice Gal 5,1-13-18
9.30 Orlice Lk 9,51-62

středa 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

sobota 2.7. 18 h. Letohrad
neděle 3.7. 14. v mezidobí
8 h. Lukavice Iz 66,10-14c Ž 66
9 Mistrovice Gal 6,14-18
9.30 Orlice Lk 10,1-12.17-20

úterý 5.6. Slavnost sv. Cyrila aMetoděje
středa 6.6. Svátek Jana Husa

ko za fašistické, pretože Stalinov Sovietsky
zväz sa definoval ako antifašistický. Toto po‐
užívanie však nepomohlo definovať, čo je fa‐
šizmus - a dnes je to horšie ako mätúce. S po‐
mocou amerických, britských a ďalších spo‐
jencov porazil Sovietsky zväz v roku 1945
nacistické Nemecko a jeho spojencov. Jeho
odpor voči fašizmu však bol nedôsledný,"
vysvetľuje autor.
Fašisti nazývajú iných fašistami a je to

schizofašizmus
To, že sami fašisti nazývajú iných ľudí „fa‐
šistami“, je podľa Snydera fašizmus dove‐
dený do úplne nelogického extrému. „Je to
konečný bod, keď nenávistné prejavy prevra‐
cajú realitu a propaganda sa stáva čírym na‐

liehaním. Nazývať druhých
fašistov a zároveň byť fa‐
šistom, je základnou puti‐
novskou praxou.“
Jason Stanley, americký fi‐
lozof, to nazýva „podrý-
vajúcou propagandou“. Sny-
der to nazýva „schizofa‐
šizmom“. Najelegantnejšiu
formuláciu majú Ukrajinci.
Hovoria tomu „rašizmus“.

Demokracia na celom
svete je na ústupe
„Fašizmus nie je diskusný
postoj, ale kult vôle.
Vládne v ňom jeden
človek, ktorý mystifikuje,
svet lieči násilím a propa‐
gandu bude udržovať až do
samotného konca. Preto
musí byť fašistický vodca
porazený. Tí, ktorí sa
bránia fašizmu, musia uro‐
biť všetko, čo je na jeho
porážku nevyhnutné. Až
potom sa mýty zrútia,“ vy‐
svetľuje americký historik.

Podľa neho je rovnako ako v 30. rokoch 20.
storočia demokracia na celom svete na ústu‐
pe. Ak Rusko na Ukrajine zvíťazí, nebude to
len zničenie demokracie silou. Bude to tiež
demoralizácia pre demokracie po celom sve‐
te.

Temná jar a temné desaťročie
„Už pred vojnou boli priatelia Putina ako
Marine Le Penová, Viktor Orbán, Tucker
Carlson nepriateľmi demokracie. Fašistické
víťazstvá na bojových poliach by iba potvr‐
dili, že pravdu vytvára silná agresia, a že
demokracia musí zlyhať. Keby sa Ukrajina
nebránila, mali by teraz demokrati na celom
svete temnú jar. Ak však Ukrajina nezvíťazí,
môžeme očakávať nielen temnú jar, ale aj
temné desaťročie,“ uzatvára Timothy Sny‐
der.

- vražednou vojnou na Ukrajine, vysvetlil.

Ukrajina nie je terčom fašistickej vojny
prvýkrát
Timothy Snyder pripomína, že to nie je prvý‐
krát, čo sa Ukrajina stala terčom fašistickej
vojny. Dobytie tejto krajiny sa v roku 1941
ukázalo byť aj hlavným Hitlerovým
vojnovým cieľom. Hitler sa totiž domnieval,
že Sovietsky zväz, v ktorého područí vtedy
bola Ukrajina, je židovský štát. Plánoval tak
nahradiť sovietsku vládu svojou vlastnou a
privlastniť si ukrajinskú úrodnú poľnohospo‐
dársku pôdu.
Sovietsky zväz by bol za takých podmienok
vyhladovaný a Nemecko by sa stalo ríšou.

Hitler si predstavoval, že to bude jedno‐
duché, pretože Sovietsky zväz bol podľa
neho umelý výtvor a Ukrajinci koloniálny
národ, objasňuje historik.

Putinova vojna sa podobá tej Hitlerovej
Timothy Snyder poukazuje, že podobnosť s
Putinovou vojnou je viac než nápadná. Kre‐
meľ definuje Ukrajinu ako umelý štát, kto‐
rého židovský prezident dokazuje, že nemô‐
že byť skutočný. Po odstránení malej elity by
podľa tohto myslenia zakorenené masy s ra‐
dosťou prĳali ruskú nadvládu. Dnes je to
Rusko, ktoré odopiera ukrajinské potraviny
svetu, čím hrozí hladomor na globálnom
juhu.
Mnohí sa zdráhajú označiť dnešné Rus‐

ko za fašistické
„Mnohí sa zdráhajú považovať dnešné Rus‐

Modlitba Daniela Kvasničky
na text Dan 9: 4-10

Co bys po nás chtěl, Bože všemohoucí!? Vž‐
dyť my jsme ještě nedávno prodávali zbraně
útočníkům, se kterými dnes bojují na Ukraji‐
ně…
To my jsme schopni za peníze udělat všechno
a říkáme tomu diplomacie; stydíme se…
Co bys od nás ještě chtěl? Vždyť my jsme s
prapodivnou ohleduplností trpěli agenty
útočníků na čele státu…
Co bys od nás chtěl? Vždyť my se dokážeme
ještě dnes pohádat, která církev je ta pravá…
Co my po Tobě chceme? Smilování pro Ježí‐
še Krista a odpuštění našich hříchů. A taky
moc Ducha svatého, který by nás vyvedl z té
ostudy k novému životu. Amen!

T. S. je profesorom historie na Yale Universi‐
ty a autorom mnohých kníh o fašizme, totali‐

te a európskych dejinách.




