
Koronavirus nepodceňujeme, ale v našem okolí zemřeli lidé z jiných příčin. Největším ne-
bezpečím je klimatická změna a poničená příroda  - mocní to zlehčují, ale pro uzdravení 
krajiny velkých lánů bez stromů, keřů, mezí a vody, neudělali téměř nic. Zachováme se 
moudřeji než naši předkové - ti se po válkách, morech a převratech vždy vrhli jen do obno-
vy bohatství? Zaplatíme nápravu nebo ji odsuneme až na další, větší krizi? Ti, kterým jsme 
dali moc, by nám rádi nasadili ohlávku. Udržíme si občanské svobody, demokracii a prá-
vo podle Ústavy? Budeme více dbát o duševní a duchovní hodnoty, vzdělávání, kulturu, 
zdravotní a sociální péči? Hlady neumíráme, většina z nás má víc než kolik nutně k životu 
potřebujeme. V krizi koronaviru jsme obstáli, strach nás neochromil; pěstujme si dál obě-
tavost, solidaritu a ohleduplnost. Životní síla přírody, krása jara, přátelství Boha i blízkých, 
nás podporují. I proti vyhrožování Číny a Ruska. Nejsme bezmocní!                     /v 
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           ÚvodemU okna

Když přišlo jaro, na pešuňku
rozkvetly stromy v jarním slunku.
Maminka, tichá jako pěna,
k oknu je v pláči odvrácena.
- Proč pláčeš, co máš za bolest,
řekni mi, čeho je ti líto?
- Však ti to povím, povím ti to,
až nebudou jednou stromy kvést.

Sníh padal hustě a co chvíli
vločky se na sklo přilepily.
U okna, bylo málo světla,
maminka tiše něco pletla
a měla slzy na očích.
- Proč pláčeš, čeho je ti líto?
- Však ti to povím, povím ti to,
až nebude jednou padat sníh.

Jaroslav Seifert

NA CO ČEKÁME?

     Vážení a milí, věříte ve zmrtvýchvstání? 
Ano, řeknete, a i když vyznáváme neděli co 
neděli, že „s nadějí očekáváme příchod naše-
ho Pána“, jsme rádi, že to ještě nenastalo, že 
je to ještě vzdáleno. Jsme jako Marta: „vím, 
že bratr vstane, »při vzkříšení v  poslední 
den«“ (J 11,24), tedy až potom, někdy, až 
jednou... Copak to není strašné, čekat na bu-
doucí život? Jenže Ježíš Martě odpoví: „JÁ 
jsem Vzkříšení a  Život a to teď, hned! Vždyť 
»království Boží je ve vás«“!  (L 17,21). Ne
tedy až jednou, ale teď! „Služebníku dobrý
a věrný, sdílej radost svého Pána!“ (Mt 25,21
a 23). Proč tedy nesdílet tu radost Pána hned
teď? Proč se teď hned  nestát tím, čím chce-
me zůstat na věky? Opusťme ty strašpytle
a třasprdelky, co se bojí konce a posledního
soudu. Přijměme, že Ježíš je  naše Vzkříšení
teď, kdy žijeme s ním a pro něho. Vždyť kdo
tak žije, „nepodléhá soudu, ale přešel už ze
smrti do života.“ (J 5,24).
Copak není lepší žít v radosti než ve strachu?

 Jan Rybář

Stoletý britský válečný veterán Tom Moore 
vybral na pomoc zdravotníkům skoro 30 mi-
lionů liber. To je nejlepší oslavou  letošního 
výročí vítězství druhé světové války.  

Moje skepse je do značné míry dána tím,
že vidím hrozně málo lidí, kteří jsou ochotni 
pochopit, že příčiny jejich pádu, pádu jejich 
komunit, jejich obcí, jejich měst, jejich spo-
lečnosti, jejich státu je jejich dílo. A pokud si 
člověk neuvědomí, že padá do propasti, tak 
nezačne dělat ani minimální pohyby proto, 
aby ten pád zastavil.

Fedor Gál, 75 let

Dokonalá diktatura bude vypadat jako de-
mokracie, vězení bez zdí, kde vězni nikdy 
nesní o útěku. Systém otroctví, kde díky 
konzumaci a zábavě budou otroci milovat 
své otroctví.

Aldous Huxle

Infekční průjem zabije ve světě každý den
1438 dětí. Hlavní příčinou je závadná voda. 
Pouhých 250 Kč stačí na výrobu 5 000 litrů 
bezpečné pitné vody. 

Lékaři bez hranic

Změnou, kterou hledáme ve světě, se musí-
me stát my sami.
Každý z nás je příkladem pro někoho jiného 
a každý z nás je povinen vytvářet takovou 
budoucnost, jakou si přejeme.

Mahátma Gándhí

Většina lidí je tak šťastná,
jak šťastná se rozhodla být.

   Abraham Lincoln

Je nejvyšší čas, aby byly objasněny neprů-
hledné hrátky nejbližšího okolí prezidenta 
Zemana s čínskými představiteli, kteří bez 
uzardění používají lež a mlžení jako součást 
svého politického stylu.

Václav Malý, biskup
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BŮH NENECHÁVÁ VĚCI 
NA PŮLI CESTY

Část rozhovoru britského novináře Austena 
Ivereigha s Františkem 

   Na nynější krizi reagují různé vlády 
různě.
Některé vlády přijaly vzorová opatření, s jas-
ně definovanými prioritami na ochranu oby-
vatelstva. Ke své libosti či nelibosti si však 
uvědomujeme, že veškeré naše uvažování 
se uspořádalo v závislosti na hospodářství. 
Řeklo by se, že ve světě financí je normální 
něco obětovat, pěstovat politiku skar-
tační kultury od hlavy k patě. Mám 
na mysli kupříkladu prenatální výběr. 
Dnes jen stěží na ulici potkáte lidi 
s Downovým syndromem. Když je 
totiž v prenatálních testech odhalí, po-
šlou je nazpět odesílateli. Je to kultura 
prosazující eutanazii, legalizovanou 
či skrytou, při které se starému člově-
ku léčiva podávají jen do určité míry.
Z bezdomovců budou i nadále bezdo-
movci. Před řadou dní jsem viděl fo-
tografii z Las Vegas, kde bezdomovce 
umístili do karantény na jednom par-
kovišti, i když hotely byly prázdné. 
Bezdomovec ale přece nemůže jít do 
hotelu. To je skartační teorie v praxi.
   Může dopad krize vést k pře-
hodnocení našich způsobů života, 
k ekologické konverzi, k polidštění 
společnosti a hospodářství?  
Španělské přísloví praví: „Bůh od-
pouští stále, lidé někdy, příroda ni-
kdy“. Nepoučili jsme se z dílčích ka-
tastrof. Kdo dnes ještě mluví o po-
žárech v Austrálii? A o tom, že před 
půldruhým rokem jedna loď přejela 
přes severní pól, protože tam roztál 
ledovec? Kdo mluví o záplavách? Nevím, 
jestli se nám příroda mstí, ale v každém pří-
padě odpovídá…
Rád bych upozornil na naši selektivní paměť. 
Poněkud mne šokovaly oslavy sedmdesáté-
ho výročí vylodění v Normandii. Sešly se 
tam špičkové osobnosti z mezinárodní poli-
tiky a kultury a slavily. Jistě, je pravda, že to 
byl začátek konce jedné diktatury, ale nikdo 
si nevzpomněl na těch deset tisíc mladých 
mužů, kteří padli na té pláži.
Když jsem byl v (severoitalské) Redipuglia 
na připomínce stého výročí ukončení první 
světové války, stál přede mnou krásný po-
mník se jmény vytesanými do kamene a nic 
víc. Plakal jsem ve vzpomínce na Benedikta 
XV. a jeho výrok o „zbytečném masakru“. 
Stejně tak (na vojenském hřbitově) v Anziu 
jsem na Dušičky přemýšlel o všech severoa-
merických vojácích, kteří tam jsou pochová-
ni. Každý z nich měl rodinu a na místě kaž-
dého z nich jsem mohl být já.
Když dnes v Evropě zaslechneme populis-
tické projevy a dochází k politickým rozhod-
nutím selektivního druhu, není obtížné vzpo-
menout na Hitlerova vystoupení v roce 1933, 
s více či méně stejným obsahem, který najde-

me u některých dnešních politiků.
Přichází mně na mysl Vergiliův verš: Me-
minisse iuvabit (Milá, bude vám toho někdy 
památkou, překládá o. Vinařický). Prospěje 
nám, když si osvěžíme paměť, protože nám 
to pomůže. Nastal čas, abychom znovu na-
byli paměti. Jako lidstvo neprožíváme první 
epidemii, avšak z těch minulých se stala pou-
há vyprávění. Měli bychom se upomenout 
na své kořeny, na tradici, která je nositelkou 
paměti. V Ignácových exerciciích se celý 
první týden a poté nazírání k nabytí lásky ve 
čtvrtém týdnu plně řídí rozpamatováním. Je 

to konverze pomocí paměti.
Tato krize se dotýká nás všech - bohatých 
i chudých. Vyzývá, abychom zaměřili pozor-
nost na pokrytectví. Znepokojuje mne pokry-
tectví určitých politických představitelů, kte-
ří mluví o tom, jak řešit tuto krizi a hlad ve 
světě, ale současně vyrábějí zbraně. Nastal 
čas, abychom se od této přetvářky obrátili 
k činu. Doba vyžaduje soudržnost. Buď bu-
deme konsekventní, anebo prohrajeme.
Ptáte se mne na konverzi. Každá krize je 
ohrožením, ale také příležitostí, jak z tohoto 
nebezpečí vyváznout. Myslím, že musíme 
zpomalit určitý způsob spotřeby a výroby 
(Laudato si’, 191), naučit se chápat a kon-
templovat přírodu a opětovně se napojit na 
své reálné prostředí. Zde se naskýtá příleži-
tost ke konverzi.
Ano, všímám si počátečních známek konver-
ze k méně tekuté, lidštější ekonomii. Neměli 
bychom však ztratit se zřetele nynější situaci, 
až jednou pomine, neměli bychom ji odložit 
ad acta a vrátit se do předchozího stavu. Je 
načase učinit krok, přejít z užívání a zneuží-
vání přírody k jejímu nazírání. Jako lidé jsme 
ztratili tuto kontemplativní dimenzi a nyní 
bychom se k ní měli vrátit.

Co se týče kontemplace, chtěl bych se zasta-
vit u jednoho bodu. Nastala příhodná chvíle, 
abychom pohlédli na chudé. Ježíš nám říká, 
že „chudé máme mezi sebou vždycky“, a to 
je pravda. Tuto skutečnost nelze popřít. Skrý-
vají se, protože chudoba se stydí. Zde v Římě 
za probíhající karantény jeden policista vybí-
dl muže na ulici: „Tady nemůžete být, musíte 
jít domů!. Odpověď zněla: „Nemám domov. 
Žiju na ulici“. Je třeba odkrýt ono množství 
lidí, kteří sami sebe odsunuli na okraj spo-
lečnosti a které nevidíme, protože se stydí za 
svou chudobu. Chodíme kolem nich, ale ne-
všímáme si jich. Patří k městské krajině, jsou 
jako věci. Sv. Terezie z Kalkaty je zazname-
nala a rozhodla se pro cestu obrácení.
Když na chudé lidi pohlédneme, navrací jim 
to lidskost. Už nejsou věci, odpad, ale lidé. 
Nelze na ně uplatňovat podpůrnou politiku 
jako na opuštěná zvířata, ačkoli se tak mnoh-
dy s chudými lidmi nakládá. Nestačí dílčí 
politika, která se omezuje na poskytování 
sociálních služeb.
Dovolil bych si dát jednu radu: je načase 
sestoupit do podzemí, po vzoru slavného ro-
mánu Fjodora Dostojevského Zápisky z pod-
zemí. Jiný, kratší román Zápisky z mrtvého 
domu, popisuje scénu, kde vězeňští dozorci 
v nemocnici nakládají s nebohými vězni jako 
s předměty. Při pohledu na jednoho čerstvé-
ho nebožtíka jeden z vězňů zvolá: „Vždyť 
také měl matku!“ (Zápisky z Mrtvého domu, 
Praha 1921).
Musíme si to mnohokrát opakovat: onen ne-
božák měl matku, která ho s láskou vychova-
la. Nevíme, co se s ním pak v životě stalo, ale 
pomůže nám myšlenka na onu lásku, kterou 
obdržel, na naději jedné matky. Podlamuje-
me sílu chudých lidí, nedáváme jim právo, 
aby snili o své matce. Nevědí, co je to lás-
ka, mnozí žijí v drogové závislosti. Pohled 
na to nám může pomoci odkrýt slitovnost, 
onu pietas jako dimenzi obracející se k Bohu 
a bližnímu.
Sestoupit tedy do podzemí a přejít od hyper-
virtualizované, odtělesněné společnosti k tr-
pícímu tělu chudého člověka. V tom spočívá 
povinná konverze, a pokud nezačne zde, ne-
má budoucnost. V tuto těžkou chvíli přemýš-
lím o světcích všedního dne. Jsou to hrdino-
vé! Lékaři, dobrovolníci, řeholnice, kněží, 
pracující, kteří plní svou povinnost, aby tato 
společnost nadále fungovala. Kolik lékařů, 
zdravotních sester a ošetřovatelů zemřelo! 
Kolik zemřelo kněží a řeholnic! Zemřeli ve 
službě.
Napadá mne jedna věta ze Snoubenců, kterou 
tam pronáší krejčí, podle mého soudu jedna 
z nejprostších a nejkoherentnějších postav: 
„Nebylo nikdy slýcháno, aby Bůh začal něja-
ký zázrak a pak jej nedokončil“ (Alessandro 
Manzoni, Snoubenci, překlad Václav Čep, 
Praha 1973). Jestliže uznáme tento zázrak, 
jímž jsou světci odvedle, oni heroičtí mužové 
a ženy, a vydáme se po jejich stopách, skon-
čí tento zázrak dobře a bude ku prospěchu 
všech. Bůh nenechává věci na půli cesty, my 
je naopak opouštíme a odcházíme pryč. To, 
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co nyní prožíváme, je prostor pro metanoiu, 
obrácení, a poskytuje nám k ní příležitost. 
Využijme ji tedy a jděme dál.“
   Je třeba nového promýšlení církve, která 
by měla být spíše misionářská, tvořivější, 
méně přimknutá k institucím? Prožíváme 
nezbytnost „domácí církve”, církve, zalo-
žené na domácím prostředí?
Méně lnoucí k institucím? Řekl bych spíše ke 
schématům. Církev totiž je instituce. Existuje 
pokušení, které sní o deinstitucionalizované 
církvi, kupříkladu církvi gnostické, bez in-
stitucí, anebo podřízené pevným, obranným 
institucím, jako v pelagiánské církvi. Církev 
se stává institucí působením Ducha svatého, 
který není gnostik ani pelagián. Právě on 
ustavuje církev. Jde o alternativní a komple-
mentární dynamiku, protože Duch svatý svý-
mi charismaty vyvolává chaos, z něhož poté 
utváří harmonii. To, že je církev svobodná, 
neznamená, že je anarchická, protože svo-
boda je Boží dar. Institucionalizovaná církev 
znamená instituci tvořenou Duchem svatým.
Napětí mezi neuspořádaností a souladem – 
taková by měla být církev, až vyjde z nyněj-
ší krize. Musíme se naučit žít v církvi, kde 
Duch svatý vyvolává napětí mezi chaosem 
a harmonií. Pokud byste se zeptal na teo-
logickou knihu, která to pomáhá pochopit, 
jmenoval bych Skutky apoštolů. Najdete tam 
způsob, jakým Duch svatý deinstitucionali-
zuje to, co už je nepotřebné, a institucionali-
zuje budoucnost církve. To je církev, která by 
měla vyjít z krize.”
Před několika týdny mi zatelefonoval jeden 
italský biskup. Se zármutkem mi vyprávěl, 
jak přechází z jedné nemocnice do druhé, aby 
ze vstupní haly udělil rozhřešení všem, kteří 
jsou uvnitř. Když se na to zeptal kanonistů, 
nesouhlasili s tím, protože rozhřešení se po-
voluje jen v přímém kontaktu. „Otče, co mi 
na to můžete říci?“, ptal se mne onen biskup. 
Odpověděl jsem mu: „Monsignore, konejte 
svou kněžskou povinnost“. A biskup povídá: 
„Děkuji, rozuměl jsem“. Pak jsem se dozvě-
děl, že udílel rozhřešení na všech stranách.
Jinými slovy, v této krizové chvíli je církev 
svobodou Ducha svatého, a nikoli církev 
uzavřená v institucích. To neznamená, že 
by kanonické právo bylo zbytečné: naopak, 
koná svou službu, pomáhá a k našemu dob-
ru ho máme správně užívat. Poslední kánon 
ale říká, že smyslem veškerého kanonického 
práva je spása duší, a zde se otevírá výcho-
disko k tomu, abychom přinášeli Boží útěchu 
v těžké době.
Zeptal jste se mne na domácí církev. S poby-
tem doma máme naložit veskrze kreativně. 
Buď propadneme depresi, nebo se odcizíme - 
kupříkladu pomocí komunikačních prostřed-
ků, vedoucím k úniku od současné reality, 
anebo něco vytvoříme. Doma potřebujeme 
apoštolskou kreativitu, oproštěnou od mnoha 
zbytečností, avšak tesknící po projevech víry 
ve společenství a Božím lidu. Jinými slovy: 
má to být stýskající si nucená klauzura. Ona 
paměť, která vyvolává stesk a naději, nám 
napomůže, abychom vyšli ze své izolace.“

   Jak prožívat tuto natatolik jinou dobu 
pro osamocené staré lidi, mládež zavřenou 
doma a pro lidi, kteří kvůli krizi zchud-
nou?
Hovoříte o osamocených seniorech. Samota 
a odstup. Kolik starých lidí má děti, které je 
nepřijdou navštívit ani v normálních časech. 
Vzpomínám si, jak jsem se v Buenos Aires 
při návštěvách seniorských domovů ptával 
na rodinu. »Ale ano, daří se jí dobře«. Chodí 
za vámi? „Jistě, pořád sem chodí“. Pak mi 
ošetřovatelka řekla, že od poslední návštěvy 
uběhlo půl roku. Samota a opuštěnost, od-
stup.
Navzdory tomu jsou staří lidé našimi ko-
řeny a mají s mladými mluvit. Toto napětí 
mezi stářím a mládím by se vždy mělo řešit 
setkáváním. Mladý člověk je totiž olistěný 
výhonek, avšak potřebuje kořeny, aby mohl 
nést ovoce. A těmi kořeny jsou starci. Starým 
lidem bych dnes chtěl říci: Vím, že vnímáte 
blízkost smrti a máte strach, ale stočte zrak 
na druhou stranu, připomeňte si své vnuky 
a nepřestávejte snít. Bůh po vás žádá, abyste 
snili (Joel 3,1).
Co říci mladým? Mějte odvahu hledět do 
větší dálky a prorokujte. Ať vaše proroctví 
souzní se stařeckými sny. Rovněž to najdete 
u proroka Joela.
Lidé, které krize ochudila, jsou oběti dneš-
ní deufraudace. Připojují se k mnoha dal-
ším, kteří byli odjakživa zbavováni majet-
ku, mužům a ženám, kteří mají v dokla-
dech v kolonce „stav“ vepsáno „oloupený“. 
O všechno přišli, anebo zakrátko přijdou. 
Jaký smysl přisuzuji této ztrátě všeho ve 
světle evangelia? Vstoupit do světa „ožebra-
čených“, pochopit, že kdo předtím měl, nyní 
nemá. Žádám po lidech, aby se ujali starých 
a mladých, aby se ujali dějin, ujali se těchto 
obětí zpronevěry.
A přichází mi na mysli jiný Vergiliův verš, 
když Aeneas po porážce Tróje o vše přišel 
a zbývají mu dvě východiska: buď setrvat 
v pláči a vzít si život, anebo udělat to, co 
měl na srdci, tedy jít dál k horám a vzdálit se 
válce. Je to nádherný verš: Cessi, et sublato 
montem genitore petivi - „Odejdu, uchopím 
otce a do hor pospíchám ídských“. Toto dnes 
všichni máme učinit: uchopit kořeny svých 
tradic a vystoupit na hory.

RV, 10. 4. 2020, přeložila Jana Gruberová

NĚMEČTÍ BISKUPOVÉ PŘIZNALI
 SPOLUVINU SVÝCH PŘEDCHŮDCŮ 

V DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Němečtí katoličtí biskupové pětasedmdesát 
let po skončení druhé světové války připustili 
u svých předchůdců v úřadě historickou spo-
luvinu na zločinech, které napáchala. „Vzhle-
dem k tomu, že se biskupové jednoznačným 
nesouhlasem nepostavili na odpor, nýbrž 
mnozí naopak v obyvatelstvu posilovali vů-
li k výdrži, nesou na válce spoluvinu,“ stojí 

v dokumentu, který ve středu představil před-
seda Německé biskupské konference. 

„Němečtí biskupové se dosud nikdy podrob-
ně a systematicky nevyjádřili k postoji svých 
předchůdců za druhé světové války,“ čteme 
v úvodu více než dvacetistránkového textu, 
který biskupská konference zveřejnila ve vý-
roční den osvobození koncentračního tábora 
Dachau. „Z toho důvodu zde existuje určitá 
mezera v paměti, a tím též v doznání“, vy-
světlil předseda episkopátu Georg Bätzing, 
který při tiskové konferenci nikoho nenechal 
na pochybách: „Jde o skutečné přiznání vi-
ny“. Limburský biskup zároveň vymezil, 
že v případě spolubratrů v biskupské služ-
bě nebylo vyrovnání s tímto tématem vůbec 
jednoduché. „Víme totiž, že role soudců nad 
našimi předchůdci nám příliš nepadne. Žád-
ná generace se nicméně nedokáže oprostit 
od časově podmíněných úsudků a předsudků. 
Proto se nastupující pokolení mají vyrovnat 
se svými dějinami, aby se z nich poučila pro 
současnost i budoucnost.“
Práce na dokumentu trvala půl roku a za 
spoluúčasti biskupských konferencí Francie 
a Polska ji koordinovala biskupská komise 
Justitia et Pax. Její předseda Heiner Wilmer 
při prezentaci hovořil o „složité odvaze“ ně-
meckých biskupů, jejichž úhel pohledu se 
v průběhu války měnil a vyvíjel. „Nicméně 
utrpení druhých lidí nevěnovali dostateč-
nou pozornost.“ Celkově se spíše zaplétali 
jako spoluviníci do „ďábelského zločinného 
spletence“ a kupříkladu nedokázali podpořit 
německé vojáky v jejich oprávněných kon-
fliktech svědomí. Hildesheimerský biskup 
Wilmer poukázal na „ambivalentní a částeč-
ně problematické chování biskupů“ a přečetl 
úryvek z dokumentu:
„Biskupové nedokázali nalézt východisko 
z napětí mezi sdílenou představou o vlaste-
necké povinnosti za války, legitimitou státní 
vrchnosti a z ní plynoucí povinné posluš-
nosti na jedné straně a zřejmými zločiny na 
straně druhé. Křesťanská měřítka šla zjevně 
stranou, což zabránilo pohledu na dotazo-
vání vlastních vojáků a utrpení jiných lidí. 
Vyjádření jednotlivých biskupů, byť přihléd-
neme k jejich různému osobnímu odstínění, 
ztroskotala na realitě zločinné moci. Zamě-
řila se na (iluzorní) apely na změnu chování 
politického vedení, na zachování vzájemných 
právních dohod a na ctnostné plnění povin-
ností svěřených občanů, v jistém smyslu tedy 
na „počestný život ve falši,“ cituje dokument 
z Adornových Minima moralia.
Nový text německé biskupské konference 
uvádí sedm faktorů, které ovlivnily jednání 
katolické církevní hierarchie v posledním 
válečném konfliktu. Kromě tradiční nauky 
o spravedlivé válce a legitimitě státní moci 
hrálo svou roli zásadní odmítání komunismu 
(vpád do Sovětského svazu biskupové vítali 
jako „křížovou výpravu“) a institucionální 
slabost biskupské konference. Na postoj bis-
kupů k systematickému vyvražďování Židů 
za nacismu se dokument nezaměřuje, objas-
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nili biskupové Bätzing a Wilmer, což nezna-
mená, že by popíral důležitost této otázky. 
Studie nepopisuje chování jednotlivých bis-
kupů, nýbrž stanovisko celé biskupské kon-
ference, v níž nicméně od roku 1940 „pro-
bíhala interní debata o dalším směřování, 
určitý vnitřní zápas“, upřesnil historik Chris-
toph Kösters z bonnské komise pro soudo-
bé dějiny (toto grémium historiků a vědců 
z jiných oborů biskupové podporují od roku 
1962). Výsledkem této dlouhé a kontroverzní 
diskuse se stal společný pastýřský list ze srp-
na 1943 pod titulem „Desatero jako životní 
zákon národů“. Podle historika Kösterse je 
nutné docenit důležitost tohoto pastýřského 
listu: „Církev zde nemyslela pouze na vlast-
ní zájmy, nýbrž biskupové, kteří stáli v čele 
konfesní menšiny, se stali hlasem pro veškeré 
obyvatelstvo. Důrazně se zasadili o obhajobu 
lidských práv a důstojnosti.“
Jak zaznělo na středeční tiskové konferenci, 
přiznání německých biskupů k vině jejich 
předchůdců jistě vyvolá širší ohlas. Biskup 
Bätzing oznámil, že dokument naléhá rov-
něž na nynější katolické pastýře, aby zaujali 
postoj ke společenskému vývoji v současné 
Evropě, „jejíž stav se nejeví příliš dobře“. 
Předseda biskupské konference se zmínil 
o novém nacionalismu, antisemitismu a po-
drážděnosti v mezievropských vztazích, na 
které mají němečtí biskupové reagovat v du-
chu evangelia. Přiznání viny, které následuje 
po mnoha dílčích krocích (korespondence 
německých a polských biskupů v roce 1965, 
společné vyjádření evangelické a katolické 
církve v roce 1995 a jeho obnova letos v led-
nu při 75. výročí osvobození koncentračního 
tábora Auschwitz), se tak stává především 
úkolem pro budoucnost.

Vatican News, 30. 4. 2020 

Myslím si, že člověk se mění jen tehdy, 
pozná-li buď velkou lásku, nebo velké utr-
pení, ale to nás obvykle potká jen jednou 
dvakrát za život, a nadto se měníme pomalu 
a postupně. Jako kněz bych ovšem každému 
přál, aby se jednou ráno probudil a zažil, jaké 
to je, když je člověk bez podmínek milován 
někým, komu třeba můžeme říkat Bůh nebo 
nějak podobně, to je pro mě normální život.
                                                Ladislav Heryán

Bůh k nám přistupuje spíš jako otázka než 
jako odpověď. Možná, že ten, jehož míníme 
slovem Bůh, je nám přítomen více tehdy, 
když se toto slovo zdráháme příliš rychle 
vyslovit. Možná, že mu je s námi lépe v ote-
vřeném prostoru otázky než v příliš sevřené 
úžlabině našich odpovědí, definitivních tvr-
zení, našich definic a představ. Zacházejme 
nanejvýš zdrženlivě a opatrně s jeho svatým 
Jménem. 

z knihy Tomáše Halíka „Chci, abys byl“

Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je 
tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čis-
tých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.

Mahátma Gándhí

Jednoho dne se potkala lež s pravdou.
   Dobrý den, řekla lež.
   Dobrý den, odpověděla pravda.

   Nádherný den, řekla lež.
Pravda se rozhlédla, aby se podívala, jestli je 
to tak. Bylo.
   Nádherný den, řekla tedy pravda.

   Ještě krásnější je to jezero, řekla lež.
Pravda se rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu 
tak a souhlasila.

Lež běžela k vodě a řekla.
   Ta voda je ještě krásnější. Plavme.
Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu 
byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli lež vyšla, oblékla se do šatů prav-
dy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, za-
čala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, 
když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou 
lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Prof. Ladislav Hejdánek
zesnul 28. března, v 92 letech 

Kdysi napsal:  „Uvědomil jsem si, že má 
hrdost na to, že jsem český bratr, je k niče-
mu. Jsou to jen vzpomínky na minulost. Od 
té doby jsem se přestal cítit českobratrským 
evangelíkem a cítím se křesťanem.“
„Naše společnost očekávala po Listopadu od 
křesťanů poselství života, ale dnes vidí, že se 
jí dostalo jen pozvání do muzeí a skanzenů, 
v kterých jsou místo programů životní pro-
měny nabízeny - a nikoli zadarmo - laciné 
tretky, přetřené nevkusným náboženským 
lakem nebo falešně zaznívajícími zbožnými 
frázemi.“
„Věřící je ten, kdo je - pln odhodlání a aktivi-
ty, zejména beze strachu a v naprostém spo-
lehnutí - s důvěrou zaměřen na přicházející 
budoucnost a do ní, a to do blízké i vzdálené. 
Pravou budoucnost křesťanství - a tudíž také 
Evropy a jejích nejlepších tradic - vidím te-
dy ve víře, ovšem v tom původním smyslu. 
Je totiž zapotřebí dobře porozumět, o čem 
vlastně Ježíš mluví, když vyzýval: Neboj se, 
toliko věř!“
„Demokracii tady teď máme, ale nemáme 
demokraty. Dokud je nebudeme mít, žádné 
volby nám nepomůžou. Když volí blbci, volí 
blbě… Instituce nás nezachrání. Potřebuje-
me vychovat vědomí a sebevědomí. A poli-
ticky gramotné občany… V demokracii jsou 
si všichni občané rovni. A je to pravda, že 
všichni občané jsou si rovni? Jak zabudovat 
do demokracie, že lepší je víc než horší, když 
víme už od presokratiků, že v každé společ-
nosti je většina horších? Jak chceme dosáh-
nout, aby ti horší volili ty lepší? …“

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel 
jsem - nebyl jsem přece komunista.
Když likvidovali Židy, mlčel jsem - nebyl 
jsem Žid.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem 
- nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem - nebyl 
jsem odborář.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by 
se mohl ozvat. 

Martin Niemöller
 

 (M. N., syn luterského faráře, sloužil v le-
tech 1910-19 u císařského námořnictva. Za 
první světové války byl kapitánem ponorky. 
Po válce byl krátký čas členem Freikorps. 
V letech 1919-23 studoval teologii a v r. 
1931 se stal evangelickým fará-
řem. Výmarskou republiku od-
mítal, mluvil o ní jako o létech 
temnoty. Jako umírněný naciona-
lista nejdříve podporoval Hitlera 
a vítal jeho příchod k moci. Ve 
své autobiografii z r. 1933 Vom 
U-Boot zur Kanzel, která získala 
oficiální podporu nacistů a stala 
se v Německu bestsellerem, psal, 
že Hitler přinese Německu oži-
vení a národní hrdost. Postupem 
času se však začal Hitlerovi na-
cismu vzpírat. Protože nacismus 
postupně ovládal řídící struktury 
protestantských církví, založil na 
podzim 1934 hnutí „Vyznávající 
církev“, které postupně sdružilo 

většinu protinacisticky smýšlejících protes-
tantů, odmítajících antikřesťanské a rasis-
tické doktríny nacismu. Představitelé tohoto 
hnutí postupně stupňovali svůj odpor k na-
cismu, což vedlo k tomu, že 30. června 1937 
byl Niemöller jakožto nejvýraznější z nich 
zatčen. Postupně byl vězněn v několika vě-
zeních a koncentračních táborech, ale přežil.  
Byl dlouholetým členem Ekumenické rady 
církví (1948-75), v letech 1961-68 dokonce 
jejím prezidentem. Zemřel 6. 3. 1984, v 92 
letech.)
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NAD NEZÁKONNÝM POSTUPEM 
VLÁDY SE VZNÁŠEJÍ NEPŘÍJEMNÉ 

OTÁZKY
Jiří Pehe, politický analytik

Pravomocné rozhodnutí Městského soudu 
v Praze, kterým zrušil čtyři opatření minis-
terstva zdravotnictví omezující volný pohyb, 
maloobchod a služby, s tím, že vláda jednala 
v dané věci nezákonně, nelze bohužel odbýt 
tak, že ministerstvo zdravotnictví nebo vláda 
si jen špatně vyložily zákony. 
Vrátíme-li se totiž k začátku boje s korona-
virem u nás, nelze přehlédnout, že premiér 
Andrej Babiš odmítal jak aktivaci Ústřední-
ho krizového štábu v rámci aktivace krizo-
vého zákona, tak vyhlášení nouzového sta-
vu, po čemž volal ministr vnitra a předseda 
ČSSD Jan Hamáček. Místo toho o prvních 
omezeních rozhodovalo, údajně v souladu 
se zákonem o ochraně veřejného zdraví, prá-
vě ministerstvo zdravotnictví, které ovládá 
hnutí ANO.
Pokud by vláda postupovala tak, jak měla, 
tedy podle krizového zákona, musel by být 
ustaven Ústřední krizový štáb, v jehož čele 
měl stanout právě ministr vnitra Hamáček. 

Babišovi se to evidentně nezamlouvalo, tak-
že když konečně k ustavení krizového štábu 
svolil, prosadil do jeho čela náměstka mi-
nistra zdravotnictví, epidemiologa Romana 
Prymulu.
Na otázku, proč se Babiš vzpíral jednat podle 
zákona, existuje několik možných odpovědí. 
Tou první je, že při ustavení Ústředního kri-
zového štábu by nemohl sám v prvních dvou 
týdnech tak, jak činil, vystupovat jako jakýsi 
hlavní krizový manažér, který byl neustále 
v médiích a ke všemu se (bohužel značně 
chaoticky) vyjadřoval.
Krizový štáb byl tak ustaven, teprve když se 
v průzkumech začalo ukazovat, že Babišova 
role je kontraproduktivní. I pak ovšem obešel 
zákon jmenováním Prymuly do čela krizové-
ho štábu. Oficiálním důvodem byla Prymulo-
va odbornost, tím reálným, zdá se, spíše sna-
ha nenechat se zastínit šéfem koaliční strany.
Hamáček zvažoval, že ohledně tohoto postu-
pu vyvolá koaliční spor, ale pak podle vlast-
ních slov vzhledem ke krizové situaci ustou-
pil. Jistý díl viny za nestandardní postup tedy 
nese i on.
Na třetí možný důvod obejití platných zá-

konů upozorňovala opozice. Ta namítala, že 
vláda chtěla nechat rozhodování o nejrůzněj-
ších omezeních na ministerstvu zdravotnic-
tví, protože kdyby jednala podle krizového 
zákona a rozhodovala vládními usneseními, 
bylo by snadnější žalovat stát o škody, kte-
rá omezení způsobí podnikatelům a dalším 
lidem.
Pokud se tedy nyní budou Babiš a ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch snažit interpre-
tovat soudní rozhodnutí tak, že došlo jen 
k mylné interpretaci, mějme se na pozoru. 
Šlo od samého počátku o promyšlenou po-
litickou hru s cílem udělat v očích veřejnosti 
z Babiše hlavního krizového manažéra, který 
v těžké situaci dokáže řídit samojedině celý 
stát stejně dobře jako rodinnou firmu.
Teprve když se ukázalo, že premiér si počí-
ná v této roli spíše jako chaot, který působí 
zmatek, usoudil zřejmě jeho tým, že by se 
měl stáhnout do pozadí a národ oslovovat 
především s pomocí „velkých“ projevů, kte-
ré přečte z telepromteru. A byla zde, zdá se, 
také snaha přenést odpovědnost za případné 
škody na jedno ministerstvo, jehož šéfa lze 
popřípadě obětovat.

ZASPALA EU PŘI PANDEMII KORO-
NAVIRU?

Není chyba, že jsme se stali součástí Unie, 
ale že jsme závislí na dodávkách strategic-
kého materiálu z Číny. Tohle bychom měli 
změnit, než přijde nějaká další krize. 

Jedna z nejčastěji opakovaných vět posled-
ních týdnů: Evropská unie během pandemie 
selhala. Nepomohla členským zemím, je 
zbytečná. Tato tvrzení vyslovují politici, šíří 
se po sociálních sítích a zaznívají v médiích. 
Opakuje je mnoho lidí, často i vzdělaných. 
Zaspala tedy EU? Nese vinu za masivní roz-
šíření koronaviru v členských zemích?
Odpověď nabídla Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO; nevládní nezisková organiza-
ce pro výzkum a vzdělávání v oblasti mezi-
národních vztahů). Chronologicky sestavila 
kroky Evropské unie, jež ukazují „kdo zaspal 

a jak evropské státy odmítly pomoc Bruselu 
v době, kdy byl přenos do Evropy už odbor-
níky očekáván“.

Na začátku je dobré zopakovat: unie nedis-
ponuje pravomocemi v oblasti zdravotnictví 
a „při krizovém řízení tak může hrát pouze tu 
roli, kterou v současné chvíli vidíme - koor-
dinovat jednotlivá opatření členských států, 
případně je financovat“. Což dělá. Otázkou 
je, zda to tak členské státy i po koronavirové 
krizi budou chtít nechat, nebo zda si připustí, 
že by se vyplatila mezinárodní koordinace.
Představme si, že by unie měla pravomoci ve 
zdravotní oblasti. A představme si, že nikoli 
vláda Andreje Babiše, ale „Brusel“ by v prv-
ní fázi, v prvních dvou třech týdnech udě-
lal úplně stejné kroky - zavření hranic, škol 
a obchodů, omezený pohyb obyvatel. Nastal 
by řev, obviňování Bruselu, že nám šlape po 
právech. Vězíme ještě ve fázi jakési unijní 

puberty, koronavirus by nám mohl pomoci 
maličko dospět.
Materiál AMO nejprve popisuje kroky v led-
nu. Evropská komise několikrát varovala čle-
ny, že „rozšíření infekce covid-19 do Evropy 
je velmi pravděpodobné a jeho potenciální 
dopad je vysoký“. Nabízela kupříkladu pod-
poru při nákupu zdravotnického vybavení. 
Členské země pomoc odmítly, prý „jsou na 
virus dostatečně připraveny. Jejich zástupci 
opakovaně uvedli, že žádnou podporu při bo-
ji proti nemoci či pomoc se zajištěním zdra-
votnického vybavení nepotřebují.“
Na konci ledna Evropská komise vyčlenila 
deset milionů eur na podporu výzkumu nové-
ho onemocnění. Zasedl Výbor pro zdravotní 
bezpečnost, kde opět zaznělo, že „hrozí vy-
puknutí epidemie, jejíž potenciální dopad je 
vysoký a že je pravděpodobné další celosvě-
tové šíření viru“.

Martin Fendrych 

Kde hledat Boží blízkost?

Bůh je tu v naší trpělivosti, v trpělivosti víry, 
lásky a naděje, tváří v tvář Božímu mlčení 
a tváří v tvář netrpělivosti ateistů, nábožen-
ských fundamentalistů a entuziastů.
Bůh je tu už v naší touze po něm: sama tato 
touha teologicky viděno, je darem, projevem 
milosti. „Vždyť i to, že chcete, i to, že pak 
jednáte, působí přece ve vás Bůh,“ píše apoš-
tol Pavel (Flp 2,13). Někteří křesťanští mys-
tici i židovští rabíni zejména v komentářích 
k Písni písní rádi rozvíjejí myšlenku, že veš-
keré naše hledání a tužby, aniž si to uvědo-
mujeme, jsou už odpovědí na předcházející 
Boží milostné hledání nás.
Augustin o tom vášnivě svědčí ve svých Vy-
znáních: Hledal jsem, protože jsem byl dříve 
hledán; hledal jsem Boha všemi možnými 

způsoby na všech možných místech, avšak 
zatímco jsem byl venku, on už byl dávno 
uvnitř, uvnitř mne samého. „Ne vy jste si vy-
volili mne, ale já jsem si dříve vyvolil vás,“ 
říká Ježíš. 

z knihy Tomáše Halíka „Chci, abys byl“

Pro správné fungování života jsou nevyhnu-
telné a nezbytné tři základní věci:
Uvědomit si, že nejsem víc, než kdokoliv 
jiný...
Říká se tomu POKORA.
Uvědomit si, že dokážu čelit jakékoliv si-
tuaci...
Říká se tomu ODVAHA.
Uvědomit si potřebu mlčet a nereagovat na 
hloupost jiných lidí...
Říká se tomu MOUDROST.

Miroslav Oravec

K 16. VÝROČÍ VSTUPU ČR DO EU
Britský(!) kulturní historik Christopher Daw-
son v knize „Making of Europe“ již v 1932 
(česky vyšlo jako Zrození Evropy) vědecky 
dokládá, že kulturně jsme napřed Evropané 
a až potom - jako deriváty společného kul-
turního základu - Češi, Němci atd. Dawson 
mj. píše: „Zlo nacionalismu nespočívá v jeho 
věrnosti tradicím minulosti nebo v hájení ná-
rodní jednoty a práva na sebeurčení. Špatné 
je na něm to, že ztotožňuje tuto národní jed-
notu s prapůvodní, v něm obsaženou jedno-
tou kultury, jež je záležitostí nadnárodní. Pů-
vodním základem naší kultury není národní 
stát, nýbrž evropská jednota. … je to skuteč-
né společenství, nikoliv intelektuální abstrak-
ce, a jen skrze účast na tomto společenství 
získaly různé národní kultury svůj nynější 
tvar.   Pavel Svoboda



6

   15. 4.    Marii Paukovou           88 let
   23. 4.    Jana Macháčka            74 let
   30. 4.    Josefa Dolečka            85 let
   30. 4.    Františka Stejskala       53 let
     6. 5.    Marii Pecháčkovou      95 let

AKTUALITY

      Ke vzkříšení
   jsme vyprovodili

Plán postupné obnovy bohoslužeb 
ve farnosti Letohrad

Pastorační radou farnosti byl 28. dub-
na  schválen plán postupného návratu 

k pravidelným bohoslužbám ve farnosti. 
Návrat k běžnému programu bude rozdělen 
na dvě fáze:

1. Dokud bude platit omezení počtu 
účastníků bohoslužby

       (od 2. 5. do pravděpodobně 7. 6. 20)

Nebudou slaveny mše svaté, ale ve stanove-
ných časech bude v jednotlivých kostelích 
k dispozici pan farář Roušar: možnost spo-
lečné četby Evangelia a přijetí Eucharistie 
v menších skupinách. Skupiny se budou 
v kostele postupně střídat (vždy cca po 10 
min).
   So:   Letohrad        18 - 19 hod.
   Ne:   Lukavice         8 - 9 h.
            Orlice:          9:30 - 11 h. 
                       od 11 hod. farníci z Mistrovic

V uvedených časech je možno kdykoli přijít 
a účastnit se krátké bohoslužby.
Zatím nebude zaváděn žádný rezervační sys-
tém, kostelníci budou regulovat příchozí, 
pohlídají dodržování pravidel (roušky, po-
volené počty, bezpečné rozestupy, provádění 
dezinfekce).
Svátost smíření možno dohodnout s p. fará-
řem individuálně.

2. Po zrušení omezení počtu 
(pravděpodobně od 8. 6. 2020)

Mše svaté dle pravidelného pořadu za do-
držení aktuálně platných hygienických pra-
videl.

Poznámka:
V případě změn omezujících pravidel ze stra-
ny Vlády ČR se mohou termíny přizpůsobit 
aktuální situaci. 

DĚTI POPRVÉ KE STOLU PÁNĚ 

Domluvili jsme se s rodiči, že pokud se situ-
ace s omezením setkávání lidí na veřejnosti 
nezmění, bude slavnost v neděli 21. června 
při bohoslužbě na Orlici. Ve středu 17. červ-
na budou děti slavit svátost smíření. Příprava 
dětí znovu začně při bohoslužbách pro děti 
od středy 13. května v 18 hod. v kunčickém 
kostele.

ZRUŠENÍ SLAVNOSTI MÍRU

Z důvodů současné situace v ČR se ruší 
i Slavnost míru, kterou jsme měli naplánova-
nou na 7. května v kunčickém kostele. Děku-
jeme za pochopení a těšíme se na příští rok.

ZRUŠENÍ 
LETOŠNÍHO MHF LETOHRAD

Vzhledem k mimořádným opatřením a složi-
té situaci musíme bohužel přikročit ke zruše-
ní letošního ročníku Mezinárodního hudební-
ho festivalu – Letohrad 2020.
31. ročník festivalu proběhne tedy až příští 
rok. Moc se omlouváme a těšíme se na se-
tkání v lepších časech u příležitosti MHF – 
Letohrad 2021, který proběhne od soboty 29. 
května do neděle 6. června 2021.

Organizátoři MHF

PODĚKOVÁNÍ

Je nám líto, že František Stejskal ml. podle-
hl nemoci. 
Se svou paní Mirkou ochotně pracovali pro 
druhé, pro muziku ve škole, pro koncerty, 
mládež a farnost. Oběma za to děkujeme. 

I dnes, přes veliký pokrok medicíny, umírají 
mladí lidé. (Před sto lety byla taková úmrtí 
běžná, i mnoho dětí umíralo.)  
Nemoci podlehla také v 43 letech paní  
Markéta Sedláčková (manželka pana Tomáše 
Sedláčka, našeho předního ekonoma). 
Uvádíme její text, který před časem napsala:  
   „Pocházím z nevěřící rodiny. Tedy máma 
i táta byli ještě svými prarodiči v dětství po-
křtěni, ale za věřící se nepovažovali. Mamin-
ka ale uvěřila na začátku 90. let a přes církev 
mi zprostředkovala au-pair ve Francii, v hlu-
boce věřící protestantské rodině. Tam jsem 
asi ve svých 18 letech začala o Bohu poprvé 
vážně přemýšlet. Rok na to jsem uvěřila a za-
čala chodit do Církve bratrské v Soukenické 
v Praze, kde jsem zažila skvělou mládež - 
hluboce věřící, ale i otevřenou a kriticky pře-
mýšlející. Když jsem se ve 23 letech vdala, 
odešla jsem se svým mužem do anglického 
regionu Křesťanského společenství, kde dě-
lal civilku. Charismatická církev pro mě byla 
trochu šokem, ale nádherně zpívané chvály 
trvající téměř polovinu bohoslužby mě nauči-
ly vnímat Boha nejen rozumem skrze výklad 
Písma, ale více i srdcem. Intelektuálno jsem 
si pak doplňovala zejména u Halíka na večer-
ních nedělních studentských bohoslužbách 
u sv. Salvátora. S narozením syna Kryštofa 
v roce 2007 jsem začala zase více chodit do 
svého „rodného“ sboru v Soukenické, nabí-
zejícího skvělé prostředí pro děti všeho věku. 
A také mě bylo toto společenství velkou opo-
rou v těžkých životních situacích. Stýskání 
po charismatičnu jsem si vynahradila katolic-
kými charismatickými konferencemi v Brně 
a díky nim vzniklo i ekumenické modlitební 
společenství u nás doma - tedy katolika a já 

evangelička. Ekumenu jsem si prohloubila 
pobyty v klášteře v Kostelním Vydří a v po-
slední době často chodím na mše v sousedství 
ke karmelitánům k Jezulátku, kde pro mě li-
turgie znamená více ponoření se do přítom-
nosti Boží než přemýšlení o Bohu. Na první 
pohled může mé křesťanství působit trochu 
přelétavě, ale jako mají různý rytmus jed-
notlivé životní etapy, cítím, že i víra má své 
etapy a mnohost křesťanských přístupů k ví-
ře a chválení Boha beru jako možnost najít 
si právě odpovídající přístup. Koneckonců 
Akademická YMCA, jíž je mi ctí být mís-
topředsedkyní, právě o takové ekumenické 
sbližování svými setkáními usiluje.
Od církve očekávám, že nebude obrazem 
farizejů - tedy vyžadující dokonalost, pouču-
jící, svazující, hierarchicky nadřazená oby-
čejným věřícím, ale že bude obrazem Ježíše 
- tedy pokorná, sklánějící se, pomáhající, na-
slouchající, rozumějící a slitovná. Zároveň si 
ale nemyslím, že by se církev měla reduko-
vat na sociální práci a hospice (přestože je to 
v dnešní společnosti pravděpodobně její nej-
uznávanější činnost), nýbrž měla by být i kri-
tická vůči dnešní společnosti - ale konstruk-
tivně. Nabízet alternativní cestu, připomínat 
duchovní rozměr života, rozněcovat touhu 
po hledání smyslu a dávat naději v těžkých 
životních chvílích.“

POMOC DĚTEM
Na začátku měsíce dubna jsem na sociálních 
sítích postřehla výzvu k pomoci pro 2 malé 
chlapečky.

1. výzva byla - pomoci malému Oliverkovi 
(1,5 roku), který se narodil s progresivním 
genetickým onemocněním Spinální svalovou 
atrofií 1. typu (SMA1). Šlo o peněžitou po-
moc. Bylo třeba vybrat peníze na jeho velice 
nákladnou léčbu.

2. Výzva - pomoci jakkoli malému Vašíkovi 
Štěpánovi z Letohradu (4 měsíční miminko), 
který se narodil s nevyléčitelnou nemocí Epi-
dermolysis bullosa congenita, která je známá 
spíše jako nemoc motýlích křídel, přesněji 
její dystrofickou formou. 

Na sociálních sítích se začaly konat aukce, 
kam mohli lidé vkládat své vlastnoručně vy-
robené výrobky i jiné použitelné věci (aukce 
byly pro Oliverka).
Toto se pak následně několik dnů mohlo dra-
žit a případný výherce/dárce odeslal peníze 
na transparentní účet. 
Přemýšlela jsem, jakým způsobem může po-
moci naše rodina. Nejrychlejší a nejjedno-
dušší by bylo, poslat svůj finanční dar přímo 
na účet kluků.
Moc se mi líbila myšlenka aukcí. Sama mám 
velkého koníčka „sladké tvoření všeho dru-
hu“, ale dát na sociální sítě upečený dezert 
a myslet si, že by měl někdo zájem z dru-
hého konce republiky ho ochutnat, mi přišlo 
nemožné.
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Proto jsem se rozhodla, že aukce nabídnu 
na  svém sociálním profilu svým přátelům 
a třeba se nám společně podaří vybrat něja-
ké peníze.
Dětem pak vybrané peníze následně pošleme 
na jejich transparentní účet.

Jeden den jsem napsala na soc. sítě výzvu, 
že bych chtěla podniknout tuto aukci na pod-
poru obou malých chlapečků a výdělek pak 
rozdělit mezi ně.
Přemýšlela jsem, co upéct. Ozvala se mi mo-
je kamarádka Eliška Dostálová, která měla 
chut se do toho pustit se mnou.
Rozhodly jsme se dražit 2 odpoledne s tím, 
že kdo co vydraží, tentýž den si vyzvedne.
1. den jsme připravily 6 aukcí.
2. den pak 11 aukcí dezertů včetně dortů. 
Bylo nádherné sledovat, kolik dárců se hned 
po vyhlášení aukce  zapojilo.
Za dva dny se podařilo vybrat 32 300 Kč od 
několika dárců, někteří darovali více peněz, 
než bylo za vydražené dezerty.
Byli i tací, kteří se aukce zkusili zúčastnit, ale 
nic nevyhráli, ale i tak nám donesli peníze na 
podporu 2 malých bojovníků.
Vybrané peníze jsem pak po skončení aukcí 
odeslala na transparentní účty chlapečků.

Dodnes jsem z této zkušenosti dojatá, moc 
děkuji všem hodným lidem, kteří nemyslí 
jen na sebe a pomáhají tam, kde je to hod-
ně třeba.
Malý Oliverek čeká na svou léčbu, peníze 
nakonec uhradí Zdravotní pojišťovna. 
Malý Vašík bude potřebovat pomoc celý svůj 
život. Protože jeho denní léčba (sterilní ma-
teriál) je velmi nákladná, rozhodly jsme se, 
že takovéto aukce na podporu Vašíka z Le-
tohradu budeme dělat každý měsíc. Už se mi 
ozvalo několik dalších dárců, že chtějí při-
spět svými výrobky do aukce (a nebudou to 
jen sladké dobroty). 
Aukce jsou plánovány 15.-17. května na so-
ciálních sítích.                   Daniela Šubertová

ANEŽČINY DOBROTY

S mým pidisynovcem Kryštůfkem jsme 
v těchto divných dobách, kdy člověk radši 
ani moc nevystrkuje svůj rouškou zakrytý 
nos ven, vynalezli unikátní hry na dálku. Jsou 
to takové naše homemade virtuální reality.
Co je k nim potřeba? Na každé straně jeden 
mobil schopný zprostředkovat videohovor. 
Na straně Kryštofa (či jiného hrychtivého 
mláděte) je též bezpodmínečně(!) nutné zaji-
stit pozorného telefonního operátora - větši-
nou maminku. Aby se to nezvrhlo.
Zde vám představím dvě hry, které jsme 
dosud během našich videohovorů důkladně 
otestovali.
1. Berany berany duc (úroveň: začátečník)
Při vyslovování této průpovídky se oba hráči 
pomalu přibližují hlavami ke svým mobil-
ním zařízením, až se skrze ně dotknou. Je to 
ohromná bžunda, hlavně pro mladší hráče, 
kteří se u toho můžou uřehtat!

2. Honičkoschovka (úroveň: pokročilý)
Tato hra klade nesmírné nároky na operátora, 
který se zároveň stává i běžcem a usměrňo-
vačem pohybu. Ale jinak je to klasika. Mládě 
využívá v maximální možné míře svých ak-
tuálních pohybových schopností – Štofík volí 
strategii „padnout na všechny čtyři a metošit, 
co mi síly stačí“. Operátor sprintuje za ním, 
s mobilem v ruce namířeným kamerou na ho-
něného, který se po ní neustále otáčí a snaží 
se uniknout. Hráč z druhé domácnosti (já) 
při tom pokřikuje sdělení typu: „Štofi, já tě 
chytím!“, „Už tě mám!“ nebo „Kde je Kryš-
tůfek?“ „Aha, tady je!“, „Baf!“
No řeknu vám, to je taková zábava, vůbec si 
u toho nepřijdete divně (ehm...). A nemalou 
výhodou pro druhého hráče je bezesporu to, 
že si sedí v křesle, něco vykřikuje a pohyb za 
něj obstarává operátor.
O dalších vyzkoušených hrách vás budeme 
průběžně informovat.

/AN

MÁJ, LÁSKY ČAS....

   Ještě je duben, když tyhle řádky píšu. Aprí-
lové počasí? Bejvávalo! Teď je počasí skoro 
letní. A tak si dovedu dobře představit pocity 
těch zavřených ve čtyřech stěnách ať z po-
vinnosti nebo ze strachu, těch, co mají k bez-
pečné zeleni daleko. Že trpělivost a discipli-
na dochází, je vidět i v letohradských ulicích 
a největších obchodech. Až ale vy tohle říká-
ní, budete číst, bude už máj, doufejme lásky 
a volného pohybu čas.
   Mám štěstí, jsem v Kyšperku, uždibuju na 
zahradě hlavu každému plevelu, jak jen ji 
vystrčí. A mám docela mimořádně spoustu 
času. Na tu práci na zahradě především, na 
čtení, na povídání po drátě, jak se dřív říkalo, 
na internet a dokonce i na běhání po místech, 
kam jsem se po léta pro spoustu povinností 
dostávala jen velmi sporadicky.
   Copak park - tedy panská zahrada, jak jsme 
ji  my znali - to jsem stihla snad každoročně. 
Nepropásnout čas sněženek, kandíků, če-
meřic a podléšek, rododendronů a sasanek, 
vždycky je to krása. Z vyhlídky hledám stře-
chy Kolonie i obytných stavení na bývalé pi-
le, vyvolávám obrázky o desítky let zpátky, 
marně hledám stromy u silnice k trati a ke 
mlýnu. Škoda. Ti staří věděli moc dobře, 
proč sázet stromy k cestám. Byly to milníky 
i orientační body v krajině. V parných dnech 
dávaly pěšákům stín. Věděli naši předci, že 
zadržují vodu? 
   Hradisko. To víte, že se zadýchám, 
než jsem nahoře. Přede mnou, div divoucí, 
a dodnes nemám odpověď, nahoře, nad cha-
tami, ač tam nikde žádnou sjízdnou cestu ne-
vidím, stojí červené auto. 
Sjet z Hradiska na lyžích, vybrat elegantně 
pravou zatáčku, dojet bez pádu ke katovně, 
patřilo za mých časů k prestižním discipli-
nám adolescentů. A jak jsme se na Hradisko 
dostávali? Inu na lyžích, po svých, z Kolonie 
až nahoru. Tolik sněhu tu bývalo. Stejně tak 
sjet na saních od křížku až ke škole. Kdepak 

auta ve Svatojanské ulici! 
   Údolím Merana - jestlipak se tomu zářezu 
mezi Hradiskem a kaplí ještě pořád Mera-
no říká? - šlapu k obrázku. Je sucho, až se 
mi práší od bot. I tak ale vidím před sebou 
tátu, vůdce nedělní výpravy, naši úpravnou 
maminku a nás dvě, jak právě tudy míříme 
do Korýtek, kde měl někdo z přátel chatu. 
Kubovi? Habovi? Zemanovi? Už si nevzpo-
menu. A taky nevím, měla-li maminka v těch 
svátečních dnech v rukou svou hnědou, ko-
ženou, tak užitečnou a přátelskou kabelu. 
Bývala v ní ve velké láhvi domácí malinovka 
a namazané chleby. Maminčina a naše jistota 
rodinných výprav. 
   Šlapu k obrázku. Kraj lesa - stojím bez 
dechu. Taková nádhera! Sněžně bílá vambe-
recká krajka kvetoucích keřů. Až se člověk 
bojí vydechnout, aby ji neodfoukl. Tady bý-
vám pravidelně, cestou do Pustin, na houby. 
V posledních letech měřím čas, za jak dlouho 
k obrázku došlapu. Prodlužuje se.
   Od obrázku na Mechnáč, ke stromu s úda-
jem Mechnáč 468 m n.m. a teploměru. Právě 
ukazoval 14°C. Tady za mých dětských let 
bývala jednoduchá dřevěná rozhledna. Les 
kolem byl tenkrát mladý, nízké mlází to mu-
selo být.  Na nejvyšším místě rozhledny po-
jmenovává táta, co vidíme, já si ale rošťácky 
představuju, jak natáhnu ruku a podrbu Žam-
pach na šošolce. Za těch možná sedm desítek 
let vzrostl les tak, že se v něm dnes kácí. 
   Lípa u obrázku. Taky mám pocit, že tu 
byla vždycky. Vyšplhal na ni můj vnuk. Na-
horu hurá, ale při pohledu dolů přišel strach 
a volání o pomoc. Vlídná Hanka Pavlištová 
laskavými slovy, já výkřiky o pitomcích, co 
nevědí roupama co dělat, jsme kluka navigo-
valy a šťastně dostaly dolů.
   Vzpomínka stíhá vzpomínku, prolínají se 
obrázky nás dvou v rodinném klanu, najed-
nou jsou to naše děti a hned zas vnoučata, 
někdy se musím zhluboka nadechnout a roz-
šifrovat, kam který záznam paměti patří. 
   Alej na Kopečku, i když čas, vichřice a su-
cho vykonávají své dílo, zůstává pro mne po-
řád tím nejpřitažlivějším kouskem Kyšperka. 
Vždycky jsme sem chodili, nepřestáváme, 
každého, kdo nás navštíví, nahoru na Ko-
peček ženeme. To překvapení, když se na-
jednou nad hlavou vynoří masiv kaple, nebo 
když na konci aleje z opačné strany problesk-
ne bílé zdivo s věžičkami a zvědavost nedá, 
musí se dojít nadoraz. A pohled z aleje na ce-
lé pásmo Orlických hor, na kraj bohatý hlav-
ně kopci a překvapením v každém dolíku. 
   Touto dobou bývaly zbytky sněhu znatelné 
na vzdálených úbočích Suchého vrchu, Ko-
mára nebo Deštné. Letos ani památky. Zato 
keře i stromy dostávají lehounce žlutozele-
nou svatozář. Jak je to v té dávné písni? Dře-
vo se listem odívá. Úžasný pohled a úleva. 
Měla jsem strach, že Bažantnici, Špitálský 
les a vůbec všecky porosty směrem k Šedivci 
snad také postihl kůrovec. Nene, mátly holé 
listnáče. 
V aleji u cesty postrádám už několik let des-
ku s reliéfem hor a názvy vrcholů. Kam se 
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poděla? Komu vadila? 
Místo jednoduché lavičky ve stráni, o níž se 
říkalo, že tam sedával Alfons Mucha, máme 
slušivý altánek. Snad je opravdu na stejném 
místě. Doufejme, že vyhlídka k Lanšperku 
nezaroste. 
   Bylo pusto v aleji, když jsem tudy prochá-
zela. Nedělně vystrojené maminky, tatínko-
vé, co smekají při pozdravu klobouk, pobíha-
jící, nikoliv řádící dětičky, to všecko už je jen 
pár políček z filmu pro pamětníky. 
   Omlouvám se, je to příliš osobní, já vím. 
Proč?
   Předpokládám, že máte zážitky podobné, ač 
se odehrávají jinak a v jiném čase. A chcete, 
aby si do paměti zapsaly rodinu, přátele, dět-
ství, krásu kolem nás i vaše děti. Protože to 
jsou pevné kořeny, záchranná kotva, aby se 
jim dařilo žít život se smysluplnými, předví-
datelnými pravidly, aby se nedaly balamutit.
   Kolik povrchních hloupostí se tiskne na 
stránkách podbízivých časopisů, kolik ohlu-
pujících smyšlenek putuje internetem jako 
třeba zaručená zpráva o násilí pácháném imi-
granty, nebo jiná zaručená rada o octu proti 
virům, či děs pro mladé maminky o zaručeně 
škodlivých následcích povinného očkování. 
A kolik lidí jim věří.
   Je to těžké ve světě plném nejistot. Ještě 
těžší, opanuje-li společnost strach. Strach 
existenční, strach z imigrantů, strach z ne-
moci. Strach umlčí kritické úvahy, zdravý 
selský rozum. Strach je vynikající nástroj, jak 
ovládnout davy. 
   V Letohradě jsem nepotkala strach. Dis-
ciplina, solidarita, účinlivé účastenství, to tu 
bylo a je. Nevím, co je toho příčinou. Je to 
tím kouzelným krajem s Herklicí, Masníkem, 
Hradiskem, Mechnáčem, kapličkou, co se 
vznáší nad městem a zarámovaná podloubím 
tváří se tak fotogenicky?
Nebo je to lidmi, kteří odedávna věděli a vě-
dí, a vždycky měli tu jistotu, že co sami ne-
dokážou, to nebude?
Sázím na lidi. A na tu krásu kolem. Jistotu 
místa pro život.
   Krásný máj beze strachu všem!           EN

MĚL JSEM POŘÁD
NĚCO NAKÁZANÉ A PŘIKÁZANÉ

Bohuslav Vokoun se narodil v Praze v ro-
ce 1928.  Hned po narození byl pokřtěn ve 
Farnosti u svatého Apolináře v Praze II.  
Bohuslavova matka, Marie Vanická (1902-
1933), služebná v Bolehošti, byla v době na-
rození svého syna svobodná. Podle vyjádření 
pamětníka nebyl sňatek mladým rodičům 
církví umožněn pravděpodobně z důvodu ne-
zletilosti Bohuslavova otce. Za pomoci své-
ho bratra Františka vyhledala Marie Vanická 
k porodu místo v Praze, porodnici u Apoli-
náře, kam byly svobodné matky přijímány. 
Bohuslavův otec, František Vokoun (1908-
1934), kočí v Lípě u Týniště, uzavřel s Marií 
sňatek 17. února 1930. 
Po porodu byla Marie se svým synem půl 
roku u svého strýce v Hradci Králové. Ten 

měl sám půlročního syna, takže se tam zřej-
mě učila i péči o dítě. Pak se vrátila zpět do 
Bolehošti. 
Malý Bohuslav žil se svými rodiči ve skrom-
ném domku na samotě. Před domem byla 
louka a les, ze kterého se ozýval ptačí zpěv. 
Bohuslav ho rád poslou-
chal. Své rané dětství lí-
čí jako dobu osamocení, 
bez kamarádů a bez hra-
ček. „Asi jsem dost ča-
su prospal. Rodiče byli 
stále v práci, otec vozil 
písek a maminka asi ně-
kde sloužila. Já byl doma 
sám. Vůbec jsem nevní-
mal, že jsem sám…“ 
Jako výjimečný případ 
si pamatuje příhodu, kdy 
maminka nakrájela bram-
bory na plátky, upekla 
je, a dávala mu je k jíd-
lu. „Byly hrozně dob-
ré. Já jsem jeden plátek 
vzal a dal mamince. Viděl 
jsem, jak ji to potěšilo.“  
Když bylo Bohuslavovi pět let, jeho mamin-
ka znovu otěhotněla. Při práci na žních si ale 
ublížila, a po zásahu porodní asistentky, která 
jí zavedla do těla infekci, byla Marie Vokou-
nová odvezena do nemocnice v Rychnově 
nad Kněžnou, kde 13. prosince 1933 zemře-
la. Bohuslav nevnímal, že maminka zemřela.  
Byl zvyklý být sám, a nikdo mu nic neřekl.  
Půl roku po své manželce zemřel v květnu 
1934 i František Vokoun, když se v pískovně 
po dešti sesunul svah, a zavalil ho.  Přesto-
že to byla velká událost, o které v Bolehošti 
každý mluvil, malý Bohuslav nevěděl nic. 
Nechápal, že je z něj sirotek.  
Po smrti rodičů jel Bohuslav do Velké Led-
ské, do rodiny bratra jeho matky, starosty 
Františka Vanického. „Jeli jsme povozem 
přes potok, já se bál té vody pod námi, a bre-
čel jsem. Lidé, co mě vezli, se smáli.“  U Va-
nických měli dva syny ve věku 12 a 14 let. 
„Starosta ke mně měl dobrý vztah, občas se 
mnou mluvil. Ale jeho žena ne, ta viděla jen 
své syny. A kluci se mnou také nemluvili.“ 
U Vanických se seznamoval s přírodou, kvě-
tinami a zvířaty, a pomalu se rozkoukával po 
světě. „Starosta byl podnikavý člověk. V Ji-
číně byla továrna na výrobu zemědělských 
strojů, a on u nich pracoval jako obchodní 
zástupce. Měl asi slušné peníze, protože v té 
době už měl motocykl i auto.“ Teta, staros-
tova manželka, ale Bohuslava ráda neměla, 
a dávala mu to také najevo. Když se někdy 
pomočil, musel za trest spát jednu noc v pro-
hlubni chlebové pece na slámě, nebo ve stáji 
u krav. Bohuslav u svých pěstounů také začal 
chodit do školy. Pomalu získával kamarády 
a kuráž komunikovat s lidmi. Jeho školní 
výsledky však nebyly dobré. První rok pro-
padl z počtů a náboženství. Přičítá to vlastní 
uzavřenosti a neschopnosti mluvit, kterou si 
přinesl ze svého raného dětství. „V Bolehoš-
ti jsem s nikým nemluvil a nikdo nemluvil se 

mnou. Až ve škole jsem se učil mluvit, ale 
zpočátku jsem nedokázal učiteli ani odpově-
dět na otázku.“ Po školním neúspěchu v prv-
ní třídě, pravděpodobně v roce 1936, odvezl 
strýc Vanický na impuls své manželky Bo-
huslava do sirotčince v Horní Čermné. 

V sirotčinci
Svěřenci sirotčince Jednoty bratrské v su-
detské Horní Čermné byli vychováváni ve 
sportovním duchu - chodili na výlety do le-
sa, který patřil k ústavu, na zahradě pěstovali 
zeleninu. Celý den byli na čerstvém vzduchu, 
hráli na pašeráky a policisty, sbírali šišky na 
topení. V sirotčinci začal Bohuslav získá-
vat povědomí o blízkosti lidí, o kamarádství 
a o tom, co asi znamená pojem „rodina“. 
„Můj kamarád Bečvář byl menší nevýbojný 
hoch, a každý si na něj troufnul. Když ho Ma-
tějka otravoval, tak mě vždycky volal, abych 
mu pomohl. A já vždycky Matějku nějak od-
stranil. My jsme takhle drželi při sobě. Byli 
jsme rodina. To byly pro mě první momenty, 
kdy jsem pocítil, že někam patřím, že mám 
kamarády, a že jsou na tom stejně jako já. 
Pomáhali jsme si.“
Bohuslav vzpomíná na začátek října 1938, 
kdy do vsi přijelo auto s tlampačem, který 
oznamoval, že se obec stala součástí Velko-
německé říše. „Čeští učitelé odešli, a hned 
druhý den jsme měli německé učitele. Výuka 
začala životopisem Adolfa Hitlera a němec-
kou hymnou, mluvili na nás německy. Poz-
ději se v našem sirotčinci ubytovali němečtí 
piloti. Brali nás na klín, zkoušeli, jak umíme 
mluvit, smáli se na nás. Asi si mysleli, že jsme 
sudetští Němci.“ Když přijeli další vojáci, 
a už pro ně nebylo místo, vystěhovali v roce 
1939 obyvatele sirotčince do vnitrozemí - do 
Žamberka.
Druhý sirotčinec byl katolický a vládl v něm 
přísný režim, kterým tři řádové sestry vy-
chovávaly své svěřence a obstarávaly sprá-
vu zařízení. „Kontrolovaly náš příchod ze 
školy, jestli se učíme, boty se musely řadit 
podle stěny vedle sebe v chodbě, musely 
být čisté, tkaničky dovnitř. Měli jsme kaž-
dý jinou povinnost - úklid chodby, schodů, 
pokojů, WC, kontrolu bot. Byli jsme pořád 
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pod dozorem.“ V ústavu bylo kolem čtyřice-
ti chovanců - chlapců i dívek.  Bohuslav byl 
pověřen ministrováním. Brzké ranní vstává-
ní mu bylo vynahrazeno výdělkem za tuto 
službu. Peníze mu tři roky ukládal farář na 
sociální fond. I v Žamberku byli samozřejmě 
za války Němci. „Měli jsme výhled z oken 
pod zámek, kudy vedla silnice vzhůru k ná-
městí. Když začala válka, jela po této silni-
ci německá vozidla s vojáky. To byl pro nás 
šok. Mysleli jsme, že jsme zase v Německu!“ 
Vedle sirotčince byli v sokolovně ubytova-
ní němečtí vojáci a na žamberském náměstí 
byla v Panském domě umístěna organizace 
Hitler-Jugend. Německá mládež mívala na 
náměstí halasné nástupy, a kolem nich cho-
díval Bohuslav se svými kamarády do ško-
ly. „Z náměstí bylo vidět na kasárna, tehdy 
obsazená Němci, na jejichž fasádě do dálky 
svítil velký nápis: ‚Für deutschen soldaten ist 
nichts unmöglich‘ (pro německé vojáky není 
nic nemožné).“
Bohuslav Vokoun vzpomíná také na barona 
Parishe, který bydlel v žamberském zámku. 
„Chodíval s celou rodinou do kostela, měli 
svá místa poblíž oltáře.  Choval se k nám 
zdvořile, vždy se uklonil a zdravil nás klo-
boukem. Měli tři syny a tři dcery. Na Vánoce 
chodili k nám do ústavu a nosili nám dárky - 
barevné tužky, jednoduché hračky atd.“ 
Doba Vánoc byla pro Bohuslava nelehká. 
„Od malička jsem rodinu v podstatě nevní-
mal. Mrzelo mě jen to, že za dětmi do sirot-
čince občas chodívali jejich rodiče nebo jiné 
návštěvy. Za mnou nikdy nikdo nepřišel. To 
mi bylo líto. Byl jsem z toho smutný, často 
jsem o tom přemýšlel. Ale bral jsem to jako 
situaci, která se nedá změnit. Jen bych si bý-
val přál, kdyby přišel alespoň ten starosta. 
Ale nepřišel nikdo.“

Pekařem
Když v roce 1942 rozhodly řádové sestry, že 
půjde do učení na pekaře, nastoupil do Čas-
tolovic k mistru pekařskému, Václavu Běl-
kovi. Neměl tam na růžích ustláno: „Bylo to 
tam pro mě hrozně těžké - práce v noci, málo 
spaní, málo jídla. Nosili jsme na zádech těž-
ké pytle, byli jsme vysíleni prací. Mistr byl na 
mě hodně náročný. Naštěstí jsme si s druhým 
učněm vypomohli s jídlem. Když jsme byli 
sami v pekárně, tak jsme si tam brali sušené 
rohlíky, které byly určeny na strouhanku.“ 
První den mu mistr a starší učeň řekli, co ho 
čeká, kde bude mít postel, kde si má uložit 
kufr, kdy bude vstávat, a také že bude jezdit 
na kole s pečivem a chlebem k zákazníkům. 
„V ten moment jsem ztuhnul, protože jsem na 
kole neuměl jezdit, natož vozit na řídítkách 
dva košíky plné pečiva, a na zádech chleba. 
Navíc za kolem byla zapojená kára, do které 
se dávaly čtyřkilové bochníky - celkem 40-50 
kg chleba jsme vozili do Čestic sedlákům.“ 
Ale naučil se to rychle, a koš s pečivem vy-
sypal jen jednou - právě na své první cestě. 
24. srpna 1944 viděl Bohuslav na vlastní 
oči hustá mračna amerických bombardérů, 
které letěly na Pardubice. „Já jsem se divil, 

jak můžou letět tak těsně u sebe! Obloha se 
zatemnila. Země se třásla, slyšeli jsme to až 
v Častolovicích…“ Cílem stovek amerických 
letounů byly pardubické průmyslové závody, 
rafinerie, nádraží i okolní vesnice. Nálet byl 
ničivý. Rafinerie Fanto údajně hořela čtyři 
dny. Na letiště dopadlo 380 t bomb, zahynulo 
přes dvě stě osob.  
S koncem války a s výučním listem v kapse 
se Bohuslav rozhodoval, jak dál naložit se 
svým životem. Měl rád jazyky, ale na školu 
neměl peníze. Odešel tedy jako tovaryš do 
pekárny v Hronově s měsíčním platem 180 
korun. V roce 1946 odešel na popud známé-
ho do Ústí nad Labem, kde krátce pracoval 
v pekárně, která byla v národní správě. Pla-
tově si trochu polepšil, bral 450 korun mě-
síčně. V letech 1947/1948 pracoval v rámci 
Dvouletky v Horním Litvínově na stavbě 
mládeže „Solidarita“ jako brigádník. Stavěli 
domky pro horníky. V roce 1947 tam Bohu-
slav Vokoun odpracoval 120 dní, v roce 1948 
to bylo 280 dní. Tam se skamarádil se starším 
zedníkem, který mu nahrazoval otce, a který 
mu také doporučil vstup do KSČ, což Bohu-
slav v roce 1948 udělal. Své působení v KSČ 
hodnotí jako pasivní: „Já byl k ničemu. Pro 
stranickou kariéru jsem byl nezajímavý. Měl 
jsem na starosti třeba organizaci schůzí, ale 
nevěnoval jsem tomu pozornost. Nepůsobil 
jsem na lidi uvědoměle. Jednou jsem byl ale 
oceněn v nějaké soutěži za nástěnku.“ 
V letech 1948-1950 studoval dvouletou prů-
myslovou školu v Pardubicích. Při škole cho-
dil ráno do pekárny na brigády, a jednou za 
týden ještě na nádraží v Pardubicích vykládal 
vagony s uhlím. Tím si vydělal nějaké pení-
ze. Začaly mu také chodit peníze ze sociální-
ho fondu, našetřené za pobytu v žamberském 
sirotčinci za ministrování. V Pardubicích si 
ho do svého podniku vybral jako nejlepšího 
žáka ředitel národního podniku Středočeské 
mlýny a pekárny v Praze-Holešovicích, kam 
v roce 1950 Bohuslav nastoupil do technic-
kého oddělení.
V letech 1950/51 absolvoval základní vo-
jenskou službu ve Vysokém Mýtě u pěšího 
vojska. Po vojně nastoupil do pekáren Be-
roun, kde byl do roku 1954. V letech 1954/55 
absolvoval kurz jedenáctiletky pro pracují-
cí v potravinářském průmyslu v Košátkách 
u Mladé Boleslavi. 
V letech 1955-1960 vystudoval Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze, po-
travinářská fakulta, a hned po ní šel na umís-
těnku do Západočeských pekáren v Chebu. 
Tam pobyl rok, a pak už se vrátil do Prahy. 
Pracoval ve Výzkumném ústavu mlýnů a pe-
káren jako samostatný výzkumný pracovník 
až do roku 1972. Poté pracoval až do dů-
chodu ve Výzkumném ústavu potravinářské 
a chemické technologie v Praze.  

V Praze
Koncem 60. let se oženil a manželům se na-
rodil syn. Prvního syna měl ze vztahu s pří-
telkyní ze Slovenska. 
Srpen 1968 prožil v Praze. V tu dobu měl 

čtyřměsíčního syna, se kterým odjela man-
želka na chatu za Prahou. Bohuslav se vracel 
autobusem zpět do Prahy do práce: „V au-
tobuse byli lidé nezvykle zamlklí, byla cítit 
zvláštní atmosféra. Nevěděl jsem, co se dě-
je... Všichni mlčeli. Když jsme přijeli k Ná-
rodnímu divadlu, viděli jsme tanky. To byl 
šok!“  21. srpna 1968 byl Bohuslav přímo 
v centru dění. V ulicích viděl tanky a davy 
lidí. Vzpomíná, že pracoval ve výzkumném 
ústavu s kolegyní, která pocházela z Ruska, 
a čekal, jak bude na situaci reagovat. I ona 
vpád Sovětů do Československa odsoudila. 
V horní části Václavského náměstí se stříle-
lo, a tak se schoval v prázdné kanceláři. Viděl 
tam také ruské vojáky, jak honí nějaké české 
muže. Na zdi Obuvi Baťa visely plakáty se 
satirickými nápisy. Když tam přišel druhý 
den, aby si je opsal, už tam nebyly.
Po roce 1968 prošly tisíce lidí prověřováním 
třídní a politické spolehlivosti. Postoje lidí 
k srpnové okupaci a míra pravdivosti pak na 
dlouhou dobu určovaly jejich další osudy.  
„Tehdy jsme byli voláni k prověrkám. Měli 
jsme se vyjádřit, jaký máme vztah k srpno-
vým událostem. Protože já jsem s tím nesou-
hlasil, musel jsem opustit Výzkumný ústav na 
Vinohradech. Bylo ale zajímavé, že mě pa-
radoxně přemístili na Generální ředitelství 
Mlýnů a pekáren, což byla lépe ohodnoce-
ná práce.“  Na základě prověrek byl v roce 
1970 Bohuslav Vokoun vyškrtnut z členské 
základny KSČ. 
Využil nabídku z Výzkumného ústavu na 
Smíchově, kam přestoupil. Jezdil po celém 
Československu, ale i do Bulharska, Polska 
nebo NDR zaučovat zaměstnance pekáren na 
nová strojní zařízení. Po rozdělení ústavu na 
potravinářské zařízení a chladící zařízení Bo-
huslav přešel do Projektového ústavu Mlýnů 
a pekáren. To už byl v důchodu, a přivydělá-
val si ještě prací pro rakouskou firmu, která 
nabízela českým pekárnám kvasicí příprav-
ky. Publikoval v oborovém časopisu „Pekař 
cukrář“ články z historie pekařství, zajímal 
se o osobnost prvorepublikového senátora, 
a zároveň pekaře s manažerským talentem, 
Jana Kotrbu. 
V roce 2020 žil sám v Záchlumí, kam se do-
stal na doporučení bratrance, když v Praze 
přišel o byt. Do Prahy ho to stále táhne, pro-
tože tam prožil převážnou část svého života 
- přesně 60 let - s krátkými přestávkami, kdy 
žil a pracoval mimo ni.
Bohuslav Vokoun neměl dobré startovní pod-
mínky do života. Byl vždy zvyklý poradit si 
sám, brát, co mu je nabízeno, stát stranou. 
„Měl jsem pořád něco nakázané a přikáza-
né,“ a on byl zvyklý poslouchat. Lákaly ho 
jazyky nebo stavařina, ale stal se pekařem. 
Protože zůstal v oboru celý svůj profesní ži-
vot, a byl zvyklý hodně pracovat, stal se vy-
hledávaným odborníkem.  Svého cíle - něco 
v životě dokázat - tedy z valné části dosáhl. 

Text vznikl pro Post Bellum Hradec 
Králové, www.pametnaroda.cz 

/M
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ANEŽČINY DOBROTY II. 

Jedu v rychlíku Krakonoš. Čeká mě dlouhá 
cesta, ale jsem na ni dobře vybavená. Mám 
hodně kafe, v krabičce nastrouhanou mrkev 
s jablíčkem a oříšky a knížku. Taky myšlen-
ky. Mraky myšlenek příjemných i nepříjem-
ných, které se vynořují, jak se jim zachce.
Sedím a dívám se ven, krajina mi před očima 
neustále kamsi spěchá a já jen tak jsem.
Ani nevím, jak se to stalo, ale najednou se mi 
vybaví událost stará tak dva měsíce, která ve 
mě nechala stopový prvek hořkosti.
Někde jsem byla a tam se hlasovalo. S před-
mětem hlasování jsem nebyla nijak zvlášť 
seznámená, vlastně mě překvapilo, že se 
o takové věci vůbec hlasuje, nicméně když 
přišla ona rozhodující chvíle, naprostá vět-
šina zvedla ruku pro. Já, aniž bych dokázala 
rychle vyhodnotit situaci, jsem se přidala. 
Proti nebyl nikdo, zdrželi se dva.
Jak typické. Sice jsem o tom nic nevěděla, 
ale když jsem viděla ostatní, jak hlasují, jako 
by mi ruka vyjela sama nahoru, tažena něja-
kou neviditelnou silou. 
Přece nebudu vyčnívat, ještě by se mě pta-
li, proč jsem se zdržela, tak svou ruku radši 
schovám v lese ostatních. Asi nějaká pudová 
záležitost, nebo co.
Vlastně se vůbec nic nestalo - když jsem si 
pak zpětně zjistila informace, hlasovala bych 
stejně. Ale jde o princip - v jiném případě 
bych mohla takovýmhle neuváženým vzpa-
žením někomu ublížit. 
Řekla bych, že my lidi máme o sobě obvyk-
le relativně dobré mínění. Třeba já bych se, 
kdybych žila v době druhé světové války, 
ráda viděla jako hrdinka, která u sebe přes 
veškeré nebezpečenství ukryje pronásledo-
vaného. Nebo se někoho zastane. Proti vět-
šině. A pak, v téhle banální záležitosti, z níž 
pro mě neplynou žádné postihy, vlastně tak 
trochu selžu, protože jít s davem je přece tak 
snadné...
Tak jsem v tom vlaku nějak zfilozovatěla, 
co? To bude tou pošmourností dneška.
Musím si z toho vzít poučení, ať už se to ne-
opakuje. A jdu dlabat mrkev.                  /AN 

JEDEN OSUD
z korespondence Miroslava Motyčky

Miroslav Motyčka (1918-1947) pocházel 
z Verměřovic a měl sedm sourozenců - tři 
sestry a čtyři bratry.  
Vyučil se číšníkem ve velké restauraci Vác-
lava Hladíka v Praze, kde pracoval jako nej-
mladší člen v kolektivu pěti číšníků, tří ku-
chařů a dalších pomocníků. 
Bratr Jaroslav byl dobrodružné povahy a po 
studiu obchodní školy se vydal do světa na 
zkušenou. Když začala válka, vstoupil Jaro-
slav do zahraniční armády. Miroslav se roz-
hodl odejít za ním. Neměl ale štěstí. V únoru 
1940 byl na slovenských hranicích zatčen 
německým komandem a poslán do žaláře 
v Uherském Hradišti, odkud byl transporto-
ván na brněnský Špilberk a pak do vyšetřo-

vací vazby v Norimberku. Tam byl v červnu 
1940 odsouzen jako zběh k pěti letům káz-
nice. Trest si odpykával ve Weldheimu im 
Sachsen a na Mírově. 
Co se odehrávalo v mladém člověku, uvězně-
ném uprostřed války na nepřátelském území? 
Stopy odpovědí nám dávají dopisy, které po 
sobě Miroslav zanechal, a které adresoval 
ponejvíce svému bratru Aloisovi. 
„…Teprve zde člověk pozná, jak je život krás-
ný, a jak si ho člověk sám kazí. Víš, já nevě-
řím na štěstí, já říkám, že každý si ten svůj ži-
vot dělám sám. Jako já. Co ze mě mohlo být, 
kdybych žil správně, a na čem jsem dnes? Je 
však už pozdě a už snad nikdy nebude ten čas, 
a možnost začít znova. Myšlenkami jsem stá-
le doma u rodičů. Je mi líto, že oni se musejí 
stále dřít, zatím co člověk mohl ledaco pro 
ně udělat…“
Po dvou měsících mohl poslat z vězení první 
pozdrav domů.

Waldheim im Sachsen, 25. ledna 1942
 „Bratře! Přijmi ode mne pozdrav a tisíce 
vzpomínek na vás na všechny tam doma. Dě-
kuji za dopis a rád bych věděl, co mi chys-
táš za překvapení? Ani já se nechci domů 
vrátit tak hloupý, jako jsem byl. Ono je tolik 
možností, jen chtít a nebát se. Samo nic ne-
přijde, nýbrž musíš sám začnout a sám vytr-
vat. U mne to též jednou skončí, a pak přijde 
docela jiný život. S radostí konstatuji, že ses 
nezpronevěřil naší myšlence, ba naopak, že 
ji stále prohlubuješ. Ani já nezahálím, nýbrž 
přemýšlím o svém oboru a dělám plány do 
budoucna, že spolu založíme nový život a no-
vou pracovní existenci. V tomto přemýšlení 
nalézám též úplné uklidnění a uspokojení!
Jsem zvědav, v jakém stavu se jednou všichni 
sejdeme. Myslím, že z toho budou mít největší 
radost naši rodiče, a že jejich největším štěs-
tím bude, až nás uvidí všechny pohromadě. 
Zaměstnání a naše zaopatření není tak velká 
otázka, neb každý z nás si přinese do života 
ne naučenou teorii z knih, nýbrž stoprocentní 
životní praxi, vědomý postup všech možných 
okolností a poznání ceny života. Vytkl jsem si 
též za cíl, abychom rodičům zpříjemnili jejich 
život, totiž postarali se, aby už nemuseli pra-
covat. Napracovali se dost, a je nyní na nás, 
abychom pracovali dále, zatímco oni aby se 
na nás dívali, a hřáli se na výsluní. 
Přání všeho dobra a zdraví rodičům a všem 
známým a blízkým. Vzpomínkami jsem stále 
tam u vás v těch chaloupkách pod horami. 
S bratrským pozdravem Miroslav“
24. května 1942
„… jedině chuť a pevná vůle je 100% úspěch. 
Vše ostatní jsou jen pouhé pokusy a nástiny 
a nevedou k cíli. Kdybych býval já měl pev-
nou vůli, byl jsem na tom jistě lépe než dnes. 
Ale nic nevadí, žádný úspěch neb štěstí nepři-
chází hned zdarma. Vše zlé musí být zapla-
ceno dobrým, a obráceně: dobré přichází po 
zlém. Stále říkám, že jsem šel životem nepře-
mýšleje, až jsem klopýtl, a probudil ze sna, 
který mě zavedl na cestu do tmy a neúspěchu. 
Od toho času myslím prakticky a dívám se na 

život, jaký je, a ze všech možností a nemož-
ností si dělám svůj uzávěr.“

Na Mírově
Miroslav byl v roce 1943 převezen z Wald-
heimu na Mírov. Těžce pracoval v továrně 
Siemens v Mohelnici. Domů mohl psát jed-
nou za dva měsíce. Při životě vězně držely 
balíčky, které jim do věznice zasílala rodina. 
Dvoukilové byly povoleny jednou za čtyři 
týdny, pětikilové jednou za dva měsíce pro 
ty, kteří pracují. V nich mohly být trvanlivé 
potraviny - máslo, sádlo, med, cukr, vitamíny 
v tabletách, rybí tuk a léčiva. Když Miroslav 
později onemocněl, psal si o psí sádlo, aby si 
mohl mazat prsa.
„O mnoho lepší než ve Waldheimu to zde 
není, jenom co se týče vzduchu. Jinak musí 
téměř všechno pracovat a těžce, neptají se, 
máš-li otevřenou či uzavřenou tuberkulozu. 
Já se cítím o malé procento lépe, chodím pra-
covat ven, do lesa nebo k sedlákům, někdy se 
dobře najím, a hlavně že jsem na čerstvém 
vzduchu. Kdybych měl být odkázán na vězeň-
skou stravu, měl bych málo. Věř, že na ten 
balíček čeká každý z nás jako na smilování, 
neb strava je hrozná. Nemáš-li to přilepše-
ní, ten omastek nebo cukr, tak to cítíš! Tedy 
Lojzíku ještě jednou tě prosím, nějak to zařiď 
co možná nejdříve, doufám, že tě z kriminá-
lu obtěžuji už naposled. Už to přece nemůže 
tak dlouho trvat, ale přece dosti dlouhá doba 
být ještě zde bez pomoci. Do těch 2 kg můžeš 
klidně dát sádlo i máslo. Promiň, že od tebe 
stále něco chci. Vím, co to znamená dotyčné 
věci dnes shánět, jaké je to oběť od tebe, ale 
pro nás to zde znamená život. K obědu nám 
vaří řípu tuřín, polévky mají hustotu kávy.“
V dubnu 1944 byl Miroslav poslán na lékař-
ské vyšetření a byla mu zjištěna tuberkulo-
za, v červenci píše rodina žádost o přerušení 
trestu. Sehnali místo v sanatoriu na Pleši, 
kde se léčil, později podstoupil na klinice 
operaci. 

11. června 1944
„… měl jsem takové místo, že jsem si lepší 
nemohl přát, jídla a všeho dost. Sice byla to 
těžká práce, která mne snad zabila, já ji však 
vyřizoval bez jakýchkoliv potíží. Nenapadlo 
mě nikdy, že bych měl být nemocen. Představ 
si však, kdy jsem najednou kašlal krev, říkal 
jsem to starému a klukům, kteří se mi vysmá-
li, že mi nic není. Kdy mám já tuberkulozu, 
tak že ji má každý. Za několik dní jsem šel 
k lékaři, ten mě rentgenoval a poslal okamži-
tě na plicní odd. Silná strava, čistý vzduch, 
klid a léky. Zde však nemáš ani to, ani ono. 
Zde se léčí hlavně chladem. Potřeboval bych 
takový rybí tuk, psí sádlo, kalcium a kode-
in proti kašli… nepociťuji žádných velkých 
bolestí ani potíže v dýchání nemám. Kdybys 
mohl něco z toho sehnat, budu rád, ne-li, ří-
kám si, že mi nic neschází, a snad už to ne-
bude tak dlouho trvat, že to vydržím. Ovšem 
spoléhat se na brzký konec, to je ještě stále 
dlouho. Je sice možné, že bude konec za 2-3 
měsíce, ale může se to protáhnout na půl ro-
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ku, a to jej příliš dlouho pro mne. Tak dlouho 
se neudržím…“
Rodina psala na gestapo v Uherském Hradiš-
ti žádost o přerušení trestu. Psali i na další 
místa. Hledali pro Miroslava nemocnici, aby 
se mohl léčit. Alois Motyčka odpovídá své-
mu bratrovi:
„Nazdar Mirku, předem mnoho pozdravů 
z domova a ode všech známých. Všichni ne-
trpělivě čekáme obrat k lepšímu stran Tvého 
návratu mezi nás. Dosud však jsme nedosáhli 
ničeho. Již po Tvém sdělení, že jsi nemocen, 
žádali jsme věznici o povolení k návštěvě, jež 
jsme dostali. Bohužel nám nebylo nic platné, 
neb propustku dnes není možno dostat. Zá-
roveň s touto žádostí psali jsme okamžitě též 
do Norimberka, ale dosud nic. Nyní pracuje-
me znovu. Tvoje vězeňská správa nám dosud 
neodpověděla, přesto že tomu je již měsíc, 
co jsme je prosili o zaslání Tvého nálezu. 
Místo v nemocnici bychom již měli zaříze-
no na Pleši, jen kdyby to šlo trochu rychleji. 
Dělám vše, co mi poradil advokát, a dosud 
nic, žádný úspěch, žádné ulehčení. Napiš, 
bylo-li by možno zaslati Ti léky přímo, nebo 
musel-li bych k tomu míti povolení. Rád bych 
ti pomohl alespoň tak. Je to pro nás hrozné 
pomyšlení, že Ti nemůžeme pomoc. Snad je-
diné, co víme, je, že máš býti v brzké době 
převezen na Mírov. Čímž alespoň krůček ku 
zlepšení…“

Mohelnice, 5. října 1944
„…Alois, přijmi dík za zaslané věci…. Já 
pracuji nyní v továrně Siemens Mohelnice. 
Spíme zde v bývalém hotelu Slavie na sále. 
Bydlení špatné, 100 lidí na dosti malém sále 
bez postelí. Na Mírov vůbec nechodíme. Ká-
zeň proti Německu není téměř žádná. Pracu-
jeme s civilními dělníky, dozorce vidíme pou-
ze při jídle. Jídlo by ušlo až na to, že je úplně 
bez tuků (brambory, polévka či chléb 30 dkg 
denně). Z balíčků jsem měl 
velikou radost, to si můžeš 
představit. Nemoc se mně 
nelepší, ba je horší. Če-
káme všichni netrpělivě na 
konec války, ale jak se zdá, 
budeme zase přezimovávat. 
Nějak to nechce končit. Zde 
nedělají rozdílů, otevřená 
tuberkuloza či uzavřená - 
každý, kdo může chodit a je 
trochu při síle, musí praco-
vat. Je nás zde na Mírově 
asi 700, z toho 2/3 Poláků 
a 1/3 Čechů. Pracujících je 
asi polovina, 150 v trestni-
ci, 200 venkovských. Chodil 
jsem také tři týdny do lesa, 
to byla teprve dřina, kterou 
každý nevydrží. Zde pomá-
hám u elektrikářů, práce 
by ušla. 
Lojzíku promiň, že stále ně-
co od tebe chci, že tě otra-
vuji. Vím, co to dá starostí a shánění v dnešní 
době, jak ti to budu moci vynahradit, nevím. 

Kolikrát přemýšlím, a říkám, že to nechám 
běžet, jak to jde, podruhé zase si říkám, že 
se tím můžu udržet aspoň nad vodou. Proto 
bych tě znovu prosil, zda bys mi do balíčku 
s prádlem přibalil rukavice a šálku na krk 
a nějaké mýdlo nebo nějaký prášek na mytí. 
Já nemám mýdlo už tři týdny. Prádlo dostá-
váme za 3-4 týdny, tak si představ, jak vypa-
dáme. Oblek máme plátěný a nosíme ho tak 
dlouho až to z tebe spadne. To v Německu na 
tyto věci byl pořádek a čistota.“

Válka končí
Konec války, konec útisku a mnohého utr-
pení. Pro Miroslava konec věznění. Toho, na 
co se těšil celou dobu vězení - setkání s ro-
dinou - se skutečně dočkal. Snad se naplnily 
jeho pocity, se kterými v jednom z dopisů 
v roce 1943 konec války toužebně vyhlížel. 
„Nedovedu si to ani jasně představit, jak to 
na mne bude působit, až se dozvím: „Jsme 
svobodni!“ Zdali se budu smát či plakat ra-
dostí? Jistě to bude však nejkrásnější pocit, 
jaký člověk může mít…“
Nemocný Miroslav Motyčka se dostal domů. 
Těšil se, že po válce si začne užívat života 
a rozjedou s bratrem podnikání. Místo toho 
však se jeho domovem stalo sanatorium na 
Pleši, kde si léčil tuberkulozu. Odtud Miro-
slav píše 27. srpna 1945 svému bratrovi: 
„Nazdar Alois, …bouřlivě schvaluji tvůj ná-
pad hledat něco v pohraničí. Myslím, že bys 
právě Ty měl pro to předpoklady. Byla by 
bláhovost, aby se nikdo z nás o to nepokusil, 
zatímco všelijací dobrodruzi sedí u plných 
žlabů jenom proto, že měli dobrou hubu či si 
to „uměli obšlápnout“. Nečekej na nic, vjeď 
do toho plnou parou, to je moje rada. Já, bu-
du-li natolik moci, pomýšlím na to vyrábět 
míče a různé sportovní potřeby, ovšem zatím 
je to pouze mým přáním…“
A o rok později 10. července 1946, píše z ne-

mocnice Ústí nad 
Orlicí: 
„Já sám jsem na 
tom stejně - žaludek 
nefunguje, mám ny-
ní žaludeční dietu. 
Zdálo se, že to je 
trochu lepší, první 
týden jsem přibral 
1 kg, ale druhý tý-
den jsem ho zase 
ztratil. Vážím 51 kg 
v kalhotech. Snad 
teď až bude ovo-
ce, tak se to zlepší. 
Musím v to nejlep-
ší doufat. Kdybych 
se spravil aspoň na 
62 kg, vzal by mě 
ředitel hned na tu 
operaci. Takto se 
ovšem nedá vůbec 
o nějaké mluvit. 
Právě tento týden 

budou operovat asi 6 lidí, jsou také mezi ni-
mi dva chlapci asi 10letí.“

Miroslav Motyčka se těšil na nový život. Vě-
řil jako mnozí, že po válce bude „všude zase 
dobře“ a  lidé budou moci zase „správně ží-
ti“, těšil se na podnikání s bratrem. Reflekto-
val také svůj pobyt ve vězení - uvědomil si, 
co pro něj znamenají nejbližší rodinní pří-
slušníci a rodiče. „Věř, ze mne se stal nyní 
docela jiný člověk, a doufám, že tato doba 
mně ukázala nový směr života, a zanechá 
ve mně hlubokou vzpomínku, která bude stát 
stále v popředí a kterou si budu stále připo-
mínat.“  
Ze všech jeho plánů nakonec sešlo, protože 
6. června 1947 v nemocnici zemřel. Rodině 
přišly dopisy několika jeho  spoluvězňů, kteří 
ho měli rádi, (např. štábní kapitán Kašpárek, 
F.Velinger, ředitel podniku Kovona Praha), 
a kteří na něj vzpomínali jako na čestného, 
přátelského člověka.

Epilog
Můžeme říci: Škoda mladého života. A bu-
deme mít pravdu. Stejně tak možná můžeme 
říci: Naplněný život. Netušíme, jaký vnitřní 
přerod Miroslav prodělal. Netušíme nic o je-
ho vnitřních dramatech, o prožité trýzni, ne-
bo o vězeňském kamarádství. Netušíme nic 
o tom, jakou sílu mu dodávalo spojení s ro-
dinou. Netušíme nic o tom, jakou sílu mají 
modlitby a myšlenky rodičů na své dítě. Ne-
víme, čím se do něj tento vztah hluboké jis-
toty a důvěry otiskl. Možná uvnitř sebe pro-
žil ještě víc, než mu přinesly kruté podmínky 
válečného vězení daleko od domova. Kdo ví?
Věta, kterou psal Miroslav dopisem z věze-
ní v září 1943, vysvítá ve světle těchto úvah 
novým významem: „Protož musíme trpělivě 
čekati a neztráceti odvahu. Vyřiď ty nejsrdeč-
nější pozdravy tatínkovi a mamince, těším se 
na shledání s nimi.“

/M

BŮH JE RADOST!

     Poslední týden ignaciánských exercicií se 
zaměřuje na radost. Tedy nekončí se láskou, 
nýbrž radostí. To je vrchol u člověka, proto-
že je to ovšem vrchol i u Boha. Třetí božská 
Osoba, lépe Tvář, se nazývá Duch Svatý. 
Jenže tohle slovo Ježíš nikdy neužil, říkal 
aramejsky „ruah“, to jest vánek, vítr, vichři-
ce. Viz Letnice! Radost Otce ze Syna, radost 
Syna z Otce, to je vnitřní život Trojice. Bůh 
nemá radost, on JE radost! Člověk radosti 
nejen unese tíhu života, ale on se raduje, že 
když přijde i velice těžká zkouška, může nést 
něco z toho, co nesl Ježíš. Je ovšem nutno 
najít někoho, kdo umí zapálit. Například pa-
pež František vybízí: „Radujte se a jásejte!“ 
On, který trpí současnou situací, umí zapálit 
radostí! Lidé radosti se modlí: „Děkuji ti za 
to, že bez nás nemůžeš být!“ Komu se to ne-
daří, ať se obrátí na „příčinu naší radosti“, 
na tu, která se nám denně připomíná v Kom-
pletáři: „Můj duch jásá.“ Mám s tím osobní 
zkušenost.

Jan Rybář



K PŘÍPRAVĚ NA BOHOSLUŽBY 
O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH

neděle  10.5.     4. velikonoční
      Sk 2,14.36-41   Ž 23   1P 2,20-25    J 10,1-10
neděle  17.5.     5. velikonoční 
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neděle 4.6.         Slavnost Seslání Ducha svatého
       Sk 2,1-11   Ž 104  1 Kor 12.3-13   J 20,19-23
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LÁSKA

V naší době ještě doznívá 
velká kulturní revoluce, kte-
rou způsobila populariza-
ce psychoanalýzy a huma-
nistická psychologie, když 
zbořila zábrany tradičních 
společenských konvencí 
a osvobodila emocionalitu 
a s ní spojené dříve disci-
plinované „energie libida“. 
Stále si mnoho lidí plete autentičnost s emo-
cionální spontaneitou a za hlavní kritérium 
hodnocení nějaké události ve vlastním životě 
považuje intenzitu citového prožitku.
Tento posun osudově poznamenal chápání 
pojmu „láska“ a záměna lásky za pouhý ci-
tový prožitek přináší tragické důsledky pro 
manželství i duchovní život. Lidé jsou nato-
lik fascinováni květy a vzápětí zklamáni tím, 
že květy přirozeně musí opadat, že se už ne-
dočkají ovoce. „Už k ní nic necítím“ - tento 
poněkud přehnaný popis přirozeného vývoje 
vztahu od romantické fáze zamilování do 
realismu všednodenního sdílení se stává vy-
světlující omluvou pro skončení manželství 
či zabití vztahu. „Přece se nemohu k mod-
litbě nutit, když při ní už nic necítím,“ zní 
podobně falešná výmluva. Kde se lidé ještě 
dozvědí, že krize nejsou signálem k rezigna-
ci, dokonce ani ne k pasivnímu „přetrpění“, 
nýbrž výzvou k tvořivé reakci, nabídkou se-
stoupit hlouběji?
Láska mezi partnery potřebuje jednou vy-
jít z ráje májového romantického okouzlení 
a zakořenit v každodennosti; ostatně jen tak 
potom velmi potřebný občasný návrat do to-
hoto ráje může být prožíván jako osvěžující 
sváteční dar. Partnerská láska potřebuje za-
kořenit, „uzemnit“. Pošetilá touha prožívat 
jen neustálý svátek vede k nudě a rozčarová-
ní; teprve věrné zabydlení ve všednosti dává 
smysl svátku, pravidelnému obnovenému 
návratu ke kořenům společné lásky. 
Touhu po životě jako po permanentní neděli 
bez všedních dní, tuto typickou nemoc naší 
doby, popsal výstižně Milan Kundera v kni-
ze Nesnesitelná lehkost bytí. Hlavní postava 
této knihy žije na povrchu, fascinován hrou 
stále se měnících vln na hladině moře, do 
jehož hloubek se nikdy neodváží; mění své 
partnerky a své zážitky, ale sám se nemění; 
jeho život je stálým návratem téhož. Nicmé-
ně v samotném názvu románu Kundera na-
značuje určitý vzkaz čtenáři: tato lehkost je 
nesnesitelná…
Ze své vlastní psychoterapeutické i zpovědní 
praxe ledacos vím o dani, kterou člověk platí 
za onu „lehkost“ života na povrchu. Častou 
daní je depresivita, frustrace potřeby smyslu 
a hlubšího zakotvení, úzkost z křečovitě vy-
těsňovaného vědomí pomíjejícnosti a mar-
nosti této podoby života, strach z koneč-

ného pádu 
do onoho 
„nic“.
Může křes-
ťanství dnes 
nabídnout 
cestu, která 
vyvádí z té-
to iluzor-
ní lehkos-
ti a učí, jak 
vydržet tíži 

a celou pravdu života? A je-li touto cestou 
láska, jak čteme v Písmu, jaká je tato „křes-
ťanská láska“, jaká je tato láska, o níž křes-
ťané tvrdí, že je totožná s tím, co nazývají 
slovem „Bůh“?
Pro odpověď na tuto otázku musíme připo-
menout celý Ježíšův výrok o tom, které při-
kázání je v Zákoně největší: „Miluj Pána své-
ho Boha celý svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou silou a celou svou myslí a svého 
bližního jako sám sebe!“ (Lk 10,27)
Ježíš lásku k Bohu podstatně propojuje s lás-
kou k bližnímu. A právě tím ji „uzemňuje“, 
hlouběji zakořeňuje v každodenní realitě ži-
vota. Kdybychom se příliš chtěli rozplynout 
v romantické sentimentalitě „nebeské lásky“, 
je tady před našimi vraty bližní. Někdy tu 
stojí či leží velmi nevhod, jako ten přepade-
ný z podobenství o milosrdném Samařanovi, 
který překáží a zdržuje lidi spěchající z chrá-
mu, kde si splnili své náboženské povinnosti. 
Ježíš však právě tímto podobenstvím, jímž 
v evangeliu bezprostředně doplňuje a vy-
světluje dvojpřikázání lásky, učí, že cesta, na 
níž ve zbožném spěchu překračujeme bolesti 
a potřeby druhých lidí, k Bohu ve skutečnos-
ti nevede. 
Když prokážeš láskyplnou, soucítící a prak-
ticky pomáhající lásku bližnímu, už zakou-
šíš „nebe“. Bůh není naproti, ale bližní je 
naproti - a když udělám k němu krok lásky, 
Bůh bude v té lásce mezi námi. Nebeské 
království už je mezi vámi, říká Ježíš lidem, 
upínající zbožný pohled kamsi za horizont 
světa a dějin. 
„Láska k Bohu“ odtržená od solidární, obě-
tavé, pomáhající lásky k lidem, je podle No-
vého zákona jen pokrytectvím: „Říká-li něk-
do ‚Miluji Boha‘, ale přitom nenávidí svého 
bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého 
bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 
kterého nevidí.“ (I Jan 4,20) V činech lásky 
je už implicitně obsažena víra a v nich může 
být ukázána, zatímco pouhá víra bez této své 
dimenze je prostě mrtvá, jak tvrdí apoštol 
Jakub. (Jak 2,17). Solidární láska k bližním, 
zejména „nejmenším“, potřebným, trpícím, 
nemocným a pronásledovaným, podle Ježí-
šových slov implikuje lásku k němu samé-
mu – dokonce je touto láskou i v životě těch, 
kteří ho nepoznali. 

z knihy Tomáše Halíka „Chci, abys byl“

ŽENA „PAR EXCELLENCE“
   Taková je v literatuře, taková je v umění, 
taková je i v Bibli.  Stvořena podle obrazu, 
podle podoby Boha (Gen 1,27). V Bohu je 
tedy ženství, něžnost, mateřství. Syn nestvo-
řený, který se zrodil z Otce, recitujeme kaž-
dou neděli. Ovšem - ženství je víc než muž-
ství, mateřství je víc než otcovství, protože 
je bezprostředně účastno stvoření. I v Bohu 
je tedy víc ženství než mužství, mateřství víc 
než otcovství, milí kazatelé… Bůh je něžná 
Moc, ženy jsou mu blíž, ony také plní víc 
naše kostely, i když je odstrkujeme. V Bibli 
je už na počátku řečeno Nepříteli: „Rozpou-
tám nepřátelství mezi tebou a ženou“ (Gen 
3,15). A Ježíš říká na počátku svého apošto-
látu své matce: „Ženo!“ (Jan 2,4). Totéž na 
konci svého života: „Ženo!“ (Jan 19,26). Na 
konci věků říká Bible, že se ukáže na nebi 
veliké znamení: „Žena, oděná sluncem“ (Zj 
12,1). V našem církevním slovníku je pro ni 
mnoho titulů, ale na něco  jsme tam my muži 
přece jen zapomněli: „Ženo Boží, Ženo něž-
ná, Ženo vítězná, pomoz, ať jsme jinačí! Ať 
jsme něžní!“

KONEČNĚ NĚKDO!
   Denně dnes vnímáme rady psychologů, 
psychiatrů, neurologů, sociologů, filozofů. 
Co navrhují: sdílení, práci doma, přírodu, 
sport, kulturu, četbu. Snaží se nám pomoci, 
jenže člověk je v podstatě bytost duchovní, 
bezedně náročná. Cítíme, že tyto rady zů-
stávají jen na povrchu, napadají nás i bez 
studia a bádání. Zdá se tedy, že nikdo neumí 
dát více. 
    Ale já vím o jednom vynikajícím  psychi-
atrovi, který řekl, co opravdu pomůže: „Je to 
láska k terapeutickému Bohu, kterého nalé-
havě potřebují především zoufalci“. Vědec, 
který se to nebojí říci naplno veřejně, proto-
že to dávno zařadil do své vědecké analýzy: 
Boris Cyrulnik. Tento významný neurolog 
a psychiatr se narodil r. 1937 jako syn rus-
kých židovských emigrantů, kteří skončili 
v plynu. „Kdo tuto zkušenost s Bohem má, 
obdržel dar, který nemůže být větší“. Tohle 
řekl ve Frankfurtu Cyrulnik koncem roku 
2018, člověk, který nepatří žádnému nábo-
ženství. „Nejraději bych lidi vyzval: věřící 
všech zemí, sjednoťte se!“              Jan Rybář




