
Terezie z Ávily říká svým řádovým se‐
strám, co podle ní tvoří podstatu kontempla‐
ce: „Přemýšlet při modlitbě. Rozumět tomu, 
co v modlitbě říkáme. 
Vědět, s kým mluvíme. Vědět, kdo jsme.“
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Taková voda
zmučená voda voda žal
jako ta voda
co si v ní Pilát ruce umýval

Taková voda padá

A co bys chtěl
až k srdci zamračený
když taková voda padá

A já bych chtěl
slzavý úsměv smutné ženy
co mě má ještě ráda

František Halas
Uvažování velké části náboženských lidí se
stává a zůstává zcela rigidním, protože jejich
náboženství je učilo, že mají-li být poctivými,
věrnými,poslušnýmiavytrvalýminásledovníky
božími, musejí nastolit pořádek. Ti lidé nejsou
zlí; jen se nikdy dost nedozvěděli omoudrosti,
paradoxu či tajemství jako o samotné podstatě
víry.Když se tolik lidímůže stát náboženskými
profesionály, aniž by na hlubší úrovni prošli
duchovní transformací, z náboženské práce se
stává kariéra a z kostela se stává místo, kam se
„chodí“. Skutečnáhlubokáproměna člověka se
nevyžaduje, dokonce si ji ani nikdo nepřeje.

Richard Rohr ,,Nahá přítomnost“

Nesmírnou láskou jsi nás miloval a miluješ,
Hospodine, Bože náš. Velikým a přemnohým
slitovánímsesnadnámi slitoval.Otčenáš,Králi
náš, pro láskunašichotců,kteří na tebe spoléhali
a jež jsinaučilmoudrýmpokynůmkživotu, smi‐
luj se stejně i nad námi a pouč nás.

z ranního dobrořečení židů

Ten, kdomyslí a kdo se učí,budevlasti chlou‐
ba;kdo si myslí, že dost umí,začíná být trouba.

K. H. Borovský

Se stářím přicházívá moudrost.
Ale někdy stáří přichází samo.

Komunismus znamená v pravém a úplném
smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít
žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno
společné, a každý dostával jen část zaslou‐
ženou a potřebnou k výživě. Bez všelikých
důkazů a výkladů, vidí tedy hned na první
pohled každý, že takové učení je nanejvýš
bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav
několika pomatených lidí, kteří by vždy
z člověka chtěli učinit něco lepšího neb horší‐
ho, ale vždy něco jiného než je člověk.

Karel Havlíček Borovský,
31.X. 2021 by mu bylo 200 let

Emil Hácha byl obětí a tuto oběť na sebe
vzal v roce 1938 z nátlaku a navzdory tomu
dodnes nebyl rehabilitován. Dokud mu mysl
sloužila, spolupracoval s českým odbojem
a londýnskou vládou, která se mu odvděčila
tím, že ho v roce 1945 zavřela do kriminálu.
K útěše jeho ducha je asi možné říci, že už mu
bylo úplně jedno, kde se nachází.

Radkin Honzák

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi lid‐
mi a zvířaty je to, že zvířata nedovolí, aby se
největší idiot stal vůdcem smyčky.

Ota Veverka

Úvodem

Volby dopadly dobře. Čeká nás další společná práce. Levice nebude chybět až teď, chyběla
léta. Podobně je to s pravicí. Nejsme zakotveni v osvědčených hodnotách a nedorostli jsme
politické kultuře. Prezidentovy nespravedlivé pomluvy soudců, slušných novinářů a ob‐
čanských iniciativ zpochybňují základní instituce zajišťující existenci svobody a demokracie.
Stát odškodňuje špatné rozhodnutí soudců a žalobců, ale president, který má být morálním
vzorem občanů, neumí přiznat chybu a ani se neumí omluvit. Každý si máme pěstovat
soudnost. Jiří Schneider říká: „Papež je neomylný, přiznává-li, že je hříšník“. „Milión chvilek
pro demokracii“ připomínal politikům potřeby potřebných lidí. Slibme si, že to budeme poli‐
tikům (včetně poslanců) připomínat. I biskupům máme sdělovat náš pohled zdola. V Izraeli,
a dlouho i v církvi, měli lidé podíl na životě společenství. Kandidáta na izraelského krále navr‐
hoval Hospodin a schvaloval ho nebo odvolával i lid boží. Po staletí si křesťané volili svého
biskupa. V řeholích volby představených dosud trvají. /v

Rekreant má rád nebe bez mráčku, ale mra‐
ky vytváří velkou krásu a přinášejí života‐
dárnou vodu. Podobně i životní těžkosti nám
mohou být přínosem.



Boží slovo je pravdivé a jisté, pevné a trva‐
jící, přímé a stálé, milované a milé, draho‐
cenné a příjemné, úctyhodné a mocné, dané
a přĳaté, dobré a krásné je pro nás tvé slovo
navěky a navždy.V pravdě Bůh světa je náš
Král. Jeho slova jsou živá a trvající, stálá
a drahocenná na věky pro nás i pro naše otce,
pro naše syny a pro naše pokolení a pro
všechna pokolení potomstva Izraele. Pro ty,
kteří nás předešli, pro ty, kteří přĳdou po nás,
je tvé slovo dobré a trvá navěky a navždy. Je
pravdivé a stálé, je pokynem, které nepomíjí.
Věčné je tvé jméno; není Boha kromě tebe.
Z Egypta jsi nás vysvobodil, Hospodine,
Bože náš, a z domu otroctví jsi nás vykoupil;
svého prvorozeného jsi zachránil; rozdělil jsi
Rudé moře a své milované jsi jím převedl ty
který srážíš pyšné až k zemi a povyšuješ po‐
nížené až k nebi, uvolňuješ spoutané a vyku‐
puješ pokorné, pomáháš slabým a odpovídáš
svému lidu, když k němu volá. Chvályhodný
jsi, Hospodine, jenž vysvobodil Izrael.

z ranního dobrořečení židů

VYMĚŇME PRÁVNICKÝ
PŘÍSTUP ZA PASTORAČNÍ
Pavla Holíková 11. října 2021

Diecézní fáze katolického synodálního
procesu začíná už v neděli 17. října. Nezvyklá
šíře biskupské synody oznámená letos na jaře
překvapuje délkou svého trvání, formou účasti
i tématem – je to synoda o synodalitě, o
společenství a možnostech spoluúčasti Božího
lidu na poslání církve. Papež František dovede
překvapovat znovu a znovu jako žádný z jeho
předchůdců.Institucionální církev od začátku
21. století ztrácí na věrohodnosti. Po II.
Vatikánském koncilu se mohlo zdát, že
vnímání členů církevního společenství prošlo
revoluční proměnou. Sněm mluví o stejné
důstojnosti všech pokřtěných. Padesát let po
jeho ukončení se zdá, že tato důstojnost
zůstala jenom na papíře, zvlášť ve světle stále
rychlejších proměn našeho světa. Změnila se
informovanost a teologická vzdělanost laiků.
Zvyšuje se podíl laiků na teologických
fakultách, zejména žen. Ozývají se hlasy
volající po strukturálních změnách v církvi, po
změnách nauky ve věcechmorálky, vyzývající
k upravení dosavadního pohledu na sexualitu
a oproštění se od vlivů předkřesťanské
filozofie. Kněží stále požívají vyšší důstojnosti
a ochrany. Označení “důstojný pán”
nezmizelo. Nepřestaly se používat biskupské
tituly Eminence a Excelence navzdory
předsevzetí několika set biskupů, kteří se
připojili k manifestu zvanému Pakt
z katakomb (1965) a zavazovali se, že budou
žít jako běžní lidé, nebudou užívat zlato ani
stříbro a vzdají se veškeré okázalosti a boha-

atství. Zjevně tato myšlenka nenašla dostatek
příznivců. Je to jedna z mnoha tragicky pro‐
marněných příležitostí. Můžeme spekulovat
o tom, zda je pro vysoké církevní představi‐
tele snazší vzdát se okázalých titulů, nebo
bohatství. Nevíme. Víme však zcela jistě, že

se nevzdali ani jednoho. Denně jsme toho
svědky.
Na prvním zasedání německé Synodální
cesty (2020) se koketovalo s myšlenkou do‐
časného opuštění církevních a akademických
titulů. Když ale jedna z přítomných teoložek
vážně nabídla demisi svého profesorského
titulu výměnou za demisi titulu biskupa, hie‐
rarchové se ošívali. Na prosté oslovení
“pane” jednoduše nebyli připravení. Oslo‐
vení v církvi je performativní. Nejde o pouhé
označení k rozlišení osoby. Opírá se o nad‐
řazenost a moc a současně tuto moc vytváří.
Oslovujeme-li někoho “otče”, těžko se odvá‐
žíme zpochybnit jeho stanovisko. Je to jako
s dospělými dětmi. Často si netroufají nesou‐
hlasit s rodiči, ačkoliv cizímu člověku by se
ve stejné věci postavily. Je vlastně absurdní,
jak pevně mohlo v katolické církvi
zdomácnět a zakořenit oslovení, které
evangelium výslovně nedoporučuje.Zneužití
moci, vycházející na světlo od konce 90. let
a s vyšší intenzitou pak ve druhém desetiletí,
umožňuje právě její výlučná koncentrace
v rukou ordinovaných osob, absolutní vylou‐
čení laiků z rozhodování a přetrvávající (pro‐
tikoncilní) představa, že posvěcená osoba má
jakožto prostředník mezi nebem a zemí (sic!)
přidanou hodnotu a nárok na zvláštní za‐
cházení. Nejde o dobro církve, jejíž pověst
musíme chránit, aby mohla věrohodně hlásat
Krista. Věrohodnost hlásání zaručuje pravda,
ne pověst. Rozhodování v rukou ordi‐
novaných bez jakékoliv formy spoluúčasti
staví laiky do pozice nesamostatných dětí.
Mnoho kněží a biskupů si na dospělost laiků
ještě nezvyklo a ještě větší množství laiků si
nezvyklo na to, že už dávno měli být dospělí.
A ti, kteří se v kléru či v jeho stínu cítí být
dospělí, se pravděpodobně dopouštějí řady

pubertálních chyb.
Podle Paula Michaela Zulehnera je synodální
cesta světové církve Františkovým pokusem
posunout reformy, které koncil zahájil. Má jít
o hledání forem spoluúčasti. Církev nemá
být absolutistickou monarchií, jenže v mno-
ha ohledech touto absolutistickou společnos‐
tí je. Je příliš jednoduché odvolávat se na ve‐
dení Ducha a současně si nárokovat dar rozli‐
šování. Jakékoliv rozhodnutí je pak možno
předkládat jako Boží vůli. (Je až úsměvné,

zvolí-li biskupská konference na svém
pravidelném zasedání nového předsedu a vý‐
sledek volby prezentuje jako působení Du‐
cha. Jako by se omlouvala za demokratický
prvek volby své církevně-sekulární
právnické osoby a potřebovala jeho posvě‐
cení.) Podle Zulehnera by velmi prospělo za‐
vedení některých demokratických prvků do
církevních struktur. Připomíná, že mnohé v
ní kdysi byly nebo do dneška jsou. Arcibis‐
kup Graubner naproti tomu v rozhovoru pro
českou redakci vatikánského rozhlasu zdů‐
raznil, že “církev není žádná demokracie,
kde se něco přehlasuje nebo prosadí”.
Proč ta obrana? Proč to strašení demokracií?
Máme strach z demokratických prvků komu‐
nikace? Že synodální proces neuhlídáme? Že
při naslouchání uslyšíme něco, co nechce‐
me? Nebo nedej Bože – že se skutečně
projeví Duch svatý? Pan arcibiskup není je‐
diný, kdo církev brání proti demokracii.
Podobně se má vyjadřovat i Přípravný doku‐
ment vydaný římskou kurií 7. září 2021. Ten
říká, že “konzultace Božího lidu neznamená,
že by se církev měla přizpůsobit pojetí demo‐
kracie založené na principu většiny”.[1] Va‐
rování před demokracií apriori slyšíme
pokaždé, kdykoliv si jako laici přejeme
promluvit. Papež František sám tak trochu
brzdí přílišný optimismus, když říká, že
jádrem úvah není ani tak prohloubení toho či
onoho tématu, jako spíš učení se způsobu
života církve, který se na všech úrovních vy‐
značuje vzájemným nasloucháním a pasto‐
račním postojem. O jeho naslouchání víme;
promlouvá k nám téměř denně jazykem, kte‐
rý je nám blízký. Církev skutečně není demo‐
kratická, nýbrž synodální. Synodalita je víc
než demokracie.
Synodální proces je pokusem zahájit dialog

mezi nositeli moci a nositeli “bezmoci”. Tato
“bezmoc” není zcela bezmocná, protože ani
mocní se neobejdou bez těch, kterým chtějí
vládnout (v jazyce církve “sloužit”). Ně‐
mecký sociolog náboženství Michael Ebertz
říká, že moc není všechno, ale bez moci je
všechno ničím. Církev se bez moci neobejde,
existuje ale i “moc zdola”. Kněz odpouštějící
hříchy ve svátosti smíření tak činí z moci
svého úřadu. O tuto moc ho připravují věřící,
kteří ztrácejí o svátosti zájem. Pokřtění, kteří
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ztratili důvěru v institucionální církev, ji
opouštějí a církev tím svoji moc ztrácí. “Moc
bezmocných” vykrystalizuje v do-brém pří‐
padě v moc pokřtěných, kteří ode-šli na okraj
církve a našli nesvátostný zdroj Boží pomo‐
ci. Protože Bůh člověka neopouští, byť si my,
kteří jsme “uvnitř”, myslíme, že opustil svá‐
tostný život ke své vlastní škodě. V ideálním
případě se pak “moc bezmocných” stává zra‐
lým vnitřním postojem pokřtěných, kteří
zpracovali zklamání a těžká zranění a jsou
schopní rozložit klerikalismus zevnitř.
Synodální proces tedy klade nároky pře‐
devším na biskupy. Právě biskupové by měli
být povzbuzeni k učení se způsobu života,
který (podle Františka) postrádá pokušení
klerikalismu a rigidity. Biskupové mají vy‐
měnit právnický postoj k člověku za pasto‐
rační. Jsou to oni, kteří v současné hierar‐
chické struktuře hovoří k věřícím, a jsou to
téměř výlučně laici, kteří dosud poslouchali
bez možnosti se zapojit. Slova našich bisku‐
pů prostřednictvím pastýřských listů ostatně
nebyla v minulých letech vždy zdařilá.
V synodálním procesu by naslouchání mělo
býtvzájemné. Vlastně by naslouchání bisku‐
pů mělo převažovat.
Témata, která je příhodné vyložit na synodní
stůl, nastínil už zmíněný profesor Zulehner
ve své osmidílné sérii, z níž jsme na Christ-
netu zpracovali zkrácený výtah. Misie v glo‐
balizovaném světě, nová sociální otázka
(chudí v bohatých zemích), klimatická
a migrační krize, postavení ženy, lidé na peri‐
ferii, trvalá synodalita. Jakkoliv jsou to téma‐
ta lákavá k dialogu, jejich řešení není vlast‐
ním cílem synodálního procesu. To by pro
nás mohlo znamenat zklamání. Cílem je
samotný dialog. František ví, že radikální ře‐
šení má svá úskalí. Než se přistoupí k nějaké
změně, musí se o ní nejdřív mluvit. Tabuiza‐
ce mnoha témat vedla k tomu, že o nich ne‐
máme ani tušení. Nevěříme přeživším se‐
xuálního zneužívání, protože nám bylo
dlouhá desetiletí namlouváno, že žádní
nejsou. Institucionální církev nerozumí
ženám, protože k nim přistupuje z pozice
stařešinů patriarchální společnosti. Lidé exis‐
tenčně zajištění nerozumí lidem v dluhové
pasti. Lidé žĳící v iluzi řádu, v němž má
všechno pevně stanovené správné místo, ne‐
rozumí lidem, kteří se narodili v realitě teku‐
tého ne-řádu, v němž se správné místo teprve
hledá. Ti, kteří se cítí povolaní vést, zapomí‐
nají v rutinním vedení druhých na vlastní
hledání.
A protože ani biskupové ani my ostatní ne‐
máme ve vzájemném dialogu dlouholetou
praxi, začátek našeho dialogu bude nutně ne‐
obratný a rozpačitý. Už samotné váhání v za‐
čátcích dialogu je známkou naší neob‐
ratnosti. Německá synodální cesta běží už ve
druhém zasedání od r. 2019. Rakouská Kato‐
lická akce nejpozději od července letošního
roku začala připravovat diskusní okruhy a or‐
ganizační harmonogram. V české místní
církvi jako bychom stále čekali, až co přĳde
shora. Je málo netrpělivých kreativců.
Kromě webových stránek chebské farnosti,

FB stránky “Za synodální církev, synoda
2021-2023”, několika relací Radia Proglas
a velmi sporých informací na stránkách ČBK
není zatím na synodním obzoru téměř
nic.[2] Přípravný dokument začátkem října
nebyl ještě do češtiny přeložen. Litoměřický
biskup Baxant sice pastýřským listem
avizoval rozesílání dotazníků do farností,
ovšem posluchač zvyklý na nucenou pasivitu
u tohoto druhu dialogického monologu si
klade otázku: Jaký bude osud takových do‐
tazníků? Vyčerpává se diecézní fáze jejich
vyplněním? Neměli bychom my v našich
společenstvích sestavit dotazníky, na které
by odpovídali biskupové?
Nedostatečná informovanost ze strany bis‐
kupství a pastoračních center vzbuzuje
mírnou netrpělivost na úrovní farností
a živých církevních společenství. Mírná ne-
trpělivost je vlastně žádoucí. Zvyšuje zájem
a může být katalyzátorem kreativity. Bohu
díky zatím nezazněly výzvy k (nemírné)
trpělivosti, s níž máme dlouhodobé histo‐
rické zkušenosti.
Co nám tedy synodální proces může přinést?
Bylo by prostě fajn, kdyby k nám biskupové
promlouvali i jinak, než jen prostřednictvím
pastýřských listů a kázání při slavnostních
příležitostech. Bylo by fajn moci v jejich pří‐
tomnosti položit otázky, na které nehledáme
okamžitou a vyčerpávající odpověď. Zažít
prostředí svobody, s níž mohu vyslovit ja‐
koukoliv i bláznivou otázku, potěžkat ji, ne‐
chat ji zaznít, rezonovat, zaposlouchat se do
ozvěny a posléze spolu s druhými nacházet
odpověď, nebo ji svobodně opustit a zavrh‐
nout beze strachu, že budu druhými převál‐
covaná, zesměšněná a umlácená argumenty.

Pavla Holíková, Christnet.cz 11.10.2021
Autorka vystudovala historii a teologii

[1] Nevíme, zda předběžná informace vy‐
daná ČBK obsahuje jeho přesnou citaci.
Informace pro nedočkavé novináře vznikají
ve spěchu a o nedostatky v překladu zde ne‐
bývá nouze.
[2] Zprávu „Konference o synodalitě“
o konferenci 12. října t. r. na KTF v Praze
zveřejnilo Tiskové středisko ČBK teprve 6.
října a neobsahuje informaci o možnosti
účasti v on-line prostoru.

dobře až do studentské revoluce (1968). Rat‐
zinger nesnesl studentskou bezohlednost
a uchýlil se do Řezna, kde zahájil strmou ka‐
riéru v klerikální hierarchii: 1977 mni‐
chovským arcibiskupem, 1981 šéfem římské
Kongregace pro nauku víry, a v roce 2005 se
dokonce stal papežem Benediktem XVI.
Hans Küng naproti tomu zůstal tím, čím byl,
tedy profesorem teologie na Univerzitě v Tü‐
bingen a šlo mu nadále o životaschopnost po‐
znenáhlu tuhnoucí pokoncilní teologie.
Hans Küng byl synem švýcarského ob‐
chodníka s obuví v Lucernu a zůstal věrný
své švýcarské svobodě po celý život.
Už během studia v římském Germaniku
zažil rozpory mezi vyučujícími (G. Bachl,
G. Greshake, a G. Hasenhüttel), které jsem
jednou zažil ve vídeňském televizním studiu;
byla to skutečná prezentace pokoncilního
teologického přetahování. Hans Küng zůstal
katolickým knězem a zároveň říkal bez
obalu, co se mu v církvi nelíbilo.
To byla jeho cesta: opravdová otevřenost
uvnitř církve bez koketování s možností
vystoupit z ní. Už v době konání koncilu
požadoval zrušení celibátu, zrovnoprávnění
žen a odhodlané sbližování jednotlivých
církevních vyznání. Proslulou „pilulkovou
encykliku“ (Humanae vitae) odmítl už v roce
1968 a nakonec – na závěr – zpochybnil
dogma, které mělo být oporou papežské mo‐
ci: Knihu Unfehlbar? (Neomylný?) uveřejnil
v roce 1970, čímž definitivně vyostřil svůj
spor s římskou kongregací, se kterou už
dlouho vedl spory.
Küng byl proto několikrát vyzván k cestě do
Říma. Takové setkání neodmítal, ale vyža‐
doval právo vhledu do aktů, právní oporu
v průběhu jednání a právo na odvolání. Nic
z toho všeho mu nebylo přislíbeno, protože
římská procesní pravidla ještě neopustila
středověk. Řím v roce 1979 reagoval na
Küngovy postoje odnětím práva vyučovat na
teologické fakultě. Vedení fakulty ale nechtě‐
lo ztratit takového vyučujícího a po dohodě
se státními úřady zřídilo mimo fakultu samo‐
statný institut, který nepodléhal fakultě,
a proto ani vyučující nepotřebovali souhlas
Vatikánu. Celý případ vyznívá jako výzva k
revizi konkordátu s Římem, který už revizi
potřebuje. Küngovi nikdy nescházelo se‐
bevědomí a zmíněné řešení je ještě utvrdilo.
Když jsem v roce 1975 pro rakouskou te‐
levizi ORF připravoval seriál „Theologie im
Gespräch“, umožnila mi televize dokonce
přípravnou cestu do Tübingen. Když pak ale
Küng přĳel do Vídně, byl viditelně zklamán,
že jej nepřišel přivítat „höchstpersönlich“
člen vedení televize, ale jen já.
Zákaz vysokoškolské výuky znamenal pro
Künga zároveň osvobození a učinil z něj roz‐
hodujícím způsobem světoobčana. Pohy‐
boval se mezi osobnostmi a institucemi podle
vlastního uvážení, byl zván na špičková se‐
tkání světové úrovně. Bylo možné ho za‐
hlédnout jako řečníka na zasedání UNESCO
i OSN v New Yorku a do Tübingen byli
zváni prominenti, např. Tony Blair,
Desmond Tutu. Brzy po svém zvolení

KAPSÁŘ PETRA KOLÁŘE

V letním čísle rakouského katolického ča‐
sopisu Quart se loučil jeho dlouholetý šéfre‐
daktor Peter Pawlowsky. Rozloučil se mimo
jiné velmi hezkým ohlédnutím či lépe řečeno
komentářem věnovaným Hansi Küngovi.
Myslím, že stojí za to předložit ho i čtenářům
Universa: Budeme-li chtít osobně znázornit
napětí, ve kterém se od posledního koncilu
katolická církev nachází, pak stěží nalezne‐
me lepší příklad této situace než dvojici Hans
Küng a Joseph Ratzinger. Oba byli vynikají‐
cími teology, věkem blízcí, oba se aktivně
podíleli na práci koncilních otců.
Küng se přičinil o Ratzingerovo povolání na
Univerzitu v Tübingen, kde se vše odvíjelo
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papežem jej pozval papež Ratzinger do
Říma. Setkání proběhlo zřejmě korektně, ale
nedotklo se ani konfliktu ve věci papežské
neomylnosti, ani Küngova zákazu vyučování
na univerzitě v Tübingen. Zajiskřilo ohledně
protiprávně vysvěceného britského biskupa
a popírače holocaustu R. Williamsona. Ten
byl nejdříve exkomunikován, ale Ratzinger
po svém zvolení exkomunikaci zrušil. Küng
tady střílel ostrými: podle něj hrozí katolické
církvi takovým postupem proměna v sektu,
pokud nebude vyžadovat ode všech kato‐
lických věřících a v první řadě od vedoucích
církevních pastýřů řádné vypořádání s vý‐
sledky druhého vatikánského sněmu.
A neopomeňme ještě jeden aspekt Küngova
celoživotního díla: jeho snahu, vtělenou do
celé řady knih, zpřístupnit obsah křesťanské
víry hledačům. Ostatně jedna z jeho po‐
sledních knih nese prorocký titul: Lze církev
ještě zachránit? (1997).

Universum 3/2021

u moci. Čím déle jste u moci, tím větší riziko,
že vás zkorumpuje k sobectví.
Jakou roli podle vás hraje emancipace

žen v tom, jak se muži cítí?
Řeknu, co mě napadá jako první, i když ne‐
vím, zda to je nejlepší odpověď. Feminismus
dal ženám mnoho nástrojů, mnoho způsobů,
jak růst, jak poznávat svět. To jim umožnilo
v mnoha ohledech mít před muži i náskok,
například v oblasti vědomí. Takže nás to nutí
se cítit ještě hloupější, než jsme a být ještě
více soutěživí (směje se). Naše mužské
dovednosti nebývají tak často ty vnitřní,
vztahové. Říká se, že pokud jde o vztahy
a vnitřní pocity, je slovník žen pětkrát bohatší
než mužský. A to se bavíme jen o slovníku.
Možná ty slova my muži vnímáme, ale sku‐
tečně jim nerozumíme.
Je to tedy i proto, že žena může mít díky

porodu a mateřství intenzivnější propo‐
jení s životem?
Měl bych tendenci si to také myslet. Nechci
ale úplně generalizovat. Zní to totiž, jako
když říkáte, že žena má nějaký „biologický
osud.“ Někdo tvrdí, že je to proto, že ženy
mají pohlavní orgány uvnitř. Zrození života
se děje uvnitř. Proto jsou ženy uvnitř sebe
také více komfortní. Nevím, zda je to pravda,
možné to je. Vezměte si třeba menstruaci.
Žena se musí řídit podle měsíčních cyklů, ne‐
může je ignorovat. Muž je ignorovat může.
U muže existuje výraznější teritorialita,
i když opět velmi generalizuji. Z práce Carol
Gilligan se zdá, že muži jsou více orientovaní
na „venek“, dělají rozhodnutí s více tzv.
agency – aktivitou zaměřenou na efekt,
vnější dopad, jakýsi „pohyb“ věcí. Ženy
oproti tomu dělají rozhodnutí s ohledem na
vztahy. Když třeba pozorujete malé chlapce,
všimnete si jejich posedlostí hýbat věcmi
okolo. Opět zdůrazňuji, že se to netýká úplně
všech, ale třeba vysokého procenta mužů.
Vezměme třeba sporty, které má spousta
mužů trochu jako obsesi, to je velmi „vnější“
aktivita, hodně agency. Dnes je ale běžné, že
ženy přitahuje sport úplně stejně. Proto
bychom neměli být nikdy dogmatičtí, spíše
se snažme co nejlépe se zorientovat.
Identita mužů i žen je pod velkým tla‐

kem, ať už jde o politické ideologie, ná‐
boženská dogmata či moderní marketing.
Mám na mysli třeba tvrzení, že „bez ta‐
kového auta nejste správný muž“ nebo že
„bez tohoto jogurtu nejste dobrá rodina.“
Nacházíte v rolích něco autentického,
nebo je role ženy a muže vždy sociální
konstrukt?
Role jsou jednoznačně sociálním konstruk‐
tem. I o genderu se můžeme bavit doneko‐
nečna – kolik jich je vytvořeno a co jsou
opravdové základní rozdíly mezi muži
a ženami? Doplňují se role nebo jsou proti‐
kladné? Na to téma byly napsány stovky
knih, které argumentují na obě strany, a já se
nepřidám ani na jednu. Za ty roky jsem se na‐
učil jednu věc – říci cokoliv definitivního
o genderu je jako jít do minového pole. Ať
řeknete cokoliv, vždycky vás čekají naštvané
reakce. Ženy třeba velmi často nemají rády,

když o nich dělají soudy právě muži.
Přestože je o nás dělají často rády samy, to je
samozřejmě fér (směje se). Já takové reakci
po stoletích patriarchátu dobře rozumím. Po
staletí jsme my muži ženám říkali, kdo jsou
a jak mají žít. Je velmi fér to teď změnit.
Intenzivně se zajímáte o mužské rituály

dospělosti. Fungují pro muže i ženy
podobně?
Po desetiletích, kdy tyto obřady organizuje‐
me pro muže i ženy, se dá říci, že jejich reak‐
ce jsou jako den a noc. Ženy často mají rády
krásu, rády sdílejí své pocity, rády sdílejí
všeobecně. Muži ne. Když před nimi řeknete
slovo sdílení, utíkají ke dveřím. Je to nau‐
čené? Nevím. Já jsem kněz a mám roli kněze.
Když se zamyslíte, i rituály v naší církvi jsou
velmi femininní. Jsou velmi krásné a jsou tak
myšlené. Vonná kadidla, svíčky, květiny,
procesí v krásných šatech. I oblečení kněží je
velmi femininní, jsou to v podstatě šaty. To
muže moc nepřitahuje a většinou to nemají
rádi. Zvlášť když jsou kněží v róbách, stojí
raději někde mimo. Když organizujeme ri‐
tuály dospělosti pro muže, musí být syrové,
zaměřené na tělo, poctivé. Pokud v těch ri‐
tuálech není nějaká skutečná autentická po‐
ctivost, muži to nepřĳmou. Musí být téměř
strašidelné. Vezměte si, že si mnoho kultur
spojovalo či spojuje mužskou iniciaci s ob‐
řízkou. Neobřezaný muž prostě není muž.
Vydržet obřízku může být znamení síly, od‐
vahy a dospělosti. Osobně si myslím, že
tohle například tolik nedokazuje. Ten vzorec
pro mužskou iniciaci je ale poměrně jasný.
Syrovost, poctivost, výzva, dobrodružství.
Spojení s přírodou a jejím světem. I Ježíš od‐
chází pro iniciaci na 40 dní do pouště. A to je
zase mimochodem velmi typické pro tzv.
svaté muže či mudrce. Je také nutné opustit
na chvíli svou rodinu, domov. My ten vzorec
do určité míry kopírujeme.
Žĳeme v patriarchátu a některé z našich

hlavních hodnot zahrnují úspěch, peníze,
moc. Je to iluze? Je to něco, co muž při ta‐
kovém rituálu často odhalí?
Ano, velmi často. Zrcadlo ale nastavujeme
nepřímo, není to kázání. Neříkáme jim, tohle
můžete a tohle ne, takhle nežĳte. Když pou‐
žĳu slova Thomase Mertona, je to odhalení
svého pravého já. Když se jej dotknete, uká‐
že se vám celé i se svou nepříjemnou povrch‐
ností. Při rituálech dospělosti to nemusíte
nĳak tlačit, prostě tam lidi nasměrujete. Sami
už přĳdou na to, že je nedefinuje jako lidské
bytosti jejich auto. A mimochodem – počet
mužů, kteří na autech stavějí svou identitu, je
obrovský a naprosto nesmyslný. Je to ubohé
a pro muže nebezpečné. Proto jsou také často
rituály dospělosti zaměřené na jakési od‐
stranění slupek. Dostanete se mimo svou
komfortní zónu.
Snažíte se muže dovést ke vztahu k spiri‐
tualitě. Už samotné to slovo ale u spousty
z nich vyvolá paniku. Proč by se měli se
svou duchovní stránkou spřátelit?
Zaprvé bych nechtěl definovat spiritualitu
jako protiklad všeho materiálního. Dokončil
jsem před nějakou dobou knihu o uni-

„MUŽI PROCHÁZEJÍ KRIZÍ“

říká americký františkán katolický kněz Ri‐
chard Rohr, „chybí jim mnohdy slova a často
se stydí sdílet své pocity“.
R. Rohr stojí za vznikem celosvětového hnutí
hledání mužské spirituality, je jedním z nej‐
vlivnějších světových duchovních autorů.

Procházejí muži a mužství v současnosti
krizí?
Zajímalo by mě, jestli mužství vlastně vždy
nebylo v určitém smyslu v krizi, a proto
většina kultur považuje mužské iniciační ri‐
tuály za nezbytné pro své přežití. Různé kul‐
tury viděly a vidí mladé muže jako jakési
„neřízené střely“, bytosti, pro které je velká
výzva se úspěšně integrovat do komunitní
a rodinné struktury. Zdá se dokonce, že to je
jev, na který je potřeba se zaměřovat trvale -
jak jako muž můžete skutečně dospět? Pokud
se tedy ptáte, zda je to nová krize, pravdě‐
podobně není. Má nejspíše jen jinou podobu,
z mnoha důvodů. Jeden z prvních, který mne
napadá, je množství možností na výběr v zá‐
padní společnosti. Ty udržují muže sobecký‐
mi mnohem delší dobu, než je zdrávo. Muž
má vždy na výběr něco jiného, proto často
oddaluje přĳetí závazků.
Máme tedy jako muži tendenci k so‐

beckým volbám?
Myslím, že pozorování tohoto jevu vlastně
vedlo ke vzniku iniciačních rituálů. Muži,
zdá se, mají větší tendenci k sobeckosti než
ženy. Je možné, že ženy se díky svým
schopnostem péče a mateřství naučily, jak
mít středobodem života člověka. Muž se
tomu může vyhnout, a to i poté, co se stane
otcem. Muži nechali rodičovství hlavně na
bedrech žen. To je můj laický názor, jsem si
jistý, že za mužským sobectvím jsou i další
důvody. Rozhodně bych nechtěl říci, že muž
je předurčen k tomu být sobečtější než žena,
tomu nevěřím. Kulturně může být důvodem
patriarchát, to, že muži setrvávají dlouho
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verzálním Kristu a celé je to o propojování
obou světů. Hmota a duch fungují společně.
O tom také křesťanství je, nemá být antima‐
teriální. Je naopak intenzivně materiální.
Pokud ale právě definujete spiritualitu pouze
jedním způsobem, muži od ní budou utíkat.
A do značné míry to také dělali a dělají. Tře‐
ba my katolíci kážeme žádný sex, celibát.
„Potlačte své tělo a spiritualita se objeví.“ To
je pro mne falešná definice, se kterou jsme se
ale na staletí smířili. Náboženství bylo
pouhým členstvím. Člověk mohl být
zbožným, aniž by byl duchovním. Nebylo
v tom dostatečně vnitřního života, duchovní‐
ho života, vnitřního vědomí, modlitby, zku‐
šenosti s Bohem. Když se to teď mění, kněží
někdy mluví o tom, že lidé jsou naopak
duchovní, ale už nemají náboženství. To není
fér. Já všechny tyhle náboženské normy ne‐
potřebuji. Řekl bych, že v USA je nyní
mnoho lidí, kteří jsou velmi spirituální, a to
často zásadně. Soucítí s chudými lidmi,
s planetou Zemí, starají se o své sousedy, pře‐
jí si rovný přístup k černochům. Vlastně
v tom zastiňují mou generaci. Nemají třeba
čas se pořád dokola hádat o homosexualitě.
Žĳí mnohem hlubší formu duchovního živo‐
ta. A částečně se to děje i proto, že nevy‐
plýtvali spoustu času na prázdné „nábožen‐
ství“. Když se třeba jdu projít po Praze, vi‐
dím ve všech barokních katedrálách naprostý
přetlak náboženství, exces. Všude zlato. So‐
chy svatých v dramatických pózách. To je
absurdní, když si uvědomíte, o čem mluvil
Ježíš. Zlato by nemělo zdravému člověku
imponovat. Zlato fascinuje člověka bažícího
po moci.

Vede orientace na zdravé duchovno
k většímu soucitu, empatii a lásce k bližní‐
mu?
Jsem o tom přesvědčený. Nesmíte ale více
uctívat posla než poselství. Mnoho lidí mé
generace nemělo příliš mnoho hodnot mimo
kostel. Chodit do kostela byla hlavní hodno‐
ta. Možná chtěli být věrní partnerům. Ale
mnoho dalších smrtelných hříchů jako je pý‐
cha, závist, obžerství a lakota, s těmi už byli
docela jedna ruka. Dnes se mi třeba líbí
vegani. Spousta mladých lidí si vybírá styl
života, který tolik neničí přírodu, a nedělají
z toho náboženství. Já sám nejsem ani vege‐
tarián, ani vegan, ale tohle na mne dělá velký

dojem.
Odkud se podle vás bere nenávist?

Pokud se vám nepodaří propojit váš vnější
a vnitřní život – což je jedna z definic spiri‐
tuality – pokud neprobudíte svou duši, nevíte
vlastně, co udělat se vší svou úzkostí a ne‐
přĳetím sebe sama. A to vše se transformuje
do vzteku a nenávisti. Místo abyste se rozho‐
dl vypořádat s pocity nenávisti k sobě, začne‐
te nenávidět jiné. Myslím, že celé 20. století
je jasnou ukázkou toho, jak taková psycho‐
logie funguje. Je to jasný vzorec, vnitřní
negativita, se kterou se nepracuje. A projek‐
tuje se pak na někoho jiného. Sama od sebe
nezmizí.
Pokud si někdo teď pomyslí, že může mít
problém se vztekem nebo nenávistí, co by
podle vás měl udělat jako první krok?
My při iniciacích mluvíme o tzv. přĳetí vlast‐
ního stínu. Nejdříve si musíte přiznat, že vz‐
tek je váš vlastní problém. Neviňte z toho
matku, otce, manželku, manžela, souseda…
Vy jste ten naštvaný, ten zraněný. Přiznat si,
že se stáváte toxickou osobou, která vidí vše
z perspektivy vzteku, je pro ego velmi zraňu‐
jící. Pokud ale vlastní stín začnete vlastnit,
připustíte, že existuje, můžete začít poznávat,
v čem je skutečně problém. To je tak 60 %
úspěchu. Vezměte si našeho minulého prezi‐
denta Donalda Trumpa. Ten si nikdy žádný
vlastní problém nepřizná. Tváří se, že žádný
stín nemá. Proto je svět každý den vystaven
projevům jeho stínu. Je živoucím příkladem
nedospělosti západního muže. A strašné
množství Američanů a Američanek si myslí,
že to je v pořádku. To je obrovský šok.
Možná se něco takového muselo stát jako

ukázka toho, kam směřujeme.
Jsou pro muže těžké vztahy?A je ten nej‐
těžší z nich vztah mezi otcem a synem?
Na mnoha našich shromážděních je ta první
závažná diskuze o vztahu mezi otce a synem.
Nebo o absenci tohoto vztahu. Musím říci, že
výskyt nedobrých vztahů mezi nimi je velký.
Je to v podstatě takové hluboké zranění.
Možná dokonce nejrozšířenější zranění na
planetě. Dítě se nejvíce identifikuje s rodi‐
čem svého pohlaví, muži vnějším způsobem,
ženy vnitřním. Opět generalizace, ale dovo‐
lím si ji. Většina mužů má povědomí o du-
chovnu od své matky. Pokud měla vy‐
rovnanou spiritualitu, většinou jim ji předá.

Dám ale příklad – v USA jim říkáme soccer
mums (pozn. „fotbalové mámy”), chodí do
kostela, ale nemají vnitřní duchovní vědomí.
Jejich synové pak také nemají tak bohatý
duchovní život.
Jak vztahy mezi otci a syny napravovat?

Muž je bytost, která v západním světě po
staletí neprochází dostatečnou iniciací
dospělosti. Nemá naplňující vnitřní život.
V podstatě nemá duši, kterou by mohl svým
synům předat. Vnitřní citlivost, jemnost
a bystrost, vnitřní vnímání. Není tam nic.
Všechno, co předávají dále, jsou externí věci.
Sport a byznys. Když se obrátíme zpět k pís‐
mu, není náhoda, že Ježíš odvolává apoštoly
od rodin. Říká jim, ať je opustí, řekne Janovi
a Jakubovi, ať doslova opustí své sítě, rodiny
a povolání. To je docela náročný start přero‐
du. Pro mnoho lidí je jejich nukleární rodina
příčinou jejich malosti. Zní to strašně, já vím,
ale děláte všechno na světě, abyste uspokojili
těch třeba šest lidí, jejich potřeby. Ale sem
tam se musíte vydat i do širšího světa, než
představují vaše rodiny. Nevyhnete se tomu.
Buddha opouští domov, stejně tak Ježíš
i spousta dalších hrdinů.
Další věc, která vás tíží, je vaše zaměstnání.
Práce dává často mužům identitu. Pamatuji
si, že když se můj otec dožil 65 let, bylo to
poprvé, co jsem ho viděl plakat. Byl to ně‐
mecký farmář. Řekl mi: „Cítím se nepo‐
třebný, zbytečný. Nemám žádnou hodnotu.“
Podobně jako mnoho Němců definoval svou
hodnotu od práce a schopnosti zajistit rodinu
finančně. Když jsme ho k tomu už nepotře‐
bovali, začal si myslet, že je zbytečný člověk.
To je pro muže běžné, nevědět, kdo jsou
mimo svou práci. Chtějí produkovat, konzu‐
movat, dosahovat, zvládat.
Musíme proříznout ránu. Pak ji musíme vy‐
čistit a vyléčit. Oba, syn i otec, se musí chtít
zúčastnit. A musí být brutálně upřímní.
Většinou se navzájem na začátku zásadně
zraní. To pak otevře dialog a jakmile se to
stane, může začít uzdravování. Probudí se
jejich duše, probudí se jejich vnitřní svět a to
je podle mne nesmírně významné. Oba si
musí uvědomit, jak se navzájem potřebují
a jak se navzájem snaží jeden druhého potěšit
– i když se dříve rozhodli, že to není možné.
Otec chce, aby ho jeho syn obdivoval, syn
chce otcův respekt. Někdy to úplně vzdají,
ale zranění tu pořád zůstává. Oba pak musí
nedostatek respektu nebo obdivu či vděčnosti
pojmenovat. Musí začít ona konverzace,
i když to někdy znamená dvě hodiny křiku
a slz. Tak začíná zásadní změna. Zažívám, že
třeba někteří otcové toho nejsou schopni,
snaží se vyhnout pocitům smutku. Čtyřicet
nebo padesát let se o to snažili. Někdy nemají
ve svém slovníku ani potřebná slova, neumí
se syny mluvit. Dělají si z toho srandu: „Ale
my o ničem mluvit nepotřebujeme, copak
jsme jak nějaké ženské?“ Často je u nich
patrný intenzivní odpor. A kluk se zase nena‐
učil jazyk, kterým se dá hovořit o svých poci‐
tech, protože takový nikdy od svého otce
neslyšel. Ale zvládnout se to nakonec vždyc-
ky dá, záleží na odhodlání.
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Výstava obrazů Břetislava Jünglinga ro‐
dáka z kunčické Kampeličky trvá v měst‐

ském muzeu do 10. listopadu.

JAK ŽÍT S CUKROVKOU
Přednáška lékárníka PharmDr. Josefa Marka
9.11. v 17:30 hod. v lékárně U Svaté The‐
odoty. Zkušenosti a praktické rady pro pa‐
cienty. Co je cukrovka, druhy léčby, jak
správně měřit glykémii, důležitost pohybu,
výživa. Z kapacitních důvodů prosíme zá‐
jemce o nahlášení své účasti osobně v lé‐
kárně nebo na tel.: 725 136 042.

Bohoslužbu smíření v Adventu
budeme slavit v neděli 12. prosince v 15
hodin v Mistrovickém kostele.

Autorské čtení básníků: Radka Vohlídka
z Hr. Králové, Vladimíra Hrdiny z Bystr‐
ce, Martina Vídenského z Letohradu
12.11. v 19 hod. v městské knihovně.
Vstupné: dobrovolné.

Skleněný zvěřinec – činohra
14.11. v 19 hod. v Orlovně
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/ Filip
Cíl, Kamila Trnková/ Andrea Daňková,
Zdeněk Piškula/ Adam Vacula.
Vstupné: 390 Kč

POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
talk show Zbigniewa Czendlika
s autogramiádou stejnojmenné knihy
22.11. v 19 hod. v Orlovně.
Vstupné: 250 Kč.

Setkání regionálních amatérských historiků
23.11. v městské knihovně.

Frankie & Johnny - činohra v podání Ko‐
morního divadla Kalich.
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
25.11. v 19 hod. v Orlovně.Vstupné: 350 Kč

Den otevřených dveří - Průmyslové
střední školy v Letohradě
26.11. ve 14 hod a 26.11. v 18 hod.
27.11. v 8 hod a ve 13 hod.
http://www.pssletohrad.cz

Vánoce v městském muzeu - výstava
28.11. - 23.12.

24. 9. Jarmilu Gregárkovou 91 let
7. 10. Pavlu Červeňákovou 70 let
15. 10. Vlastu Dobřanskou 79 let
27. 10. Hanu Nerudovou 68 let

Aktualizace webu, zajistí J. Andrášová
(V. Marek)
Čtení celých ohlášek v Mistrovicích

Od ČKA:
• 22. 10. Pavel Hošek: „Sloužím tajnému

ohni“ v 19:00 hodin v evangelickém
kostele

• 30. 10. Vojtěch Zikmund. „Na cestě od
knihkupeckého pultu k doprovázení
umírajících“ evangelický kostel

• 4. 11. František Čuňas Stárek: „Plastic
People – prolog Charty 77“,
v 19 h. v evangelickém kostele

• 19. 11. Petra Procházková: „Afganistán
dnes a co dál?“, v 19 hod. v evangelic.
kostele

Příští pastorační rada: 11.11. v 18 hodin
Zapsala: M. Novotná

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu profesoru Pavlu Hoškovi za
skvělou přednášku o literárním díle J. R. R.
Tolkiena, nejvlivnějšího spisovatele 20.
století. „Fantazie umělce je nástrojem po‐
znání“, říká Tolkien.
„Krása je velikou hodnotou Ráje“, řekl Pavel
Hošek, „a setkání s krásou probouzí v srdci
touhu po setkání s Tvůrcem.
Umělci krásu rozhojňují.“

Děkujeme také panu Františku Stárkovi za
jeho výbornou přednášku o „Plastic People“.
Nahrávky muziky této hudební skupiny jsme
„pokoutně“ získávali. Pašĳe Plastiků jsou
pro mě jedinečné. Zkušenost hudebníků
s těžkým pronásledováním režimem jim po‐
mohla porozumět příběhu a výrazně vyjádřit
bezohlednost náboženské nesnášenlivosti
a nenávisti. /v

OPAKOVÁNÍ
Ať dělám, co dělám, jak se blíží listopad,

přĳdou „dušičková“ témata.
Vzpomínky vyvolají nejrůznější úvahy

a zdá se, že se člověk jen a jen opakuje. Loni
jsem s obdivem a úctou psala o publikaci vy‐
dané učiteli na Žamberecku v r. 1933. S ob‐
divem k rozsahu práce, kterou museli učitelé
s veškerou pečlivostí a odpovědností
zvládnout a s úctou k tomu, co popisovali –
k dílu a odkazu minulých generací.

Dílo a odkaz jsou vznešené pojmy. Vybu‐
dování mlékárny, silnice, zřízení školy, vy‐
dávání novin a řada dalších užitečných
jednotlivostí se může jevit jako činy málo
významné. Jejich význam netkví v ceně, ani
v okázalosti hotového díla. Já ho vidím pře‐
devším v tom, že se předchozí generace
dokázaly dohodnout, co je pro obec důležité
právě teď, co má přesah do budoucnosti
a bude prospěšné dětem, vnukům, možná
i pravnukům.

Historické události mnohdy dobrý úmysl
zhatily. A co my, staří a pomalu odcházející,
s mladými, plnými elánu a představ o tom, co
je potřebné a správné, dokážeme se do‐
hodnout?

Křesťanská akademie v Letohradě vás
zve 19.11. do evangelického kostela
v 19 hodin na přednášku Petry Procház‐
kové: „Afganistán dnes a co dál?“

AKTUALITY

12. 9. Gabriel Jan Novotný
19. 9. Zora Marková
19. 9. Štěpán Skalický
1. 10. Miroslav Jansa

23. 10. Petr Nožka

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
7. října

Omluveni: J. Čanda, V. Marek, V. Neruda,
V. Kozel, M. Malá

1. Poděkování:
všem, kdo se podíleli na přípravě Svatovác‐
lavské slavnosti (obzvlášť za čas a práci
J. Foglovi za práci s elektrikou, V. Nerudovi
za zajištění zázemí, všem kdo obsluhovali ve
stáncích, všem ochotným pekařkám, všem,
kdo darovali výhru do tomboly, skautkám za
program pro děti, charitě za půjčení stanů
a Čandovým za přípravu občerstvení)
2. Akce z pastoračního plánu:
Říjen

• 17. 10. Kunčické posvícení, 9:30 hodin
bohoslužba na Kunčicích

• 18. 10. pozvání pro ty, kteří uklízejí
faru, občerstvení zajistí H. Jurenková

• 23. 10. Misĳní most modlitby, Letohrad
• 24. 10. Orlické posvícení, misĳní nedě‐

le a štrůdlování
• 27. 10. 18:00 hodin Orlice, Ekumenické

setkání k 28. 10., program: biblické
písně od A. Dvořáka + mluvené slovo,
plakáty zajistí J. Andrášová, osloví
V. Marka

• Středeční bohoslužby nebudou 13. 10.,
27. 10., 3. 11. (ale bude 2. 11.), 22. 12.,
5. 1.

• Podzimní brigáda v Rotneku (křoviny,
žlaby…), P. Hoffmann zjistí, co je potře‐
ba a osloví mládež

Listopad
• 1. 11. bohoslužby: Orlice 16:30

Letohrad 18:00
Mistrovice 18:00

• 2. 11. bohoslužby: Kunčice 16:30
Lukavice 18:00
Mistrovice 18:00

Po bohoslužbách společná modlitba a návště‐
va hřbitova, na Kunčicích bude již tradiční
průvod s lucerničkami na hřbitov.
• 16. 11. Ekumenické setkání v 18 hodin

na Orlici, pásmo k rozjímání: vystoupí
kapela J. Vondráčka, slovem bude do‐
provázet Z. Bohuslav

• 20. 11. Diecézní setkání mládeže v HK
3. Projednáno:
Akce pro děti 3. tříd zašle J. Andrášová rodi‐
čům, slavnost 1. svatého přĳímání bude
pravděpodobně 22.5. 2022.
Hledá se nový kostelník (tým kostelníků) pro
kostel sv. Václava, připomene se v ohláš‐
kách.
Úkol pro členy pastorační rady: zasílat emai‐
lem p. faráři návrhy na nové akolyty na Orli‐
ci do 14 dnů. Je potřeba natřít dveře kostela
na Kunčicích, připomenout na jaře.
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A jsou pravdivá slova o příkopu, který mezi
námi zeje a prohlubuje se?
A ten prst, co ukazuje na zdatné kopáče
příkopu, ukazuje správným směrem?
Asi je potřeba trochu si lámat hlavu a vzpo‐
mínat.

Těch dělení do různých kategorií a podle
toho zacházení s příslušnými jedinci jsem už
zažila! Straník a nestraník a podle toho pra‐
covní umístěnka; dělení jsem zaznamenala v
dobách, kdy ti, co pracovali rukama (to je
však velmi obrazné a nepřesné označení),
byli tvůrci hodnot, zatímco tzv. bílé límečky
jenom něco trpěného. Tvůrci hodnot měli mít
veškeré výhody (ale nějak se to časem zadrh‐
lo), zatímco bílé límečky měly tak maxi‐
málně právo projevovat tichý souhlas. Oblí‐
bená věta, že ten či onen studuje za dělnické
peníze, se tak vryla do paměti, že ji někteří
jedinci vědomě užívají dodnes. A dál: ten,
kdo se radoval z bratrské vojenské pomoci
a ten, kdo mluvil o okupaci; ten, kdo poslou‐
chal Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky
a ten, kdo je považoval za štvavé vysílačky;
ten, kdo věřil ideálům 89. roku a byl ochoten
neúnavně pracovat a druhý, který převratnou
dobu, protože měl informace a dost drzosti,
využil s překabátováním pro osobní pro-
spěch.

Nebo dál obdivovatelé Václava Havla
nadšeni, že ta šedivá země s neopravenými
domy a zatlučenými výlohami zažívá díky
jeho názorům a postojům uznání světa, proti
těm, kteří neunesli žít v jeho stínu nebo pád
do bezvýznamnosti. A přívrženci a odpůrci
druhého a třetího prezidenta, stejně jako roz‐
dílné postoje k Evropské unii a NATu, a nos‐
talgie těch, kteří si libovali v minulých jisto‐
tách, aniž by si připustili, co je odpovědnost.
A nakonec vliv novodobých technologií, pů‐
vodně směřujících k rychlému propojení svě‐
ta, zneužitých však k znepokojování lidí,
znevažování autorit a odborností, až k rozd‐
mychávání nenávisti.

Vynechala jsem hodně významných
i okrajových příčin, jež společnost dělí, roz‐
sah Okénka by jednak na plný výčet nestačil,
za druhé bych určitě na úplnost nestačila já.
Názornou ilustrací je život naší společnosti

v době pandemie. Že vláda udělala řadu chyb
a reagovala nepřiměřeně nebo pozdě, je jed‐
na stránka příběhu. Ta druhá jsme my,
společnost pandemií ohrožená.
Naprostá většina chápe, že bez pomoci ško‐

lených hasičů požár nebo jinou živelnou po‐
hromu nezdolá a že při katastrofě se jejich
příkazům a zásahu podvolí. Řekněte mi, kde
se zčistajasna vzalo tolik laiků, kteří s na‐
prostou jistotou vědí o lidském těle, vakci‐
nách, následcích očkování, utajovaných
informacích bez důkladného studia a zku‐
šeností tolik, že by to porazilo ty nejreno‐
movanější zdravotnické světové instituce.
A to jsem přesvědčena, že ani jednomu
z mudrců nechybí očkování proti obrně, tu‐
berkulóze, spalničkám, neštovicím, tetanu
a kdo ví čemu ještě. Možná ze strachu,
možná z neschopnosti kriticky uvažovat,
možná z odbojnosti a pýchy, možná za

peníze šíří nesmyslné fámy, vylhané příběhy
a nepodložená data a jitří znejistělé jedince
plné obav. A ti, ve strachu o své blízké, po‐
souvají přečtené nesmysly po sítích dál a dál.
Co s tím vším?

Nehádat se, neostouzet se, mluvit, mluvit.
Ke kritickému myšlení má vést škola. Dobrá.
A co rodina? Rodinné vyprávěnky s téměř
ohmatatelnými konci a konfrontace s vyzně‐
ním příběhů odvedle do školy kritického
myšlení určitě patří. Děláme to?
Vypořádávat se s minulostí, přiznat si vlast‐

ní úspěchy i chyby, selhání, provinění a od‐
pustit sám sobě i druhým. Minulost je za
námi. Potřebujeme vědět, kde je zakopán pes
našich prohřešků. Potřebujeme se na něj po‐
dívat, abychom nechybovali znovu. A stejně
tak musíme objevit z minulosti to, co nám
zvedá hlavu, oč stojí zato se brát, oč se opírat.
Řeči o tom, že jsme obětí nějakého světové‐

ho spiknutí, že je o nás dávno někde roz‐
hodnuto, že vůbec nemá smysl se o cokoli
snažit, jsou šířeny právě proto, aby oslabily
vůli a zájem občanů o věci veřejné.
Vyrobit si halloweenovou dýni není špatný

nápad. Rozhodně veselejší, než čtení mého
psaní. A taky, jak mnohé současné maminky
míní, optimističtější a méně děsivé, než naše
dušičková připomínka konečnosti – smrti.
Ty maminky bych poprosila, aby svým dě‐

tem četly Karafiátovy Broučky. Knížku o ro‐
dinné lásce, zlobivém a napraveném Brouč‐
kovi, který od dospělých konečně přĳme to,
že má na světě nějakou povinnost. Laskavě,
bez děsu, s úctou a láskou se děti dozvědí, že
smrt k životu patří a že život je nekonečný
koloběh.

Až budu zapalovat vzpomínkovou svíčku
své rodině, jako každý rok se rozhlédnu po
našem hřbitově a budu si vybavovat podoby
těch, jimž jsme slibovali, že nikdy nezapo‐
meneme.A vážně, budu vzpomínat hlavně na
to dobré a správné, co za sebou zanechali.
A jako už mnoho let budu zpytovat sama
sebe, jestli i já nějakou slušnou stopu zane‐
chám. EN

pravních prostředků, co jezdí v Brně. Vyjeli
jsme. Štofíkovi začala padat hlava, i když se
silou vůle snažil zůstat v bdělosti. Naproti
nám seděla dvojice, jejíž dialog nebyl pro cit‐
livý dětský ouška úplně vhodnej.
„Ty vole, táto, mě už to všechno fakt sere...“
Kryštof se sice tvářil, že neslyší, ale víme

všichni, že děti mají
na tyhle slova radar,
takže se vsaďte, že
mu právě vzrostla
slovní zásoba o dva
nový výrazy.
„Dědo, dívej, stejda
jede!“
Kryštof zničehonic
ožil a ukazoval prs‐
tíkem ven z okna.
A opravdu. Jirka asi
kopnul do vrtule,
protože když my
jsme zpomalovali

před další zastávkou, projel kolem nás jakejsi
modrej blesk. Ve voze to zašumělo. Co se
venku děje, chtěli vědět evidentně všichni,
ale každej k tomu přistoupil podle svýho na‐
turelu. Paní ve vínovém klobouku nenápadně
pootočila hlavou a dělala, že obdivuje krásy
brněnskýho předměstí. Ti dva se naproti
tomu zcela nepokrytě zahleděli směrem, kte‐
rým Kryštof ukazoval. „Ty máš ale šikovný‐
ho strejdu,“ navazovala kontakt paní, kterou
najednou všechno srát přestalo a začala být
moc milá. „To teda jo, vždyť to má strašně do
kopce,“ přidal se k ní její společník.
Jestli do týhle chvíle někdo v tramvaji nevní‐
mal, jaký se před jejich očima odehrává vzrů‐
šo, teď už ho prožívali úplně všichni. Každej
chtěl znovu zahlídnout strejdu jako první.
„Podívej, chlapečku, támhle se zase objevil,“
připojil se do debaty postarší pán v montér‐
kách.
„Stejdoo, lychleee!“ Kryštof pochopil, že
všichni tihle cizí lidi si taky přejou, aby Jiřik
vyhrál, takže překonal svůj vrozenej ostych
a fandil z plna hrdla.
„No to není možný, vždyť tady musel jet
oklikou, a přece nás zase dojel!“
Ještě modrý vlaječky a náš vůz by se promě‐
nil v pojízdnou tribunu fanoušků plně pohl‐
cených soubojem zdánlivě nerovnocenných
protivníků. Když jsme projeli křižovatkou
a vzápětí přeblikla červená, takže Jirka musel
zastavit, celá tramvaj si zklamaně po‐
vzdychla. Ani to však Jirku nepoložilo, v zá‐
věrečný etapě ještě dupnul do pedálů, a když
jsme zastavili na předposlední zastávce,
zmizel nám z dohledu.
Strhl se povyk, vzduchem lítaly špunty od
šampaňskýho, lidi se objímali a skandovali
„stejda Jižik, stejda Jižik“.
No dobře, teď jsem si trošku zapřeháněla, ale
je fakt, že se úplně všichni usmívali a ti dva
naproti blahopřáli Štofíkovi k tak talen‐
tovanýmu strejdovi.
Nutno poznamenat, že když jsme dorazili na
byt, Jirka už vycházel ze sprchy.

/AN

Byli jsme na rodinném výletě v brněnský
zoo. Kryštůfek byl nejvíc paf z hadů a taky
z letadel, který nám pořád kroužily nad
hlavou. A mě uchvátil takovej jeden přátel‐
skej lev. Bylo to tam všechno tak parádní, že
jsme odcházeli těsně po zaví‐
račce.
Na večeři k Baru a Jiřikovi
jsme po prima odpoledni vy‐
razili tramvají („Teto Ane,
nežikej tamvaj, to je šalina!“).
Jen Jirka tam měl favorita, tak
si ho osedlal, a že pofrčí na
něm. Ale protože je to kámoš
(nejvíc Kryštůfkův, protože mu
„stejda Jižik“ dovolil zahrát si
na ukulele a v zoo mu ukázal
óbr hada a zajímavě mu o něm
vyprávěl), počkal s námi, až
nám přĳede jeden z těch do‐

ANEŽČINY DOBROTY
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LETOHRADSKÝ FARÁŘ,
KTERÝ NESMĚLDO LETOHRADU

Karel Šrajbr (1912-1981) byl na sklonku
roku 1950 komunisty odsouzen za velezradu.
Propustili ho na amnestii na jaře 1954 pod
podmínkou, že nevkročí do Letohradu. Když
tam v roce 1973 tajně přĳel na pohřeb, celý
obřad strávil zavřený ve zpovědnici, aby ho
nikdo neviděl. Oblíbený kněz s vášní pro
motocykly a fotbal zemřel před čtyřiceti lety,
23. října 1981, ve věku 69 let.

Po vysvěcení 29.6. 1936 nastoupil v srpnu
jako kaplan do Kyšperka a hned se zapojil do
místního života. Jeho velkou vášní byl fotbal.
Na tablu sportovního klubu Kyšperk je v r.
1946 vyfotografován jako jeho aktivní člen.
Pamětníci také vzpomínají na to, jak jezdil na
motocyklu po kyšperském hraběti Jawa 350
v kožené bundě, rajtkách a vysokých botách:
„Jeho závodní styl byl proslulý. Když do kop‐
ce k Mistrovicím uháněl vesele stovkou,
nikdo ho nepředjel. Však se také několikrát
vymetl, naštěstí jen s odřeninami či roztr‐
ženou nohavicí, tenkrát ještě nebyly asfa‐
ltky,“ uvádí Josef Baláš ve svém spise „Páter
Karel Šrajbr – člověk a kněz“. Podobné
vzpomínky na něj měl i pan Jiří Šťovíček
z Orlice: „Byl to farář, ale jezdil jako čert!
Šrajbr byl vynikající člověk, léta jsem mu mi‐
nistroval. Byl velmi společenský, humorista
a šprýmař. Kam přišel, tam byl oblíbený. Tím
samozřejmě provokoval komunisty…“
Na Karla Šrajbra vzpomněla také paní Věra
Machková, jeho bývalá žačka a později uči‐
telka: „Páter Šrajbr byl velmi oblíbený a od
přírody společenský, chodíval si třeba s kluky
na hřiště zahrát kopanou. Moje první setkání
s ním bylo asi v 10 letech, když k nám do ško‐
ly přišel učit náboženství. Velmi na mě zapů‐
sobil, byl mladý a s námi dětmi to uměl. Před
ním jsme měli starého katechetu, který nás
často strašil peklem, takže P. Šrajbr si rychle
získal naši důvěru. Úplně jsme ho „hltali“
a on si naší dětské náklonnosti vážil. Když
jsme mu, my žačky 4.-5. třídy, dávaly své
památníčky, nikdy nás neodbyl. Nalepil vždy
nějaký obrázek a stránku popsal svým
krásným ozdobným písmem. Jednou jsme mu
se sousedovic spolužačkou poslaly pozdrav
ze Starého Města pod Sněžníkem, kde jsme
byly o prázdninách 1937 na handlu,
abychom se naučily německy. Hned jsme

měly zpět poděkování, které začínalo slovy:
„Věruško a Růženko, vy moji ježci malí…“ to
jsme se radovaly!... Pamatuji také, že když
vstupoval do cizího bytu, vždycky pozdravil:
„Pokoj tomuto domu!“ Zkrátka: měl nás rád
a staral se o nás, takže jsme s naprostou při‐
rozeností přĳímali vše, co nám říkal.“
Na kyšperské faře bylo až do r. 1948 živo.
Kromě místních návštěvníků sem na prázdni‐
ny přĳížděly obě sestry s dětmi a maminka.
JUDr. Karel Kalivoda ve svém článku z r.
2002 charakterizoval P. Šrajbra jako velmi
dobrého a srozumitelného kazatele, horlivé‐
ho kněze a obětavého přítele mládeže. Pro‐
slul neohroženým vlasteneckým kázáním
koncem srpna 1939 na Mariánské pouti na
Vrchách v Horní Čermné. Bylo to těsně před
přepadením Polska. Tehdy se zde sešly dva
proudy poutníků – jeden z Kyšperka, Orlice
a Kunčic, druhý z Dolní Čermné, Petrovic,
Jablonného a okolí. K tomuto velkému
shromáždění pronesl P. Karel Šrajbr procí‐
těný vlastenecký projev, v němž připomněl
současnou pohnutou dobu a vyzval přítomné
k modlitbám za český národ a jeho bu‐
doucnost. Shromáždění bylo ukončeno sva‐
továclavským chorálem a národní hymnou.
Také po celou dobu války dával farář Šrajbr
neohroženě najevo svůj odpor k německým
okupantům, ale kupodivu tuto dobu přežil
poměrně v klidu. Těžké zkoušky jej potkaly
především po válce. Vzpomínku z období
těsně po válce doplnila i paní učitelka:
„Jednou po kostele mě zastavil: „Počkej, Vě‐
ruško, chci se tě na něco zeptat.“ Zajímalo
ho, co plánuju dělat dál po škole. Já nevědě‐
la, protože dokud byla válka, člověk se upínal
jen k tomu, až to skončí. A on mi povídal:
„Víš jaká ta válka byla hrůza, jaká demora‐
lizace se stala, kam lidstvo spadlo, když se
zabíjí mezi sebou. Je potřeba lidi po‐
zvednout… Nechtěla bys být učitelkou?“
A pak mi ještě navrhl, jestli bych nechtěla
učit i náboženství. Já jsem se neodvážila od‐
porovat, byl pro mě velkou autoritou. Po vál‐
ce byla velká nouze o učitele, tak jsem na to
kývla. Půjčil mi nějaké knížky, které jsem na‐
studovala a po přezkoušení v Hradci jsem
nastoupila do Náchoda, kde jsem učila 28
hodin týdně náchodské děti náboženství. V r.
1946 jsem byla přeložena do Mistrovic, kde
jsem učila už běžné školní osnovy ve 4. a 5.
třídě, a pan farář Šrajbr zde učil nábožen‐
ství. Vždycky v pátek odpoledne, když jsem
doučila a opravila sešity, zaťukal na mě, a šli
jsme společně pěšky domů do Kyšperka. Tyto
cesty patřily k tomu nejkrásnějšímu, na co
dodnes vzpomínám.“

Poválečný vývoj a vězení
Šrajbr byl jistě trpce zklamán z toho, jakým
směrem se ubírala naše republika po válce.
I nyní se ale snažil být pro své farníky věro‐
hodným křesťanem, a dával své postoje jasně
najevo. Kázal v jinotajích, které ale každý
pochopil. Před květnovými volbami v r. 1948
např. kázal, že “Panna Maria má ráda bílé
lístky květin.“ V těchto volbách měli voliči
možnost vyjádřit nesouhlas s „jednotnou

kandidátkou Národní fronty“ odevzdáním bí‐
lého lístku. Vzhledem k tomu, že komunisté
naléhali na občany, aby hlasovali „mani-
festačně“, a že KSČ už v únoru uchvátila
všechnu moc, žádný výsledek hlasování na
tom nemohl nic změnit. Jen výjimečně se
někdo odvážil jít za plentu a vhodit do urny
bílý lístek. Ale v Kyšperku, a zejména v sou‐
sedních vesnicích, bylo těch bílých lístků
odevzdáno hodně. Josef Baláš ve svém po‐
jednání „Páter Šrajbr – člověk a kněz“ k to-
mu uvádí: „V Mistrovicích volební debakl
(pro NF jen 3 %) umocnil ještě školník Du‐
šek, který pro odkládání nepoužitých lístků
umístil velký uhrabeční koš. Tak se mohl kaž‐
dý volič dovtípit, co se volí. Ihned v pondělí
přĳel do školy okresní inspektor Kábrt ze
Žamberka a nařídil řediteli Jiráskovi vyvěsit
na plot u školy transparent s nápisem: My,
děti, se stydíme za své rodiče, že volili
imperialistickou válku!“
19. června 1949 vydal kardinál Josef Beran
pastýřský list, odsuzující státem or‐
ganizovanou „Katolickou akci“. Kyšperský
farář patřil k těm odvážným kněžím, kteří
přes přísný zákaz církevních tajemníků tento
list veřejně četli. Následovaly další perzeku‐
ce. StB zostřila nad Šrajbrem dozor a vše
spělo k jeho zatčení. To se jim povedlo až na‐
potřetí – poprvé jim utekl zadem přes farní
zahradu, podruhé když uviděl známou partu
tajných, chytl se ženy z Písečné a nastoupil
s ní do autobusu. Napotřetí ve 2 hodiny
v noci, 12. prosince 1949 přivedl jeden ze
sousedů zatýkací pětičlennou partu zadem.
Přišli jako zloději – rozbili sklo a zevnitř
otevřeli okno kličkou. Šrajbr je včas uslyšel,
oblékl se do kněžské sutany, vzbudil kaplana
Mokrého slovy: „Tak jsou tady pro mne!“
a rozloučil se. V autě před farou již seděl
děkan Jakubec ze Žamberka. Jako důvod za‐
tčení mu sdělili, že ho potřebují jako svědka
v procesu s vyššími velezrádnými dů‐
stojníky. Jeho vyšetřování začalo až 21.1.
1950. Šest vyšetřovatelů jej tehdy vyslýchalo
nepřetržitě 36 hodin.
Z jeho korespondence je patrný vřelý vztah
ke kyšperské (v té době už letohradské)
farnosti, ke zdejšímu kraji a lidem: „Doufám,
že v říjnových pobožnostech aspoň některá
z mých bývalých oveček vzpomene jedním
Ave na pastýře a v dobrém. Vím, že lidé dove‐
dou vzpomínat i jinak. Vězení mě doučilo
vzpomínat na všechny jen v dobrém a s od‐
puštěním! Až mi budeš, maminečko, psát, při‐
lož mi větvičku vřesu do psaní. Jeníček to
může utrhnout cestou do Šedivce či Mi‐
strovic. Roste u cesty a mám ho rád.“
Po 10-ti měsíční vazbě byl uznán vinným
zločinem velezrady a spolu s dalšími čtrnácti
odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 7
let, k peněžitému trestu 10.000 Kč, ke konfis‐
kaci celého jmění a ztrátě čestných práv ob‐
čanských na dobu 10 let za to, že v klášteře
Králíky zjišťoval, zda by bylo možné tam
ukrýt členy ilegální skupiny parašutistů pplk.
Dudy.
Prvním jeho vězením byla Plzeň-Bory. Zde
se potkal např. s žamberským děkanem Ja‐
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kubcem (ten byl ve stejném procesu odsou‐
zen k 20 letům žaláře a zemřel v r. 1955 na
Mírově), nebo rektorem hradeckého seminá‐
ře Doskočilem. V tvrdých pracovních nor‐
mách drali peří a lepili sáčky. Při nesplnění
úkolu nemilosrdné tresty a hladovka.
Když jej zde matka se sestrou Gustou poprvé
navštívily, jen plakaly, jak vypadal. Po 7 mě‐
sících byl převezen do Kartouz-Valdic. Pra‐
coval v truhlárně, ale i tady panovaly kata‐
strofální poměry, o kterých vypovídá v r.
1968 spoluvězeň Petřík pro redakci Lidové
demokracie: „Sešli jsme se spolu v kartouz‐
ské věznici v roce 1951 v trestném komandu
na zahradě. Stále se usmíval a druhé posi‐
loval i v těch chvílích, kdy nám bylo nejhůře.
V té době vynalezl na kněze a jim blízké
tamní dozorce Václav „zlepšovák“. Zapřáhl
biskupy Gojdiče a Buzalku, kněze Šrajbra
a mne jako čtyřspřeží do pluhu a museli jsme
orat vězeňská pole. Nač namáhat koně, když
lidská síla byla zdarma… Retribuční vězeň
Kyzivát nás stále poháněl slovy: Hyjé, čehý,
prrr!!“ Vězňové zde zažili hodně hladu.
Díky službám v kuchyni občas ušetřili něco
chleba a jídla, o které se rozdělili s nemocný‐
mi a potřebnými. Premonstrátský opat Ana‐
stáz Opasek, se kterým zde Šrajbr také po‐
býval, později ve svých vzpomínkách
„Dvanáct zastavení“ popisuje, že P. Šrajbr
byl trestán za to, že z kuchyně odnášel bram‐
bory.
14.5. 1953 byla podána žádost o prominutí
zbytku trestu Karlu Šrajbrovi a Národní vý‐
bor Letohrad byl požádán o vyjádření. Reak‐
ce MNV byla kladná, avšak s výhradou, že
ani v Letohradě, ani v Hradeckém kraji mu
nemá být povolen pobyt, a že si nesmí s le‐
tohradskými obyvateli ani dopisovat.
V r. 1954 jej převezli spolu s dalšími spo-
lubratry do Mladé Boleslavi. Tam žilo v lág‐
rových barácích 169 kněží, Čechů a Slováků.
Přímo na pracovišti s ostnatým drátem stavě‐
li bytovky pro škodovácké dělníky. Na této
vysilující práci naštěstí zůstali jen krátce.
Dne 30.3. 1955 byl na základě amnestie
prezidenta Zápotockého z vězení propuštěn.

Život na „svobodě“
Když stanul před vězeňskou bránou, vyhub‐
lý, ostříhán dohola, ve starých šatech a s ma-
lou taškou svého majetku, neměl kam jít. Na
rodné Čáslavsko ani do své farnosti v Le‐
tohradě se vrátit nesměl. Zůstal tedy bydlet u
své sestry v Turnově a pracoval zde jako
stavební dělník u Pozemních staveb.
V r. 1956 dostal - za dobrý pracovní výkon -
povolení sloužit mši svatou soukromě za za‐
vřenými dveřmi. V r. 1959 se účastnil - za
bdělého dozoru StB - pohřbu letohradského
děkana Adolfa Hubálka v Lukavici. Později
se mohl za dobrou práci vrátit na Čáslavsko
k sestře do Krchleb. Zde pracoval ve stavební
četě místního zemědělského družstva, pak
dojížděl do Prefy Čáslav a nakonec do závo‐
du na výrobu tuků KOSMOS, kde již měl
lehčí práci na esterizaci tuků. V každém pra‐
covním kolektivu byl oblíbený pro svůj

úsměv a dobrosrdečnost. Rád si s lidmi poví‐
dal, poseděl u piva nebo si zahrál karty.
Karel Šrajbr byl oblíbencem hospodyněk,
které pro něj rády vařily a pekly, protože
dokázal cenit jejich um. Velkým svátkem pro
něj byla vesnická zabíjačka. V r. 1965 se
P. Šrajbr, právě na zabíjačce, obrátil na svého
synovce Miroslava Farkače: „Mirečku, když
jsi u té partaje, mohl bys mi pomoci, abych se
směl vrátit do služeb církve…?“ Farkač měl
velmi dobré styky s tajemníkem OV KSČ
v Kutné Hoře. Díky tomu a díky „záruce“
Šrajbrových spolupracovníků z čáslavské
KOSMOSky se stal 1.6. 1965 administráto‐
rem v Rokytnici nad Jizerou, Harrachově,
Pasekách a Jablonci n.Jiz. V Krkonoších se
mu líbilo a na čerstvém zdravém vzduchu se
s elánem pustil do oprav kostelů. I tady se
stal mezi lidmi oblíbeným a váženým
člověkem - uměl každou práci, s každou ba‐
bičkou se zastavil na kus řeči. V r. 1968
dostal hodnost osobního děkana a 5.4. 1969
odešel do invalidního důchodu. Druhá
polovina 60. let přinesla lidem částečné
uvolnění režimu a Šrajbrovi také soudní re‐
habilitaci v r. 1969.
V r. 1973 byl podruhé od svého propuštění
z vězení v letohradské farnosti - a naposledy.
Jiří Šťovíček vzpomínal: „Byl tady na Orlici
na pohřbu kostelníka Josefa Bubeníka. Přĳel
samozřejmě tajně, protože sem měl zakázaný
přístup. Aby ho nikdo neviděl, celý pohřeb
proseděl ve zpovědnici. Říkal mi, že škvírou
viděl každého, kdo šel kolem, a každého po
těch letech poznal. Po pohřbu jsem ho vezl
do Žamberka k autobusu, a když jsme jeli
v Letohradě přes náměstí, říkal mi: „Jiří, za‐
stav, já se tady podívám na kostel a na faru.“
Tak jsme zastavili a on se jen díval, a tekly
mu ohromný slzy. Víte, mně vám ho bylo tak
strašně líto…
Už ze žaláře se vrátil s narušeným zdravím.
Později z přepracování a neléčené chřipky
onemocněl a po záchvatu mozkové příhody
se dostal do domova důchodců v Rokytnici
nad Jizerou a pak krátký čas do kněžského
domova starých kněží v Senohrabech. Pan
Šťovíček vzpomínal na jeho špatný zdravotní
stav po mrtvici: „Žádné zdravotní pomůcky
tehdy nebyly, a protože nemohl chodit, tak se
pohyboval za pomocí sukovice po čtyřech
a pozadu, jako rak… “
Karla Šrajbra navštěvovali občas někdejší
farníci. Na jedno setkání v Senohrabech
vzpomínala paní učitelka Machková: „Když
jsem mu psala lístek, jestli můžu přĳet, on mi
odepsal: „Věruško, jako dítě na nadílku se
na tebe těší ten chlap ze Senohrab. Přĳeď,
kdy chceš.“ Byl na tom zdravotně špatně
a myslím, že strádal i duševně. Posteskl si:
„Tady to není domov, to je bídná střecha nad
hlavou. Pod kunčickým kostelem je prázdná
Urbanova chalupa. Tam kdybych mohl
dožít!“ Ve vzpomínkách se stále vracel do
Letohradu. Nemohl chodit, dostával léky na
odvodnění. Sestřičky, které se tam o něj sta‐
raly, mu - asi v dobré víře vynahradit mu hla‐
dovění v lágrech - nosily různé dobroty, a on
měl pak problémy s váhou. Napsala jsem své‐

mu bratranci doc. Rajko Dolečkovi, jak jsem
našla pana faráře zbídačeného a jestli by mu
nemohl pomoci. On mi odepsal, že si pro něj
pošle sanitku a že mi slibuje zbavit ho aspoň
10 kg váhy. V Ostravě pobyl asi 2 měsíce,
skutečně shodil 10 kg a postavil se dokonce
na nohy. Když si pak pro něj sestřičky přĳely,
Rajko jim říkal: „Sestřičky, jestli vy mně bu‐
dete pana faráře takhle vykrmovat, tak
přĳdete do pekla!“ Asi to zabralo, protože už
pak nepřibral…“
Závěr života prožil v charitním domově
v DolníchAlbeřicích, kde byl až do své smrti
23.10. 1981 duchovním správcem. Pohřben
je v Turnově.
Karel Šrajbr byl nezapomenutelným člo-
věkem pro každého, kdo se s ním potkal. Měl
všude blízko k lidem, které s typickým smys‐
lem pro humor pozvedal a těšil – navzdory
oběma diktaturám 20. století. /M

Ztráta
Všechny naše ztráty
utonuly v jediné
a vznikla jedna ztráta
velká tak
že kdo ji opláče
velkou jak moře
jak volnost
jak celý národ
jak jediný člověk
kterého nenahradí
nikdo
a nic

Anna Kamieńska

SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Je jich jako na pouti, takový nesmírný zá‐
stup! Bože, těch lidí! Ať jsi kdokoliv, po‐
znávám tě; vždyť tím jsme si nejvíc rovni, že
každý z nás žĳe nějakou jinou možnost. Ať
jsi kdokoliv, jsi mé nesčíslné já; jsi to špatné
nebo to dobré, co je také ve mně; i kdybych
tě nenáviděl, nezapomenu nikdy, jak jsi mně
strašně blízký. Milovat budu bližního svého
jako sebe samého; i hrozit se ho budu jako
sebe, i odporovat mu budu jako sobě samé‐
mu; jeho břímě budu ctíti, jeho bolestí budu
sužován a budu úpět pod bezprávím, které se
děje na něm. Čímmu budu blíž, tím najdu víc
sebe sama. Budu klást meze sobci, neboť
jsem sobec, a sloužit nemocnému budu, ne‐
boť sám jsem nemocný; neminu žebráka
u chrámových dveří, jelikož jsem chudý jako
on, a budu se přátelit se všemi, kdo pracují,
neboť jsem jeden z nich. Jsem to, co dovedu
pochopit.

Karel Čapek: Obyčejný život

Průzračnost
Pod touto radostí je pravá radost
pod touto láskou je pravá láska
pod tímto klidem je pravý pokoj

Teď už slova jsou jak prázdné lusky
co potratily hořká zrna
do země němoty

Anna Kamieńska
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ŽIVOT SE NEŽĲE NALAVIČCE
PRO NÁHRADNÍKY

Přátelé, nebanalizujme lásku, protože láska
není jen emoce a city – ty mohou být nanej‐
výše jejím začátkem. Láska neznamená mít
„všechno a hned“, neodpovídá logice „použít
a zahodit“. Láska je věrnost, dar a odpo‐
vědnost. Skutečná originalita, skutečná revo‐
luce je dnes vzpoura proti kultuře dočasnosti,
je to překročení instinktů a chvilkovosti, je to
láska na celý život a celou bytostí. Nejsme tu
proto, abychom žili ze dne na den, ale aby
náš život byl dobrodružnou výpravou. Ve
velkých filmových a literárních příbězích
jsou vždy dvě ingredience: jednou je láska
a druhou dobrodružství, hrdinství. Vždy jdou
ruku v ruce. Aby byl život velký, je třeba
obojího: lásky i hrdinství. Díváme se na Ježí‐
še, hledíme na Ukřižovaného, je tu obojí: ne‐
konečná láska a odvaha dát svůj život až do
konce, bez polovičatosti… Zamiřme vysoko,
nenechme dny svého života plynout jako
epizody z telenovel.
Proto když sníte o lásce, nevěřte na zvláštní
efekty, věřte v to, že každý z vás je výji‐
mečný. Každý je darem a může ze svého
vlastního života učinit dar. Ostatní,
společnost, chudí, na vás čekají. Sněte o krá‐
se, která přesahuje vzhled, přesahuje make-
up a módní trendy. Beze strachu sněte o tom,
že založíte rodinu, že budete mít a vy‐
chovávat děti, o tom, že strávíte svůj život
sdílením všeho s druhým člověkem, který se
nestydí za vaše slabosti, protože je s vámi,
který vás přĳímá a miluje, který vás miluje
takové, jací jste.
Sny, jež máme, nám mluví o životě, po kte‐
rém toužíme. Velké sny nejsou drahá auta,
módní oblečení nebo různé dovolené. Nepo‐
slouchejte ty, kdo mluví o snech, a přitom
vám prodávají iluze – jsou to manipulátoři
štěstí. Byli jsme stvořeni pro větší radost:
každý z nás je jedinečný a je na světě proto,
aby se cítil milován ve své jedinečnosti a aby
miloval druhé tak, jak to za něj nikdo jiný ne‐
může udělat. Není možné žít vsedě na lavičce
jako náhradníci.
Každý je v Božích očích jedinečný. Nejsme
vyráběni v sériích, jsme jedineční, jsme svo‐
bodní a jsme ve světě, abychom prožili pří‐
běh lásky s Bohem, abychomměli odvahu či‐
nit velká rozhodnutí, abychom se pustili do
nádherného rizika lásky.
Nenechte se dusit smutkem nebo
rezignovanou sklíčeností lidí, kteří říkají, že
se nikdy nic nezmění. Pokud tomu věříte,
onemocníte pesimismem. Vnitřně zestárnete,
přestože jste mladí. Dnes je tolik sil namí‐
řených proti jednotě, tolik je těch, kdo obvi‐
ňují všechny a všechno, kdo zesilují to, co je
negativní, tolik specialistů na stížnosti. Ne‐
poslouchejte je, protože stížnosti a pesimis‐
mus nejsou křesťanské. Pán si oškliví smutek
a sebelítost. Nejsme stvořeni k tomu,
abychom žili se skloněnou hlavou, ale
abychom pozvedali svůj pohled k nebi.

z promluvy papeže Františka k mladým,
Košice 14.9. 2021

MAMINKAPOŘÁD BREČELA,
ŽE NEMÁME STŘECHU NAD

HLAVOU

Marie Černohorská se narodila v Bystřeci
u Jablonného nad Orlicí v roce 1951. Otec
Ladislav Špičák (1907-1992) pocházel z ro‐
diny rolníka, který zároveň provozoval hos‐
podu. Po vyučení pracoval jako řezník v Lan‐
škrouně a pak v Jablonném. Už před svatbou
v roce 1940 převzal od svých rodičů Jana
(1877) a Matyldy (1876) vesnické pohostin‐
ství v Bystřeci. Právě oni hostinec postupně
vybudovali. K malé chaloupce přistavěli šen‐
kovnu, později sál. V 30. letech zrekon‐
struovali šatny a sociální zařízení, přistavěli
chlév a stodolu. S prací jim chodili pomáhat
lidé z vesnice. Někomu se platilo, většina
však dělala jen za chléb s bílou kávou. U hos-
tince měli pětihektarové hospodářství, čtyři
krávy, dvě jalovice, tři prasata, kachny, husy,
slepice. Některé zvířectvo se po vykrmení
prodalo, jiné se zabilo a prodejem se zužit‐
kovalo maso. Matylda a Jan měli tři děti:
Jana, Boženu a Ladislava, který provoz po‐
hostinství po rodičích převzal. V hospodě se
odehrával čilý kulturní život, Orel pořádal
ochotnická divadla, zábavy, cvičení, uvnitř
byl klavír a kulečník. Další plány na vyba‐
vení hostince překazila mobilizace v roce
1938.
Matka Anna, (1914-1996), rozená Vávrová,
absolvovala hospodářskou školu v Litomyšli
a pak pracovala doma v Bystřeci na statku.
V roce 1940 se provdala za Ladislava Špi‐
čáka a pomáhala mu v hospodě. Oba přitom
ještě pracovali v JZD. Pamětnice vyprávěla
o osudu maminčina bratra: „František Vávra
byl s manželkou dvakrát vystěhovaný z obce.
Za války je Němci vystěhovali do Kladska.
Do jejich statku přišel na nějaký čas Němec
Hofer. Teta si uschovala nádobí k sousedům,
když odcházeli. A když se vrátili, nádobí
nikde. No a v 50. letech je komunisté vystě‐
hovali do Hořepníka. Teta se pak vrátila, ale
František brzy zemřel.“

Od malička pozorovala dění v hospodě
První dítě manželům Špičákovým zemřelo.
V roce 1949 se jim narodila dcera Anna,
o dva roky později Marie a v roce 1957 syn
Ladislav. Děti měly doma na starosti drobné
domácí práce a zvířata, chodili pracovat na
záhumenku, do řepy, sušili seno. „Když jsme
byli menší, spali jsme s bratrem v jedné po‐
steli. V neděli se šlo do kostela. Pak se dělal
oběd, tak jsme museli škrabat brambory, mýt
nádobí. Doma byla pohoda,“ vzpomínala
pamětnice.
Rodiče měli krávu, ovce, husy, slepice, prase.
Provoz hospody zpočátku nebyl velký, a otec
ho zvládal dlouhou dobu sám, jak uvedla
jeho dcera: „Po kostele přišlo pár ‚strejců‘ na
pivo, občas se někdo stavil, když přĳel auto‐
busem z práce z okolních obcí anebo přišli
muži z JZD.“
Za Mariina dětství se v hospodě vařilo u nich
v kuchyni, jak uvedla: „Když chtěl někdo
jíst, dostal to, co jsme měli my. V zimě se

v šenku netopilo, tak ‚strejci‘ seděli u nás
v kuchyni. Všude bylo šedivo, kouřily se
doutníky, fajfky, silné tabáky.“ Dobrá
vesnická hospoda byla vždy také střediskem
místní kultury, a nejinak tomu bylo i v Hos‐
podě U Špičáků, jak vyprávěla pamětnice:
„U nás se hrála ochotnická divadla, ve ved‐
lejší hospodě se promítaly filmy. Také jsem
se sestrou hrála v ‚Našich furiantech‘. Na
představení chodilo hodně lidí.“

Přišli jsme o střechu nad hlavou
22. března 1960 Okresní národní výbor Lan‐
škroun převedl dům rodiny Špičákových, čp.
174 do socialistického vlastnictví Lidového
spotřebního družstva Jednota Lanškroun. La‐
dislav Špičák situaci těžko snášel, a začal pít.
Jeho dcera na tuto dobu vzpomínala: „Trpěla
tím celá naše rodina. Přišli jsme o chalupu.
Všechno se změnilo. Bylo to smutné. Ma‐
minka pořád brečela, že nemáme střechu nad
hlavou, ale bydleli jsme tam v jedné místnost
dál. Rodiče platili nájem.“ Špičákovi měli tři
malé děti, a tak museli rychle sehnat nové
bydlení. Přestože neměli dost peněz ani ma‐
teriálu, začali na pozemku prarodičů stavět
dům. A nakonec ho, opět s pomocí řady lidí
z vesnice, postavili. V červnu 1966 obdrželi
Špičákovi od Okresního národního výboru
(ONV) Ústí nad Orlicí odškodnění za by‐
tovou část ve výši 14.000 Kčs.
Ladislav sice nenesl lehko zabrání majetku,
na kterém celý život pracoval, ale zároveň se
nenechal srazit na kolena. Dožadoval se své‐
ho majetku zpět. Na ONV Ústí nad Orlicí
psal 15. října 1965, 30. června 1969, 22. dub‐
na 1971 nebo 28. května 1974 žádosti o vrá‐
cení majetku, které odůvodňoval neoprávně‐
ností. Nemovitost chátrala, protože ji nikdo
neudržoval, a Ladislav Špičák ve svých žá‐
dostech sliboval její opravu po navrácení.
Několikrát se v jejich hospodě sešla komise
sestavená z člena ONVÚstí nad Orlicí, Míst‐
ního národního výboru (MNV) Bystřec,
Jednoty Ústí nad Orlicí a původního majite‐
le. Konečné stanovisko bylo vždy zamítavé.
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19. srpna 1974 se ale komise dohodla na
převodu domu původním majitelům s tím, že
zachovají dosavadní provoz a možnost pořá‐
dání kulturních akcí, a vrátí ONV Ústí nad
Orlicí 14.000 Kčs, které Špičákovi dostali
v červnu jako částečnou náhradu za vy‐
vlastnění. V obci se totiž zamýšlela stavba
nového kulturního domu, do kterého by se
přestěhoval i provoz hostince.
Špičákovi ale neměli vyhráno, protože dopi‐
sem z 15. listopadu 1976 jim Jednota Ústí
nad Orlicí sdělila, že objekt musela ze záko‐
na nabídnout nejprve jiné socialistické or‐
ganizaci. A protože o něj projevilo zájem
JZD Bystřec, přešel objekt čp. 174 do
vlastnictví místního JZD. Koncem listopadu
1976 Špičákovi vrátili na Finanční odbor
ONV Ústí nad Orlicí 14.000 Kč a naděje na
vrácení rodinné hospody se rozplynuly.
JZD si vymínilo, že do zařízení dosadí své
vlastní lidi na obsluhu. Po čase ale díky zá‐
sahuMNVmohli Špičákovi v hostinci zůstat,
a pracovat tam dál. Jejich dům nakonec
převzal MNV Bystřec. Hospoda měnila své
majitele, chátrala, ale její původní majitelé
v ní v podstatě celou dobu pracovali.

NaAndrlově Chlumu
se naučila základům profese

Marie Špičáková chodila do školy do Bystře‐
ce a pak do Horní Čermné. V letech
1966-1969 se vyučila v Hronově v oboru ku‐
chař-číšník. Pak pracovala tři roky v restau‐
raci na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí,
kam předtím chodila už na školní praxi.
Mnoho cenných zkušeností získala právě tam
díky vedoucímu Rudolfu Najmanovi, jeho
manželce a zásluhou spolupracovnice, ku‐
chařky Boženy Jůvové. Ta byla ráda, že tam
může pracovat, protože jako dceru kulaka ji
nikde nechtěli zaměstnat. Její bratr byl v 50.
letech vězněný v Jáchymově. Božena měla
zároveň na starosti učně. Chata na Andrlově
Chlumu byla v té době vyhledávaným
místem - pořádala se tam spousta podni‐
kových akcí, oslav MDŽ, v neděli tam jezdi‐
ly autobusy turistů na oběd. Připomněla i
dalšího vedoucího, pana Croitera z Hradce
Králové, od kterého získala řadu profesních
dovedností, a který měl i zahraniční zku‐
šenosti.
V roce 1972 se Marie Špičáková vdala za Ja‐
roslava Černohorského, narozeného v roce
1950, traktoristu v JZD. Brzy měli vlastní
bydlení a převzali po starých rodičích provoz
hospody. Zpočátku chodilo lidí málo, denní
tržba byla kolem 300 korun. Postupně se
však provoz zvyšoval. Do toho se
Černohorským v roce 1973 narodila první
dcera, v roce 1975 druhá a v roce 1987 třetí.
Marii pomáhal v pohostinství manžel, rodiče,
občas ženy z vesnice nebo školní děvčata
v době prázdnin. Začali vařit kolem stovky
obědů denně, převážně pro místní JZD. Aby
zvládli provoz v hostinci, opustil Jaroslav
Černohorský v roce 1987 práci v JZD.
„Všechno jsme dělali ručně,“ vysvětlovala
pamětnice. „Nebyly roboty, škrabky na
brambory, dělali jsme si vlastní knedlíky,

kompoty. Zpočátku jsme neměli nic, ale pak
nám z Jednoty dali nádobí, příbory, robota se
škrabkou. To bylo velké ulehčení. Za jeden
rok jsme měli třeba jednadvacet svateb, do
toho pohřební hostiny. Práce bylo dost, ale
mně se to líbilo, a líbí dodnes.“

Hospoda je místem setkání lidí
V listopadu 1990 požádali o vrácení budovy,
a na jaře 1992 začali opravovat, co nahlodal
zub času. Vše za pomoci rodiny i mnoha
ochotných brigádníků z obce. Nové omítky,
zbourat kůlnu, natřít okna. Na jaře 1993 při‐
stavěli WC a sklad, udělali novou střechu.
Každý rok znamenal novou investici – nové
topení, nová střecha, nové parkety, stavba
altánku, nový chodník, osázení terénu a kvě‐
tinová výzdoba, výměna starého sporáku, ná‐
těr fasády, pokácení starých lip a výsadba
nových stromů, kolotoč pro děti, přestavba
topení, výměna šenku, nová světla, nový ná‐
bytek, židle, myčka, kávovar. Mezitím
oprava domu po povodni v roce 1997. A tak
to jde až do současnosti, kdy rodinnou Hos‐
podu U Špičáků převzala dcera Monika. Ma‐
rie Černohorská odešla v roce 2008 do dů‐
chodu, ale stále ráda vypomáhá.
I za působení manželů Černohorských byla
bystřecká Hospoda U Špičáků synonymem
setkávání lidí a kultury. Odehrávaly se tam
plesy, setkávání důchodců, pouť, zábavy,
hostinec sloužil jako zázemí pro turistický
pochod, pálení čarodějnic, závody psích
spřežení, svatby, rodinné hostiny, školní sra‐
zy, pohřební hostiny. V hospodě se bese‐
dovalo, sjednávaly obchody, sháněli řeme‐
slníci, jak vyprávěla pamětnice: „Přišli
chlapi z kostela, ten měl narozeniny, ten svá‐
tek, tomu se narodil vnuk. Tak každý dal po
kapce, ostatní mu zazpívali. Někdo sháněl
zedníka, tak přišel do hospody, a tam se to
domluvilo.“
A nad tím vším bděla čtyřicet let Marie se
svým manželem Jaroslavem: „Od plotny za
pult, obsloužit u stolů, nabrat oběd, předložit
hostům, povyprávět, zasmát se a vrátit se ke
koštěti při úklidu. Tak jsem pracoval v naší
hospůdce. Byla to práce, která mě bavila
a byla jsem spokojená.“A na závěr se poděli‐
la o své poselství mladé generaci: „Mladým
přeju, aby si užili života i při práci, kterou
každý má. Práce je důležitá, ale musí se umět
skloubit s odpočinkem.“

/M, www.pametnaroda.cz

Uvědomění

„Dosahuje se spásy konáním nebo medita‐
cí?“
„Ani jedním, ani druhým. Spása přichází
z vědění.“
„Vědění čeho?“
„Že zlatý náhrdelník, po kterém toužíš, máš
na krku. Že had, kterého se tak děsíš, je jen
provaz na zemi.“

Anthony de Mello SJ

DEJTE SLOVO I NÁM STARÝM!
Využívat životní moudrosti starších

Pavel Říčan

Náš milý učitel Zdeněk Matějček rád mluvil
o základní lidské potřebě otevřené bu‐
doucnosti. Ta je důležitá zvlášť ve stáří, kdy
před neodvratným koncem své pozemské
pouti mnozí smutně rezignují, nebo dokonce
zoufají. „Člověk více či méně uvědoměle
touží mít důkaz o pokračování toho, co je z
nás zrozeno, a to i jako pokračování našeho
tvořivého díla výchovy… Jsme tedy částí
tvořivého životního proudu a sami vědomý‐
mi tvořiteli. Vztahy k dětem znovu ožívají ve
vztazích k vnoučatům a rodičovství přechází
v prarodičovství celkem plynule. U vnuků se
hledají rodové znaky tělesné i povahové,
pokračují výchovné zásady, tvoří se rodinná
tradice… Zopakovat si něco z vlastního dět‐
ství ve svých dětech a pak i ve vnoučatech
vyjadřuje tendenci, která má kořeny hluboko
v lidské osobnosti a která míří až za hranice
našeho osobního času.“
Svou osobní otevřenou budoucnost vidíme

tedy především v rodině, v dětech a vnouča‐
tech. Rádi bychom proto žili co nejblíž svým
potomkům, nejradši v jednom domě, jak to
bývalo za starých časů, i když se o sebe ještě
dokážeme dobře postarat a doufáme, že to se
hned tak nezmění. Moderní doba je ale k nám
starým nevlídná a často krutá tím, že starou
dobrou tří až čtyřgenerační rodinu rozkládá.
Děti a vnoučata se rozprsknou po světě a my
zůstáváme sami. Velká škoda pro nás i pro
ně. Život je bohatší a rozumíme mu lépe,
když cítíme a vnímáme, že jsme součást řetě‐
zu generací. I když nám tělo dosud slouží,
i když máme dobré přátele, v živém sboru
i mimo něj, i když s důchodem vyjdeme – to,
že naši nejbližší jsou v prostoru daleko, na
nás doléhá čím dál tím víc. Samota.

Co se s tím dá dělat? Docela dost. I když
jsou naši mladí daleko, má smysl pozorně
sledovat, co dělají, co je těší, co trápí, jak se
vnoučatům daří ve škole i jinak. Co si nepa‐
matuji, protože paměť slábne, to si zapíšu.
Těší mě myslet na to, co jednomu každému
popřát, možná i co věnovat k důležitým
osobním výročím, anebo „jen tak“, z radosti
a pro radost. Nevnucovat se, respektovat od‐
stup, ale aby pořád věděli, že tu pro ně jsme.

Rozjímavá modlitba, ve které předkládám
Bohu své radosti i starosti o každou jednot‐
livou skvělou jedinečnou lidskou bytost (kte‐
rou Bůh, jak vím, vroucně miluje) – to je zá‐
roveň výborná psychologická technika. Po‐
máhá mi ty své lidi hlouběji poznávat a ladit
svůj vztah k nim. I když v rodině bývají
hořkosti a zklamání, hluboké jizvy, jež se ne
a ne zhojit, je to šance. Je třeba učit se i umě‐
ní čekat.

A co teprve rodinná kronika! V ní
uchováváme fotografie a vzpomínky smutné
i veselé, také vlastní myšlenky (ale zdaleka
ne všechno, co nás napadá, jen to, co se smí
dozvědět i čtenář, který kroniku dřív nebo
později otevře!!). Právě ta kontinuita, ro‐
dinný příběh, přesahující desítky let, zaujme
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a obohatí, posiluje vztahy – i kdyby informa‐
cí bylo pomálu. Ale nemá jich zase být příliš
mnoho, v haldách fotek a videí, starých dopi‐
sů a různých dokumentů se příběh ztrácí.

Otevřenou budoucnost potřebujeme i jako
křesťané, jako církev. A zápasíme často s po‐
citem budoucnosti, která se naopak jakoby
uzavírá. Vymíráme, skomíráme. Nerozumí‐
me tomu. Profesor Smolík už před padesáti
lety smutně povzdechl, že „zvěst evangelia
ztrácí ozvučnost“. Profesor Lochman učil, že
dnešnímu člověku chybí smysl pro pocit
viny, se kterou by bylo třeba se vypořádat, je
v tomto směru tupý. Tomáš Halík říká, že
procházíme dobou „zatmění Boha“. A Sváťa
Karásek o tom zazpíval: „Přĳď, ó Bože,
přĳď už k nám, přĳď, nebuď skrytý – vždyť
panny už jsou zemdlené, blázince nabitý.“
Je to zvlášť bolest Evropy, a snad nejvíc té

naší zpohanštělé kotliny v jejím středu. Při‐
tom ve většině světa dochází k velkému ná‐
boženskému oživení. Vědci, kteří předpoví‐
dali brzký konec náboženství, kolem roku
1950 přiznali, že se zásadně mýlili. Vycháze‐
jí knihy jako //God is back// (Bůh se vrací).
I Evropa pamatuje z minulých staletí mocné
vlny duchovního probuzení, ze kterých do‐
sud žĳeme. Závan letničního hnutí v deva‐
desátých letech byl příslib. Letos nás po‐
vzbudil náhlý růst zájmu mladých o studium
teologie, doufáme, že to není jen epizoda
způsobená pandemií. Ale „to hlavní“ teprve
vyhlížíme. A tak se ptáme, co dělat, aby tady,
až to přĳde, naše milá ČCE ještě byla.

Co teď píšu, je tak trochu „proti
pravidlům“. V psychologii je zvyk jako
hlavní téma stáří vidět dosažení konečné ce‐
losti, integrity, smíření a harmonie. Ale v té
úzkosti ze zavírající se budoucnosti mě to
táhne k věcem velmi praktickým, snad až
banálním. Uvedu jen jeden příklad: potřebu
otevřené komunikace, rozhovoru, dialogu.
My staří se za budoucnost své církve a sbo‐

ru modlíme, ale chtěli bychom vykonat ještě
něco dalšího. Především na základě své
životní zkušenosti „do toho mluvit“. To zna‐
mená být v kontaktu, rozumět. Dá se to zaří‐
dit, ale není to tak jednoduché. Začněme bo‐
hoslužbami. Ve stáří je velmi rozšířená nedo‐
slýchavost. Mnozí se ostýchají přiznat, že
vlastně pochytí jen něco. Dobré tedy je, když
duchovní mluví do mikrofonu a fungují
reproduktory nebo sluchátka na uších. Po se‐
dmdesátce také chápeme sice stále ještě dob‐
ře, o čem je řeč, ale trochu pomaleji. Také
paměť slábne, i když soudnost ještě „drží“.
Ocenili bychom možnost sledovat kázání
současně sluchem a zrakem – z papíru.
O tom, co jsme vyslechli, je pak třeba hovo‐

řit. Mimo církev je to samozřejmé pravidlo.
V kostele ale převládá to, co ve škole kri‐
tizujeme jako zastaralou „frontální výuku“.
Zažil jsem pokus kazatele rozproudit po
kázání diskusi. Z pléna zaznělo všeho všudy:

„Bylo to perfektní, jako vždycky.“ Ale což
místo volné zábavy při kávě „po kostele“?
Nenašel by se koutek pro těch několik, kteří
by si vlastními slovy řekli, co slyšeli, jak
tomu rozumějí a co z toho pro ně plyne?
My staří nepotřebujeme, abyste ze šetrnosti

k našemu věku o určitých tématech mlčeli.
Nebudeme se hroutit ani kroutit, když
v kázání nebo na biblické hodině zazní slovo
homosexualita. K tomuto tématu nás synod
vyzval už před 15 lety k diskusi. Poslal nám i
zajímavé odborné podklady. Letos svou
výzvu zopakoval. Kterákoli rodina může být
zasažena, věřící stejně jako nevěřící, a někdy
to hodně bolí. Dospívající, který zjistí, že je
gay či lesba, vycítí, že by s tím nebyl vítán,
a potichu se vytratí. Kam půjde?
Zbývá ještě kousek místa, tak abych aspoň

zčásti nahradil, co jsem jako psycholog zů‐
stal dlužen, ocituji (s malou úpravou) švéd‐
ského badatele Larse Tornstama: „Když ge‐
ront jen tak sedí v koutě a s nikým se moc ne‐
baví, možná právě uvolněně vzpomíná, doce‐
la hodnotně medituje a poklidně vnímá krásu
i bolest kolem sebe. Přitom svobodně
přesahuje hranice a meze, dané prostorem
i časem, žĳe zároveň v minulosti a přítom‐
nosti, rozmlouvá se zemřelými rodiči nebo
s biblickými postavami, se svým adolescent‐
ním Já či s potomky, kteří se teprve narodí.
Propracovává se ke smíření a odpuštění
dávných křivd i svých vlastních výčitek svě‐
domí. Beze strachu a v pohodě, dokonce se
zájmem předjímá svou smrt a co (snad)
přĳde potom. S laskavým soucitem myslí
i na své nepřátele. Ujasňuje se mu, jaké role
v životě hrál a kým v podstatě je, když se od
nich oprostí, když z nich vystoupí. Vzpo‐
mínky se postupně skládají do příběhu, který
dává smysl.“
převzato z časopisu ČESKÝ BRATR 10/2021
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K PŘÍPRAVĚ NABOHOSLUŽBY
O NEDĚLÍCHASVÁTCÍCH

sobota 6.11. 18 h. Letohrad
neděle 7.11. 32. v mezidobí
8 h. Lukavice 1 Král 17,10-16
9 Mistrovice Ž 146 Žid 9,24-28
9.30 Orlice Mk 12,38-44

sobota 13.11. 18 h. Letohrad
neděle 14.11. 33. v mezidobí
8 h. Lukavice Dan 12,1-3 Ž 16
9 Mistrovice Žid 10,11-14.18
9.30 Orlice Mk 13,24-32

sobota 20.11. 18 h. Letohrad
neděle 21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
8 h. Lukavice Dan 7 ,13-14 Ž 93
9 Mistrovice Zj 1,5-8
9.30 Orlice Jan 18,33b-37

sobota 27.11. 18 h. Letohrad
neděle 28.11. 1. adventní
8 h. Lukavice Jer 33,14-16 Ž 25
9 Mistrovice 1 Sol 3,12-4,2
9.30 Orlice Lk 21,25-28.34-36

sobota 4.12. 18 h. Letohrad
neděle 5.12. 2. adventní
8 h. Lukavice Bar 5,1-9 Ž 126
9 Mistrovice Flp 1,4-11
9.30 Orlice Lk 3,1-6

Bohoslužbu smíření v Adventu
budeme slavit v neděli 12. prosince v 15
hodin v Mistrovickém kostele.

ÚVAHYADAMAMICKIEWICZE

Rozdíl
Hodný a zlý se oba ujímají bližních:
první, aby je živil, druhý, aby žil z nich.

Host
Voláš Boha: jde tajně často Nejsvětější
a tluče na tvé dvéře, leč ty doma nejsi.

Slovo a čin
V slovech jen vůli jevíš, z činů síla svítí:
jest snadněj napsat knihu než den dobře žíti.

Stupně pravdy
Některé pravdy mudřec zvěstuje každému,
některé zase šepce národu jen svému,
některé svěří jenom příteli věrnému,
některé ale zjevit nemůže žádnému.

Přeložil Karel Havlíček Borovský




