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

Na hranici ráje

Divné je
že tu stále ještě jsou
doliny zelené jako by v nich spalo štěstí
a stinné potoky
o kterých kdysi bylo jisté
že jsou
že jsou ještě takové střechy
pod nimiž spí malé děti
a dům je pak plný úplně jiného ticha

Divné je
že oblaka u nás stále ještě letí za slun‐
cem
jak šumění ptáků
a že je ještě obyčejná lidská dobrota
mimo to co strmí vzhůru

Že čistá hudba stojí ve dveřích
proměněných náhle v palácový ochoz

Divné je
že stále ještě
chce se nám tolik milovat a plakat

Anna Kamieńska

Úvodem

Naši předkové prosadili volební právo pro všechny. Minulý režim volby manipuloval. Dnes
jsou volby svobodné. Každý hlas má smysl. Je důležité zvolit slušného prezidenta.
Ti, co navrhují, aby Ukrajina ponechala určité území Rusku, ať sami darují Putinovi část své‐
ho majetku jako výpalné.
Těsně před Vánocemi nám kdysi umřel děda – „nejlepší na světě“ (každému přeji nejlepší-
ho dědu na světě). Rodiče u Štědrovečerní večeře poplakávali. Vzbouřil jsem se: „Tak věří‐
me, že je děda v nebeském království a že je tady s námi, nebo ne?“ Se sestrou jsme šli hned
na první ples - „děda by si to přál“. Nebráníme se smutku, ale světlo Vánoc nám zvedá hlavu
v jakémkoliv neštěstí. Několikrát jsem to zažil. „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
(J 1:5) Bůh k nám sestupuje a bydlí uprostřed nás, na nic nejsme sami. Celý Advent se této
zprávě znovu otvíráme a snažíme se Bohu více porozumět.

/v

Nikdo z nás není sám pro sebe. Před námi
byli rodiče a Bůh. My jsme si život a výbavu
do života nedali ani nevytvořili. Bůh za nás
přĳal velký díl odpovědnosti. Ta se projevuje
jeho velkou péčí o nás.

OD KOHO SE UČÍME

V roce 1954 odjel premiér Izraele Ben Guri‐
on do Spojených států za prezidentem Ei‐
senhowerem, aby ho požádal o pomoc a pod‐
poru při budování státu Izrael. John Foster
Dulles, tehdejší bývalý státní tajemník, se
Guriona ptal: „Řekněte mi, pane premiére,
koho vy a váš stát zastupujete? Zastupujete
snad Židy Polska, možná Jemenu, Ru‐
munska, Maroka, Iráku, Ruska, nebo možná
Brazílie? Můžeme po 2000 letech exilu
upřímně mluvit o jednom národu, jedné kul‐
tuře? Můžete hovořit o společném dědictví
nebo snad o společné židovské tradici?“
Ben Gurion odpověděl: „Pane státní
tajemníku, asi před 300 lety na plachetní lodi
Mayflower přĳeli první osadníci z Anglie,
aby se usadili v nynější největší demokra‐
tické velmoci, známé jako Spojené státy
americké. Uděleje mi, prosím, laskavost -
jděte ven a deseti americkým dětem položte
tyto otázky:
– Jak se jmenoval kapitán lodi Mayflower?

– Jak dlouho plavba trvala?
– Jací lidé se na lodi plavili?
– Jaké byly plavecké podmínky během
cesty?

Možná se mnou budete souhlasit, že na
tyto otázky zřejmě nedostanete správné od‐
povědi.
Na rozdíl od Ameriky - ne před 300 roky, ale
před více než 3000 lety, Židé vyšli z Egypta.
Prosím, pane státní tajemníku, zkuste při
každé cestě v mnoha zemích světa, které
navštěvujete, oslovit deset židovských dětí
v různých zemích a zeptejte se jich:
– Jak se jmenoval vůdce, který vyvedl Židy
z Egypta?
– Jak dlouho jim trvalo, než se dorazili do
země Izraele?
– Co se stalo s mořem, když ho prošli?
– A co jedli během pobytu v poušti?

Až dostanete odpovědi na tyto otázky, roz‐
myslete si, prosím, pečlivě co odpovíte na
mou žádost o pomoc USA při budování státu
Izrael.“

Irina Bondarenko o Ukrajině

Jicchaka Meira, ještě když byl chlapcem, se
blahosklonně ptal dospělý chasid: „Dám ti
zlaťák, když mi dovedeš říci, kde přebývá
Bůh!“ – „Já ti dám dva zlaťáky, dokážeš-li mi
říct, kde Bůh nepřebývá!“

Jen ten, kdo křičí na obranu Židů, smí také
zpívat gregoriánský chorál.

Dietrich Bonhoeffer,
křesťanský teolog, zavražděn nacisty

Bůh nepotřebuje tvé dobré skutky.
Tvůj bližní ano.

Martin Luther,
teolog, manžel, otec



NEROBME Z CIRKVI TRŽNICU
rozhovor Jar. Barboráka s Prof. Halíkem

Počuli ste v Prahe o „internom“
obežníku trnavského arcibiskupa Jána
Oroscha? V kontexte celospoločenského
zdesenia a smútku z usmrtenia dvoch
príslušníkov LGBTI komunity len z čistej
nenávisti k inakosti, biskup Orosch
v obežníku svojim kňazom spochybňoval
či zotázňoval ich nevinu.
Samozrejme počul. Škandalózne výroky ar‐
cibiskupa Oroscha spôsobili slovenskej
cirkvi veľkú medzinárodnú hanbu. Bolo to
publikované nielen u nás v Českej republike,
ale aj v ďalších krajinách. Dostávam totiž
denne monitoring toho, čo sa o viere a ná‐
boženstve píše. Bol to skutočne veľký škan‐
dál.
Bohužiaľ sa to nestalo prvýkrát. Nedávno ten
istý arcibiskup počas omše v živom televíz‐
nom vysielaní pred voľbami označil hlas pre
Zuzanu Čaputovú za smrteľný hriech. Takýto
zásah hierarchu do politického života je
v priamom rozpore so zásadami katolíckeho
sociálneho učenia a katolíckej politickej
etiky.
Pri pápežskej návšteve na Slovensku sa
ukázalo, že Zuzana Čaputová je pápežovi
Františkovi zrejme zo všetkých súčasných
európskych hláv štátov osobne a názorovo
najbližšie. A mám to potvrdené aj z pá‐
pežovho okolia.
Nezvyčajne tvrdé slová pápeža Františka
v bratislavskom dóme sv. Martina na adresu
kléru a bývalého nuncia zrejme mierili aj na
Oroschovu adresu. Domnieval som sa, že
mons. Orosch si uloží nejaké pokánie aspoň
vo forme zdržanlivosti v komentovaní spolo‐
čensko-politického diania. Nestalo sa tak.
Divím sa tiež, že nemá niekoho, kto mu po‐
vie, že takto sa jednoducho nekomunikuje.
Zrkadlo mu však nastavila spoločnosť.

Necitlivé, odsúdeniahodné, aj odsúdené –
to zaznievalo zo všetkých strán. Biskupská
konferencia však v prvom kroku nechcela
komentovať tento Oroschov počin – že jej
neprináleží vstupovať do kompetencií
jedného biskupa. Čo na to hovoríte? Pre
úplnosť však treba dodať, že nový predse‐
da biskupskej konferencie Bernard Bober
„zločin na Zámockej“ odsúdil už v prvých
hodinách po útoku.
Vďaka Bohu za slová biskupa Bobera, lebo
tým zachraňuje česť slovenskej cirkvi. Ale
nemal by to byť ojedinelý hlas. Ak má mať
cirkev v slovenskej verejnosti nejakú váhu,
potom nutne potrebuje niekoho ako bol arci‐
biskup Robert Bezák – človeka, ktorý by
staval mosty medzi cirkvou a občianskou
spoločnosťou, najmä vo vzťahu k inteligencii
a mládeži. Cirkev si ho ale sama odvolala, čo
bola veľká chyba. Synodálna reforma, ku
ktorej vyzval pápež František, je príležitos‐
ťou aspoň trochu napraviť onú sebakastráciu
slovenského katolíctva, ktorou bola likvidá‐
cia arcibiskupa Bezáka.
Pred slovenskou cirkvou je mnoho vážnych
úloh: okrem iného kritické vyrovnanie sa

s dedičstvom katolíckeho fašizmu, spojenec‐
tvo cirkvi s nacionalizmom a autoritatívnym
štátom. Po jednostrannom ideologickom
hodnotení tejto dejinnej kapitoly v čase ko‐
munizmu prišlo jej podobne jednostranné
klerikálne hodnotenie. Na skutočne objek‐
tívnu analýzu zo strany slovenskej cirkvi
som ešte nenarazil. V tejto dobe, keď fa‐
šizmus povzbudzovaný ruskou protizá‐
padnou propagandou na Slovensku opäť ne‐
bezpečne zdvíha hlavu, cirkev nesmie opa‐
kovať staré chyby.
Z pozície uznávaného teologa- ste nosi‐

teľom prestížnej Templetonovej ceny - čo
by na Oroschov text povedal samotný
Ježiš? Veď jeho odkazom sa zaoberáte
profesionálne.
Ježiš by zrejme prišiel s pokarhaním a veľmi
dôrazne by povedal tým, ktorí cirkev diskre‐
ditujú: Nerobte z božieho domu tržnicu so
strachom, predsudkami a nenávisťou. Inak
nesiete spoluzodpovednosť za desivé ná‐
sledky nesnášenlivosti. Potom aj na vašich
rukách bude krv, ktorú prelievajú fanatici.

Je to až také zvláštne, keď v prípade
jedného arcibiskupa konštatujeme, že dis‐
kredituje cirkev. Tu je ale krátky úryvok
z jeho obežníka: „Sú naozaj všetci ne‐
vinní? Ludia, počnúc majiteľom Teplárne,
návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedo‐
zvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogo‐
vej závislosti, pohoršlivom nemravnom
konaní“ – konštatovania, ktoré sa neopie‐
rajú ani len o náznak dôkazov.
Je to hrozné. Ukazuje sa, že monsiňor
Orosch žĳe vo svete ľudového katolíctva 19.
storočia. U nás sa s týmto svetom stretol už
Masaryk v prípade antisemitských štvaníc
okolo tzv. Hilsnerovho procesu na sklonku
19. storočia. Niekde táto mentalita doteraz
prežíva, len miesto Židov zaujali homose‐
xuáli či utečenci a podobne. Našťastie ofici‐
álne učenie cirkvi je už dnes iné.
Aj my s tým máme skúsenosť. Nechcem tu
stavať českú cirkev nad slovenskú. Mali sme
tu tiež podobný prípad. V pražskej katedrále
pred niekoľkými rokmi zaznela absurdná
kázeň pátra Petra Piťhu. Strašil nadvládou
homosexuálov, ktorí budú rodinám násilne
odoberať deti a predávať ich do otroctva
a svojich ideových odporcov posielať do vy‐
hladzovacích koncentračných táborov.
Ukázalo sa, že čerpal hlavne z fake-news na
dezinformačných weboch.
Vtedy som cítil povinnosť sa proti tomu jas‐
ne verejne ozvať. Veľmi veľa ľudí mi potom
napísalo, že keby sa voči tomu z cirkvi neo‐
zval kritický hlas, museli by zrejme cirkev
opustiť. Samozrejme som potom musel čeliť
množstvu hrubých nenávistných útokov
a vyhrážok.Ale to patrí k veci, na to si človek
musí zvyknúť.
Sú ľudia, ktorých „katolíctvo bez
kresťanstva“ spočíva v nenávisti voči mosli‐
mom, Židom, homosexuálom, imigrantom,
intelektuálom, „liberálom“, skrátka proti
všetkým, ktorí sa nezmestia do ich úzkeho
sveta strachu a nenávisti. Z viery, lásky a ná‐
deje v duchu evanjelia tam nezostalo nič.
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Zaujal ma váš výraz „katolíctvo bez
kresťanstva“. Aby neprešiel bez po‐
všimnutia, môžete ešte raz zopakovať jeho
obsah? Nenávisť a absencia ducha evanje‐
lia?
To „katolíctvo bez kresťanstva“ sú ľudia,
ktorí v cirkvi vidia len akúsi pevnú hrádzu
pred všetkým, čo ich znepokojuje. S evanje‐
liom to však nemá nič. Oni sú stále v postoji
proti, proti, proti. Dôsledkom bol obrovský
prepad autority a vplyvu cirkvi.
Obraz katolíkov bol jednoducho taký, že to
sú tí, čo sú proti potratom, proti kondómom,
proti homosexuálom, proti….A za čo vlastne
sú? To spoločnosti nebolo jasné.
Biskup Orosch v obežníku operuje Ježi‐

šom a jeho „odpúšťaním hriešnikom“, no
akoby z obliga nezabúda dodať, že Ježiš aj
„upozorňoval na hriech a potrebu ná‐
pravy“. Má to byť pre jedného biskupa
tým obligom, povinnosťou?
Ja mám aj s biskupomOroschom osobnú skú-
senosť.Keď sompred niekoľkými rokmi prišiel
na Slovensko, aby somsa zúčastnil na televíznej
diskusii o prípade arcibiskupa Bezáka, biskup
Orosch zrejme tlačil na môjho biskupa, abymi
to zakázal. Tak sa to kedysi robilo.
Náš kardinál to samozrejme odmietol a dal
mu moje mobilné číslo, aby sa so mnou sám
dohovoril. Nasledoval telefonický hovor,
v ktorom mi biskup Orosch najskôr lichotil
a potom sa ma snažil presvedčiť, že za Bezá‐
kovým odvolaním stálo niečo iné ako to, že
Bezák odkryl podivné finančné hospodárenie
svojho predchodcu (arcibiskupa Jána Sokola,
pozn. red). To odvolanie zdôvodňoval okrem
iného tým, že arcibiskup Bezák sa zúčastnil
na festivale Pohoda, kde sa schádzajú opilci
a hriešnici.
„Vy by ste tam šiel, monsiňore?“ pýtal sa ma
sugestívne. Odpovedal som mu, že neviem,
či by som mal tú odvahu, ale že som si istý,
že Ježiš by tam šiel, pretože sa nevyhýbal
spoločnosti, ktorú farizeji a saduceji mali za
podozrivú a hriešnu.
Bolo dlhé ticho a potom prišli z jeho strany
tie známe vety, že Ježiš by tam šiel len preto,
aby ich napomínal. Pochopil som, že medzi
svetom Ježiša a pápeža Františka a svetom
biskupa Oroscha a určitej časti kléru zíva
priepasť, ktorú nedokážem prekročiť.
Poďme k samotnej téme LGBTI+ ľudí

a katolíckej Cirkvi. Nakoľko ovplyvňuje
doktrína prístup k „inakosti“? Ka‐
techizmus síce hovorí o „prĳatí s úctou,
súcitom a jemnocitom“ a o potrebe vy‐
hýbať sa akémukoľvek náznaku „ne‐
spravodlivej diskriminácie“, na druhej
strane im predpisuje sexuálnu zdržan‐
livosť. Nie je to proti naplneniu človeka
v jeho najsilnejšom pude?
Tu je potrebné rozlíšiť niekoľko vecí. Obsah
učenia ste reprodukoval. Áno, toto je súčasný
stav náuky podľa katechizmu: Nesmieme
označovať homosexuálnu orientáciu za
hriech a jej nositeľov vylučovať z cirkevného
spoločenstva. Avšak máme nabádať homose‐
xuálov k sexuálnej zdržanlivosti.
Každý, kto má s týmito ľuďmi pastoračnú sk‐



S kardinálom Hollerichom som samozrejme
v čulom kontakte. Vieme, že je „verejným
tajomstvom, že percento homosexuálov
v klére je výrazne vyššie ako v celkovej po‐
pulácii. Po stáročia sa za jeden z dôkazov po‐
volania ku kňazstvu (a teda k celibátu) pova‐
žovalo to, že mladý muž sa nezaujíma
o dievčatá. Neskôr však hocikedy vyšlo
najavo, že je to tak preto, že sa zaujíma skôr
o chlapcov, niekedy aj o nedospelých chlap‐
cov.
Niekedy im to samým došlo až po vysvätení
a teraz s tým v prostredí démonizujúcom ho‐
mosexualitu museli nejako žiť. Niektorí sa
rozhodli túto skutočnosť vytesniť nielen pred
druhými, ale aj pred sebou samými. Zbavili
sa toho napätia tým, že svoj problém premi‐
etali na druhých a tam sa s ním dokázali vy‐
sporiadať. Veľmi často najvášnivejší
bojovníci proti homosexuálom a homosexua‐
lite sú práve kňazi s homosexuálnou orientá‐
ciou – bojujú s vlastným tieňom. Podobne
ako najradikálnejší bojovníci proti neveria‐
cim bývajú ľudia, trpiaci vlastnými ne‐
priznanými pochybnosťami. Extrémizmus
a fanatizmus - napravo aj naľavo - je vždy
varovné znamenie.
Musíme však uznať, že sú tu tí, ktorí sa

o problematiku LGBTI+ ľudí v cirkvi ne‐
zaujímajú len zištne, keď riešia seba
samých a možno aj vami popísaným zrka‐
dlením problémov na druhých. Sú tu ľu‐
dia, ktorým ide o samotnú vec.
Viete, ja som kňazom viac ako štyridsať
rokov a v mojej pastoračnej praxi som vys‐
povedal mnohé tisíce ľudí. Poznám tak ich
problémy viac ako zblízka. Tiež som psycho‐
terapeut, vidím tak veci i z odborného hľadis‐
ka.
Myslím si, že je to potrebné vždy spojiť.
Nemôžeme len „mlátiť“ normami bez poro‐
zumenia. Často to pripomína aj pápež Franti‐
šek a veľmi dôrazne: „Jedna vec sú normy,
druhá konkrétny človek“.
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Áno, máme tu pravidlá, nemusíme ich rušiť,
ale zmeňme pastoračný prístup. Musíme si
uvedomiť, že každý jednotlivec je jedinečný,
má svoj vlastný príbeh, svoje možnosti. A ne‐
smieme k nemu pristupovať ako tí, čo od‐
sudzujú, ale podporiť to dobré. Tu ide
o celkom iný prístup, ako charakterizuje na‐
pomínanie a odsudzovanie reprezentované
arcibiskupom Oroschom.

Predpokladám, že za vami ako spo‐
vedníkom chodia aj LGBTI+ ľudia. S čím
odchádzajú z vašej spovednice?
Pokiaľ človek môže hovoriť o spovedi.
Samozrejme, nie je tu možné dať nejaké
jednoznačné pravidlo, normu. Je potrebné vi‐
dieť, ako ten človek na tom je, nakoľko je
zrelý. Nemôžeme od ľudí chcieť niečo, na čo
ten človek v určitej situácii nemá. To je zá‐
sadné pastoračné pravidlo.
Je potrebné sa s nimi rozprávať, predstaviť
im učenie cirkvi, pýtať, nakoľko ho môžu re‐
álne vo svojom živote prĳať, či s tým majú
ťažkosti. Či prípadne nejde z ich strany
o uzatvorenosť, či poctivo hľadajú cestu...
Toto všetko je potrebné rozlíšiť.
Nie je možné ľudí paušálne odsudzovať, ani
paušálne na všetko prikývnuť. Opäť je tu po‐
trebné rozlišovať a snažiť sa vnútorne poro‐
zumieť, nakoľko je človek zrelý. A samozrej‐
me ponechať priestor na jeho osobné svedo‐
mie.
Rozumiem to správne, že ak nejaký ho‐

mosexuál príde za vami a ak vy hovoríte,
že „nemôžeme vyžadovať to, na čo niekto
nemá“, môže od vás odísť s rozhrešením aj
v prípade, že by žil so svojim homose‐
xuálnym partnerom?
Nerád by som o tom hovoril takto všeobecne.
Tu je potrebné mať na zreteli, čo uvádza aj
pápež František vo svojom dokumente Amo‐
ris leatitia: Sú ľudia, ktorí sú v tzv.
irregulárnej situácii. K nim je vždy potrebný
individuálny prístup. Či má daný človek
dobrú vôľu, o čo mu ide atď. Áno, ak je

úsenosť vie, že to nemôže byť
posledné slovo.
Ja, pretože som veľmi lojálny
k učeniu Cirkvi, som často ho‐
mosexuálom hovoril: Pozrite sa,
ja som zas „nevyliečiteľne hete‐
rosexuálny, páčia sa mi ženy, ale
dokázal som celý kňazský život
žiť verne v celibáte. Prečo by ste
to nedokázali vy? Oni mi pove‐
dali: „Ale vy ste si to vybrali
a iste viete, že to ani pre vás nie je
ľahké. Amne, ktorý som si to ne‐
vybral, nútite k celoživotnej se‐
xuálnej abstinencii?“ Na to sa
ťažko odpovedá.
Preto za najmúdrejšiu odpoveď
považujem tie slávne slová pá‐
peža Františka: Keď je niekto gay
a má dobrú vôľu, kto som ja, aby
som ho súdil? Musíme prihliadať
na individuálnu situáciu každého
človeka a viac rešpektovať in‐
dividuálne svedomie.
Myslím si, že v cirkvi sa skôr či
neskôr presadí rozlíšenie medzi dvomi pozí‐
ciami: kto je schopný bežného heterose‐
xuálneho života a homosexualitu si vyberie
ako spestrenie svojho sexuálneho „apetítu“,
to je z hľadiska katolíckej morálny neprĳa‐
teľné.
Musíme to ale odlíšiť od ľudí, ktorým je ich
homosexuálna orientácia biologicky daná.
Upierať im akúkoľvek intimitu je podľa môj‐
ho názoru neľudské. Takže áno, zaznieva
niečo z katechizmu, zaznieva trochu iný tón
od pápeža Františka a ja si myslím, že v bud‐
úcnosti – ale ide len o môj odhad – sa bude
dávať väčší dôraz na osobné svedomie
jednotlivca.

Opäť „skúška Ježišom“: Ak on neod‐
súdil podľa biblických prameňov ženu
pristihnutú pri cudzoložstve, ako by sa po‐
stavil k párom rovnakého pohlavia, ktoré
vidia aj v sexuálnom spolužití len pri‐
rodzené vyústenie ich vzťahu?
Paušálne odsudzovanie, ale ani paušálne
schvaľovanie, to nie je Ježišova cesta. Každý
ľudský príbeh je jedinečný, zdôrazňuje pápež
František v dokumente Amoris Laetitia (Ra‐
dosť z lásky). Je potrebné pomôcť ľuďom,
aby mali zdravé svedomie - ani škrupulózne,
ani laxné - a ním sa riadili. Je to náročnejšia
cesta, než len mechanická aplikácia všeo‐
becných predpisov, ale je to jediná správna
cesta pre dospelých ľudí.
Len pred pár mesiacmi Nemecko zazna‐

menalo hromadný „coming out“ vyše
stovky ľudí z cirkevného prostredia –
medzi nimi aj kňazov. Belgický kardinál
Jean-Claude Hollerich vtedy reagoval
tým, že osobne pozná homosexuálnych
kňazov a laikov. „Vedia, že v cirkvi je ich
domov“, konštatoval Hollerich s tým, že
v jeho arcidiecéze nebol nikto nikdy
prepustený z práce len preto, že je ho‐
mosexuál alebo rozvedený. Hollerich sa
vyslovil za zmenu doktríny ohľadom
LGBTI ľudí.



človek v nejakej zložitej situácii, z ktorej nie
je možné jednoznačné východisko
a možnosť prĳatia Eucharistie mu pomôže,
za určitých okolností zásadne neodopierajme
aj túto možnosť. Ale to sú natoľko citlivé
pastoračné otázky, že by som sa k tomu už
nerád ďalej vyjadroval.
Už pri kardinálovi Hollerichovi sme kon‐

štatovali, že má v diecéze aj kňazov ho‐
mosexuálov a oni podľa neho „vedia, že
v cirkvi je ich domov“.Ako urobiť z cirkvi
domov pre inakosť aj v našom geopriesto‐
re?
Musíme sa predovšetkým zrieknuť rigoriz‐
mu a postojov odsúdenia. Náš prístup musí
charakterizovať úcta a rešpekt.
Viete, mám skúsenosť s mnohými coming
outmi (prihlásenie sa k homosexualite) ľudí,
ktorí to v sebe dlho skúmali, či sú alebo nie
sú homosexuáli. Potom riešili, komu to pove‐
dať. Či to povedať rodičom, priateľom.
A niekedy to boli skutočne tragické konce.
Narazili totiž zvyčajne v tradičnom dedin‐
skom prostredí na úplné odsúdenie - či už zo
strany rodičov alebo príbuzných. A niekedy
to končilo i samovraždou.
Predsa len vidím, že aj v tom našom prostredí
sa postoje menia. Mladí, ktorí sa obávali pre‐
dostrieť rodičom z tradičného prostredia
svoju inú sexuálnu orientáciu, predsa len
v nich našli prĳatie a pochopenie. Prechádza‐
me od postoja tvrdého otca, ktorý trestá
a trestá, k postoju matky a jej srdca, ktoré ro‐
zumie a postupuje v duchu pochopenia, lás‐
ky, podpory. Cirkev by mala byť viac tou
matkou.

Je katolícka cirkev domovom pre ina‐
kosť?
O katolíckej cirkvi sa tu nedá hovoriť pau‐
šálne. Ako v každej inej spoločnosti, aj
v cirkvi sú obrovské rozdiely a názorové
krídla. Našťastie sú tu pastieri, a aj ten
najvyšší - pápež František, ktorí predstavujú
spomínaný domov, lásku, prĳatie a po‐
chopenie. Sú však aj takí, ktorí skôr od‐
sudzujú.
Prístup k menšinám zvykne byť testom

pre každé spoločenstvo. Ste aj pedagóg,
ktorý musí testovať. Z tohto pohľadu by
prešla katolícka Cirkev testom prĳatia
LGBTI+ ľudi?
Tragédia LGBTI+ ľudí, ktorí zakúsili odmi‐
etnutie zo strany veriacich i vo vlastnej rodi‐
ne a farnosti, dáva smutné vysvedčenie. Ale
celková klíma v spoločnosti a aj vo veľkej
časti cirkvi sa našťastie nezadržateľne mení.
Americký jezuita James Martin napísal

knihu Building bridge, o budování mostov
medzi katolíckou cirkvou a LGBTI+ ľuď‐
mi. Dal jej podtitul: Ako katolícka cirkev
a komunita LGBTI môžu nadviazať vzťah
úcty, súcitu a citlivosti. Zámerne v nej však
vynechal kapitolu, ktorá by hovorila o ka‐
tolíckej doktríne ohľadom homosexuality.
Jezuita Martin v predhovore píše, že pri
budovaní mostov je najprv potrebné roz‐
víjať to, čo nás spája, nie oblasti, ktoré
rozdeľujú.
Aj z dôvodov, ktoré som spomenul, je to stále

v cirkvi „horúci zemiak“. V teologických
kruhoch sa o týchto veciach živo a otvorene
diskutuje a pápež František jasne zakázal za‐
kazovať akékoľvek podnety do tejto disku‐
sie. Aj na strane liberálnej ľavice
v spoločnosti aj cirkvi sa však objavujú často
extrémne stanoviská a tie zas provokujú fun‐
damentalistov a tradicionalistov. Nájsť ro‐
zumný stred medzi extrémami nie je ľahké.

Vy ste historicky nositeľom myšlienky
Desaťročia duchovnej obnovy. To bol
program, ktorý sa začal ešte v neslobode r.
1987 a vyvrcholil v čase slobody
a pripravoval na výročie milénia pre českú
cirkev. Nepotrebujú takýto program
obnovy aj katolíci pod Tatrami?
Bol to dobrý program a priniesol určité dobré
plody. Napríklad skoro všetci biskupi,
menovaní po páde komunizmu vzišli z kruhu
spolupracovníkov na tomto projekte. Bo‐
hužiaľ ale väčšinu z nich - pretože nemali ži‐
adne skúsenosti s vedením - pohltilo množ‐
stvo administratívnych povinností pri bu‐
dovaní alebo obnove inštitucionálnych štruk‐
túr.
Prorocký a vizionársky rozmer prekryla skôr
reštauračná mentalita. Urobili sme skôr
pokus o krok späť pred obdobie komunizmu
ako krok dopredu, hoci pápež Ján Pavol II.
nás pred tým pri svojej návšteve ČSR vý‐
slovne varoval.
Dnes ale pred celou cirkvou – aj cirkvou na
Slovensku – stojí veľký reformný program,
vyhlásený pápežom Františkom. Synodalita:
premena cirkvi z ťažkopádnej byrokratickej
inštitúcie na dynamickú sieť vzájomnej ko‐
munikácie, spoločnú cestu (syn-hodos).
To môže byť podobný obrat, akým bol krok
sv. Pavla, keď mladé kresťanstvo vyviedol
z podoby jednej zo židovských siekt do
podoby univerzálnej ponuky pre všetky náro‐
dy.
Mnohí v klére si dlho hovorili: pápež Franti‐
šek je starý, jeho nástupca zas všetko vráti
späť. Dnes je každému, kto triezvo vidí stav
cirkvi i spoločnosti, celkom jasné, že takýto
návrat už nie je možný.
Aktuálne sa pripravujete na to, že budete

dávať duchovné cvičenia rakúskym bis‐
kupom. Vypočujú si od vás nejakú lekciu
inšpirovanú „skratom“ trnavského
obežníka?
Ja si trochu ťažko zvykám na to, že sa moja
situácia v Cirkvi v posledných rokoch ra‐
dikálne zmenila. Už od čias komunizmu som
si zvykol na rolu disidenta, ktorý trochu vy‐
bočuje z radu, provokuje tým, že ukazuje aj
druhú stránku veci, ktorá je často prehlia‐
daná.
Teraz si zvykám na to, že som pozývaný do
Vatikánu, aby som prednášal novo
menovaným biskupom z celého sveta, že
dostávam z mnohých krajín pozvanie
prednášať biskupom a kňazom, viesť exercí‐
cie pre biskupské konferencie a kňazov ce‐
lých diecéz. A neminie týždeň, aby mi kardi‐
nál pozitívne necitoval; teraz som vnímaný
ako súčasť „hlavného prúdu“ (mainstreamu)
súčasnej katolíckej cirkvi a teológie.

Olena Zelenská, první dáma Ukrajiny, pro
BBC řekla:
- Jsme připraveni to vydržet. Máme za se‐
bou spoustu příšerných útrap, tolik obětí, to‐
lik ničení, takže výpadky proudu nejsou to
nejhorší, co nás potkalo.
- Bez našeho vítězství v naší zemi nikdy ne‐
zavládne mír. Rusko nabízí pouze falešný
mír, který by pro Ukrajince znamenal jen
krátké období klidu.
- Podle nedávného ukrajinského průzkumu
přes 90 procent respondentů uvedlo, že jsou
připraveni žít bez tepla a světla další dva až
tři roky, pokud mají vyhlídku na připojení
k Evropské unii. Chtějí být rovnocennými
členy evropské rodiny.
- Víte, je snadné běžet maraton, když víte,
kolik je to kilometrů. V tomto případě však
Ukrajinci neví, jakou vzdálenost musí uběh‐
nout. Někdy to může být velmi obtížné. Ale
jsou tu nějaké nové emoce, které nám pomá‐
hají vydržet.
- Před Kongresem USA jsem vystoupila
a požádala jsem o zbraně, ne proto, abychom
útočili, ale abychom zabránili zabíjení našich
dětí v jejich domovech.
- Nemám pocit, že by z nás na západě byli
unavení. Všichni chápou, že to není jen válka
na Ukrajině. Je to válka světových ideologií.
- Nemůžeme zradit ty, kteří jsou nyní na
okupovaných územích. Nemůžeme opustit
lidi, kteří čekají na osvobození. To není poli‐
tický postoj prezidenta nebo vlády. Je to po‐
stoj Ukrajinců.
- Co pro mě osobně znamená vítězství? Ná‐
vrat k normálnímu životu..., někdy se zdá, že
jsme všechno pozastavili. To zahrnuje i jiný
život s manželem. Nejsme jen manželé.
Mohu směle říci, že jsme nejlepší přátelé.

Ja som sa príliš nezmenil, ale v Cirkvi -
najmä za tohto pontifikátu - došlo k veľkým
a už nevratným zmenám. Po rokoch, keď
som znášal všelĳaké útoky sprava zľava, je
to veľká zmena. Ale nesie to so sebou veľkú
zodpovednosť, ktorej som si vedomý.
Aj na Slovensku množstvo veriacich
i kňazov každú sobotu sleduje moje príhovo‐
ry na Youtube a webových stránkach, čítajú
moje knižky a články a dávajú mi cennú
a povzbudzujúcu spätnú väzbu.
Rakúski biskupi, medzi ktorými mám množ‐
stvo osobných priateľov vrátane kardinála
Christopha Schönborna, majú vo svojej väč‐
šine bohaté skúsenosti so životom cirkvi
v sekulárnej spoločnosti. Tam nemá zmysel
sa zaoberať obskurizmom typu onoho
obežníka.
Dedičstvo veľkého kardinála Franza Königa,
jedného z architektov Druhého vatikánskeho
koncilu a jedného z mojich životných vzorov,
zanechalo v Rakúsku trvalé pozitívne stopy.
Myslím predovšetkým na neho, keď si pripo‐
mínam zásadu môjho učiteľa otca Josefa
Zvěřiny: „Náš katolicizmus musí byť no‐
blesný.“ Aktuality.sk, 17. 11. 2022

Kdo si myslí, že miluje lidstvo, většinou ne‐
snáší souseda. G. K. Chesterton
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film o geniálním Myslivečkovi – Il Boemo.
Moc jsem se na ten film těšila, mám toho
Pražana a hudební hvězdu světového měřítka
ráda a doufám, že ten film pomůže návratu
jeho díla i do českých končin. Byl, jak by se
dnes řeklo, kulturním diplomatem svého ná‐
roda a zůstal do konce života hrdý na svůj
původ. Stejně jako můj rodák Maksym Be‐
rezovskyj, který v tentýž den, 15. května
1771, se svým českým kolegou brilantně ab‐
solvoval zkoušku na Boloňské hudební aka‐
demii. Vždycky jsem si pohrávala s myš‐
lenkou, že tihle dva reprezentující své národy
v cizině si dali v nějaké boloňské hospůdce
pár skleniček a mluvili spolu až do svítání
o hudbě. V cizí zemi se nejen neztratili, ale
zazářili. Kolikrát asi byli tázáni, odkud jsou
a co to mají za divný přízvuk. I proto mám
upřímnou radost, že tu roli ve filmu hrál,
a prý bravurně, Čech – herec a hudebník Voj‐
těch Dyk, člověk, který ví, že služba umění
nepřipouští kompromisy. Přeji filmu hodně
úspěchů a divácké přízně, a to nejen v Česku.
Jak jste po návratu domů, na Ukrajinu,

vnímala náladu mezi lidmi? Statečnost
a oběti vojáků a civilistů jsou obrovské.
Nejsem zahraniční reportérka, abych vědomě
něco analyzovala a srovnávala. Spadla jsem
do hloubky neštěstí a výjimečného hrdinství
svého národa, a co jsem viděla a slyšela,
mnou otřáslo a zůstane nesmazatelně příto‐
mno do konce života. Žĳu na dluh životů
a osudu jiných, uvědomuji si to od Majdanu
v roce 2014. Okupace Krymu a Donbasu ten
pocit jen posílila. Je mi hrozně, když pomys‐
lím na oběti mých spoluobčanů v této válce.
Žádné reparace nejsou schopné tyto oběti na‐
hradit. I přesto by kolektivní prolhaný ruzzz‐
ký (ano, napište to takto!) Otesánek měl pla‐
tit až do konce všech časů.
Váš manžel se stal náměstkem ministra

zahraničních věcí, což je hodně náročná
práce. Jak mu podle vás pomáhají jeho
česká, respektive středoevropská zku‐
šenost a jeho kontakty?
Omanželově práci nemohu z pochopitelných
důvodu hovořit. Chci jen poznamenat, že
jsme oba byli vždy solidární s těmi, kdo tvr‐
dili, že řeči o Česku jako malé zemi, která má
zůstat u lokálních problémů bez evropského
měřítka, jsou výmluva patřící do minulosti.
Tohle motto je pro moderní Česko ponižující,
omezující a regresivní. V demokratickém
světě přece státy nesoutěží v územní rozleh‐
losti, ale ve zralosti demokratických institucí,
kvalitě vzdělání a vědě, pečují o politickou
kulturu a věrnost humanistickým ideálům.
Česko v posledních devíti měsících ukázalo,
jak v těžké až dramatické době je možné
nejen zůstat solidárním a spolehlivým
partnerem, ale také v otázce rychlé a účinné
podpory Ukrajině konat jako strategicky uva‐
žující stát, který ctí určité hodnoty a nehodlá
přenechat budoucím generacím ruzzzkou
plynovou oprátku jako dědictví.
Jak vlastně ukrajinská elita a Ukrajinci

dnes vnímají Česko? Jak podle vás válka
změní ukrajinsko-české vztahy?
Ukrajinskou elitou jsou dnes naši vojáci. A ti

UKRAJINA JE ČESKU VDĚČNÁ
s Olgou Perebyjnisovou

rozmlouval Petr Hlaváček

Olga Perebyjnisová (ukr. Olha Perebyjnis)
má k České republice a Praze velmi blízko.
Její manžel Jevhen Perebyjnis je přední
ukrajinský diplomat, v Česku působil už v le‐
tech 2001–2004 a poté v letech 2017–2022
jako velvyslanec Ukrajiny. Po manželově
boku se významně podílela na rozvoji ukra‐
jinsko-českých vztahů, zejména v kultuře.
České veřejnosti se stala obecně známou od
února letošního roku, kdy Rusko rozpoutalo
novou agresivní válku proti Ukrajině. Paní
Olga tehdy vystupovala na různých
manifestacích a v médiích na podporu Ukra‐
jiny, organizovala pomoc ukrajinským
uprchlíkům a burcovala svědomí Čechů
a Češek. Dnes, kdy její manžel působí jako
náměstek ministra zahraničních věcí, žĳe
v Kyjevě, který se kvůli ruským útokům na
civilní infrastrukturu ocitl v krizi hraničící
s humanitární katastrofou.

Paní Olgo, jak vzpomínáte na Prahu, kde
váš manžel úspěšně působil jako ukrajin‐
ský velvyslanec? Sledujete stále zprávy
z České republiky?
Přiznám se, že zdánlivě jednoduché otázky
ze světa, kde nepadají rakety, jsou teď pro
mne nesmírně těžké. Nutí k reflexi, odhalují
vnitřní popáleniny a řezné rány, otevírají po‐
hled do propasti… Pokusím se odpovědět
věcně a bez přílišných emocí, jak to jen jde
za tmy v duši a ve světě kolem. Nepřísluší mi
jako manželce, abych hodnotila práci mého
muže, ale jako občanka Ukrajiny a člověk,
kterému zaleží na pozitivním rozvoji ukrajin‐
sko-českých vztahů, jsem mu hodně vděčná
za to, co udělal, když byl velvyslancem. Naše
nikdy nebyly lepší.
Praha a Česko zaujímají v mém srdci zvláštní
místo. Když Pán Bůh dá, tak se tam ještě
přĳedu podívat. Ale teď jsem tam, kde mám
být – ve své rodné zbídačené zemi po boku
svého muže. Jestli sleduji dění v České
republice? Ano, ale samozřejmě ne tak po‐
zorně jako dříve. Ne, neřeknu nic o vašich
vnitropolitických záležitostech. Jen mezi
řádky poznamenám, že v televizním progra‐
mu si vždycky ráda pustím Hyde Park
s Danielem Stachem.
Co se týče kulturního dění, tak asi čtenáře
překvapím, ale českému publiku moc závi‐
dím, že můžou konečně zhlédnout v kinech

jsou za pomoc z Česka, vojenskou i hu‐
manitární, nesmírně vděční. Ukrajinskou eli‐
tou jsou naši záchranáři, lékaři, energetici.
Velmi oceňují českou pomoc při svém kaž‐
dodenním boji o lidské životy a obnovení
rozbombardované kritické infrastruktury.
Věřím, že do budoucna vztahy mezi našimi
zeměmi budou moderní, praktické, a hlavně
zbavené nánosu propagandy a stereotypů na
obou stranách.
Tradičně je Česko na Ukrajině vnímáno veli‐
ce pozitivně. Za mě však dost povrchně:
Praha, Karlovy Vary, pivo, křišťál, možná
Švejk. Stejně tak české vnímání Ukrajiny se
hemží stereotypy. Snad se to mění i díky
společnému historickému projektu, který už
několik let realizuje právě vaše FORUM 24
s ukrajinskou Historickou pravdou.
Určitě k tomu přispějí i ženy s dětmi, které do
Česka uprchly před válkou. Mnohé z těch,
které jsem potkala v Praze, už jsou doma.
Většina má na Česko ty nejlepší vzpomínky,
ale znám bohužel i takové, co zažily
agresivní okolí a měly strach o své děti.
Nikdo nemusí mít každého bezpodmínečně
rád – s tím souhlasím. Občas i stanovení
určitých mantinelů chování je na místě. Ale
vyhánět ženy, které se často nemají kam vra‐
cet, z nichž některé za dobu války ovdověly,
hanobit státní vlajku přátelského státu, to je
podle mě přímou podporou ruzzzka v jeho
krvavé agresi. Kazí to pověst těch, kteří často
na úkor vlastních rodin z posledních sil
uprchlíkům pomáhají.
Jsem přesvědčena, že Ukrajině pomáhají
a podporují ji sebevědomí, odvážní, vynalé‐
zaví a zodpovědní lidé. Vždyť přiznat si, že
někde za humny vždy žil pracovitý, skrom‐
ný, skoro pro nás neznámý národ, zesměš‐
ňovaný a zprimitizovaný propagandou, který
však nyní za cenu vlastního života je připra‐
vený bránit svou zemi, maminky s dětmi, ne‐
závislost a svobodu – to chce určitou dávku
odvahy a zároveň pokory. Jsou to rozumní
a racionálně uvažující občané České repub‐
liky, kteří nechtějí, aby jejich vlast opanovala
ona „země bídy, zmaru a chlastu“, co stále
jen „vstává z kolen“ a zkouší to svoje po‐
věstné „možem povtoriť“. A kradou… Sez-
nam Zdeňka Svěráka se rozrůstá do nekoneč‐
na… Mimochodem, film Kolja mám ráda,
sliboval naději, ale teď mě napadlo – copak
asi dělá Kolja právě dnes?

pokračování na str. 11

Byli jsme doma, společně dojedli večeři
a šli spát. Chystal jsem se ještě udělat

čaj, když náš dům zasáhlo ostřelování. Vý‐
buch mě odhodil pryč. Utrpěl jsem lehká
zranění: cítil jsem bolest v zádech a v uších.
Dvěma mým dětem se nic nestalo, ale
manželka a šestiletá dcera byly zraněny.
V nemocnici jsme zůstali deset dní. Lékaři
dceru operovali a vysvětlili nám, že bude po‐
třebovat další léčbu ve Lvově. Když se pro‐
budila po narkóze, řekla mi: ‚Tati, já nemám
nohy.‘ Opakovala to pořád dokola. „Tati, já
nemám nohy.“

otec rodiny z Nikopolu na jihu Ukrajiny
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AKTUALITY

KULTURNÍ CENTRUM
Předprodej vstupenek v informačním centru
tel.: 465 622 092, více informací o akcích

na: www.info.letohrad.eu
Vánoční výstava do 23.12. v městském mu‐
zeum. Přĳďte se podívat na vyřezávané bet‐
lémy Vlastislava Vyhnálka a nakoupit milé

dárečky a dekorace.
po, st: 8 - 11 11.30 - 17 hod.
út, čt, pá: 8 - 11 11.30 - 16
so: 8 – 11

Vstupné: 30 Kč, 20 Kč snížené,
70 Kč rodinné

Bohoslužba smíření 11. 12. v 15 hod.
v kostele sv. Václava.

PROSINEC VE STREETU
Taušlova 714, Letohrad
Tel. č.: 731 420 344

Facebook: NZDM Street-Letohrad
Instagram: nzdm_street

5. - 6. 12. VÁNOČNÍ DEKORACE
Jak si vyrobit jednoduché, ale přitom hezké
vánoční dekorace? V klubu si vyrobíme oz‐
doby různých druhů a naladíme se tak na
předvánoční atmosféru.
8. - 12. 12. ZAVŘENO
13. - 16. 12. VÁNOČNÍ TRADICE

NEJEN U NÁS
Tento týden si v klubu budeme povídat
o vánočních tradicích. Některé si můžeme
i vyzkoušet. Znáš nějaké předvánoční nebo
vánoční tradice ze zahraničí? Klidně dones
inspiraci.

Téma měsíce: FINANCEAVÁNOCE
Vánoce jsou období plné pohody, dobrého
jídla, dárků a krásných dekorací. To všechno
ale něco stojí. Jak si prakticky rozdělit rozpo‐
čet, potěšit své blízké hezkými dárky a při‐
tom neutratit všechny peníze? Tipy a triky tý‐
kající se finanční gramotnosti před Vánoce‐
mi, o tom si budeme povídat v klubu celý
prosinec.

NZDM Street oznamuje, že k 31. 12. 2022
ukončuje svou činnost. Děkujeme Vám,
všem našim klientům a návštěvníkům za
přízeň, spoustu zážitků, akcí a zábavy v klu‐
bu. Přejeme, ať se Vám daří ve škole,
v osobním životě a budeme se těšit na vidě‐
nou třeba na veřejných akcích v rámci Ob‐
lastní charity.

6. 11. Damián Josef Janata

půl hodiny před nedělní mší na Orlici 18.
12. – nutno projednat se sborem (P. Hoff‐
mann na příští zkoušce).

• Bohoslužba smíření proběhne pod ve‐
dením p. faráře V. Vacka 11. 12. v 15 hod.
v kostele sv. Václava.

• Adventní duchovní obnovu v sobotu 17.
12. povede P. Karel Moravec, od 8 hod.
mše v Letohradě, od 9 hod. navazující
program v letohradské hasičárně (viz pla‐
kátek).

• J. Hubálek ml. nabídl adventní koncert
17. 12. od 19:30 na Orlici – hudbu a pro‐
pagaci (plakátek) si zajistí.

• K. Dvořák projedná a zajistí rozšířenou
možnost zpovědí před svátky, pozve
i někoho z přespolních kněží.

Energetické úspory
• J. Jurenka dokončí přípravy na zateplení

půdy fary, v následujících týdnech bude
svolána brigáda na položení izolace.

• V některých prostorách fary se bude mini‐
malizovat topení, Charita (M. Malá) na‐
bízí možnost konání farních setkání
i v Centru pod střechou.

• Zástupci PR z filiálek projednají
s kostelníky případné možnosti výměny
svítidel, dohodnou pravidelné odečty spo‐
třeb pro lepší monitoring situace.
Aktuality z Charity (M. Malá):

• Od 2. 5. 2022 funguje dětská Adaptační
skupina Ukrajinců, počet dětí pulsuje
15-18-5, farnosti se platí nájem 10 tis/měs
+ energie.

• Charita děkuje za Sbírku šatstva, plní se
šatník v Kostelci n/O, část odebírá Diako‐
nie Broumov, z nepoužitelného oblečení
se vyrábí druhotné suroviny pro některé
výrobky.

Další náměty:
• PR vyjádřila souhlas s předběžným

programem MHF Letohrad 2023, úvodní
koncert 2. 6. 2023 v Letohradě od 21 hod.
(koresponduje s akcí Noc kostelů).

• Některým farníkům vadí zbytečný hluk
přede mší na Orlici, PR podporuje snahu
o ztišení, dáme do ohlášek, zkusíme při‐
pomínat.

• PR podporuje snahu o oživení spolupráce
a činnosti místní ČKA, K. Dvořák
projedná s V. Skalickým, J. Kalouskovou.

Úkoly pro příště:
• Promýšlet možnosti pokračování

synodního procesu.
• Připravit náměty pro Pastorační plán

2023.
• Termín příští schůze 8. 12. v 19 v Centru

pod střechou, přípravné setkání 30. 11.
v 19 na faře.

Zapsal M. Hoffmann

ZÁPIS JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
3. listopadu

Ohlédnutí za uplynulými akcemi:
• „Dušičkové“ bohoslužby včetně společné

modlitby na hřbitovech po mších byly
hojně navštívené, PR doporučuje za‐
chovat, pro příště příp. zvážit pozdější
časy kvůli možnosti zajištění hudebního
doprovodu.

• Misĳní most modlitby a misĳní štr‐
údlování bylo úspěšné; PR doporučuje
zvážit větší osvětu a více předem infor‐
movat o kontextu a činnosti Papežských
misĳních děl (PMD) - M. Mikysková
projedná s M. Vychytilovou.

• O přednášky J. Skalické ve školách na
téma „dušiček“ pro 8.- 9. tř. byl zájem: ZŠ
o program stojí.

• PR děkuje všem, kteří se na výše uve‐
deném podíleli.

Organizační záležitosti, média
• Podněty od farníků k projednání se pře‐

dávají prostřednictvím kteréhokoli člena
PR, nutno vždy dodat s týdenním před‐
stihem před jednáním přípravného týmu.

• Zápisy z jednání PR budou po odsouhla‐
sení neprodleně vyvěšovány na farní web.
Rovněž budou předány mailem p. faráři
V. Vackovi ke zveřejnění v Okénku –
vzhledem k časové prodlevě mezi
jednáním a vydáním nového čísla (téměř
měsíc) bude zápis do Okénka v redu‐
kované verzi, body již neaktuální se nebu‐
dou uvádět.

• PR se shodla na potřebě oživení farního
webu. Současnou podobu spravuje
dobrovolnicky T. Moravec (děkujeme),
příspěvky přidávají pan farář K. Dvořák
a M. Mikysková. Zvažujeme využití
IS Omnia využívaný řadou farností. Tým
ve složení K. Dvořák, J. Čanda, T. Mo‐
ravec, V. Marek prověří jeho možnosti,
výhody/nevýhody, zjistí cenu.

• O některých akcích chce PR informovat
předem i v Letohradském zpravodaji.
J. Skalická je ochotna hlídat uzávěrky vy‐
dání.

Adventní program farnosti:
• 4. 12. navštíví mši na Orlici Mikuláš (P.

Hoffmann ml.), 120 ks balíčků pro děti
zajistí J. Skalická s pomocníky, budeme
rádi za příspěvek na nákup drobností.

• Pohled pro misie – děti z misĳního klubka
připravují pohledy k prodeji po mších 3.,
4. a 10. 12. – M. Vychytilová.

• Nově nabídneme ranní rorátní mše (zpěv
rorátních kancionálových písní) každý ad‐
ventní čtvrtek od 6:15 v Letohradě. Var‐
hanní doprovod zajistí K. Halbrštát, se
zpěvem vypomůže M. Hoffmann.

• Na večerní středeční mše na Kunčicích ať
si děti berou lucerničky.

• Zpěvy rorátních písní při sobotní mši 10.
12. v Letohradě od 18 hod. podpoří sbor
Familia Cantorum;
zvažuje se ještě možnost rorátních zpěvů

Nikdo z nás není sám pro sebe. Před námi
byli rodiče a Bůh. My jsme si život a výbavu
do života nedali ani nevytvořili. Bůh za nás
přĳal velký díl odpovědnosti. Ta se projevuje
jeho velkou péčí o nás.

3. 11. Josefa Motyčku 68 let
23. 11. Boženu Pichnerovou 90 let



chráněny před počasím. Dosavadní domeček
ale již v RC dosloužil, a tak tam budeme
pořizovat nový.
Zákazníci mohou přispět do 31.12. 2022
částkou 30 Kč u pokladny kterékoli prodejny
Konzumu načtením kuponku č. 9, které jsou
k dispozici přímo v prodejnách. Obchodní
družstvo Konzum přišlo s filosofií zapojit své
zákazníky do podpory neziskových organiza‐
cí v roce 2005. Za dobu existence projektu se
podařilo udělat mnoho dobrého pro desítky
sociálních služeb v celém okrese a zejména
pro klienty těchto služeb.

Mlčením dávám druhému prostor
pro vlastní myšlenky

V říjnu jsme se vydali na návštěvu Domácího
hospice Alfa-Omega. Než si sestřičky ráno
v kanceláři předaly informace, vrchní sestra
Renata Prokopcová se zatím podělila
o novinky ze služby: „Mám radost, že se nám
dobře rozjela péče na Králicku. Navázali
jsme tam první kontakty s lékaři, kteří hospi‐
covou službu vítají. Ve větší míře také posky‐
tujeme školení sestrám z jiných charitních
hospiců nebo zaměstnancům domovů pro se‐
niory. Zatím u nás bylo kolem dvaceti sestři‐
ček z pěti organizací. Už se o nás ví. Díky le‐
titým zkušenostem máme co nabídnout. Jsem
pyšná na náš profesionální tým.“
Po chvíli sedáme s jednou z osmi hospi‐
cových sester, Kateřinou Jadrníčkovou, do
auta, a vyjíždíme do vesničky Příluky. Je
ukázkový podzimní den. Slunce dává vy‐
niknout žlutým listům, červeným jeřabinám,
hnědým plochám sklizených polí. Krajina
nás symbolicky zahrnuje krásou odcházení.
Jedeme za člověkem, který odchází ze živo‐
ta. Ten pán je starý a má u sebe svou milou
pečující paní. Tak to ale není vždycky, jak
říká Káťa: „Měli jsme období, že všichni naši
pacienti byli do padesáti let. To bylo hodně
náročné. Už proto je dobré, že se u pacientů
střídáme. Každá rodina je jiná a také každá
z nás přinese do rodiny něco jiného.“
Vyrovnat se s odchodem blízkého člověka je
náročné. A jsou různé způsoby, jakými se
lidé s těžkými ztrátami vyrovnávají. O tom ví
své i Kateřina: „Naprostá většina doprováze‐
jících nám po smrti svého blízkého vyjadřuje
vděčnost. Pro některé lidi jsme ale ti špatní,
protože jim řekneme, že jejich blízký zemře.
Obviňují nás. My víme, že se nezlobí se na
nás, ale na tu nemoc. Snažíme se nebrat si to
osobně, je to obranný mechanismus, který
postupně pomine.“
Kateřina také popisuje, že v komunikaci s ro‐
dinou stále více používá práci s tichem.
„Někdy je dobré mlčet a dát rodině prostor
pro vlastní myšlenky. Neznamená to, že ne‐
vím, co říct. Člověk nemusí pořád mluvit.
Naopak: tím, že mlčím, dávám prostor
druhému, aby si sám zformuloval, co proží‐
vá.“
A jaké to vůbec je, denně se potkávat se smr‐
tí? Jak se hospicové sestry vyrovnávají se
smrtí pacientů? „Když zemře mladší člověk,
je to těžké. Obzvlášť když nad pacientem
stojí jeho rodiče. Starším lidem přeju klidnou
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SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
(TŘÍ KRÁLŮ)

Na začátku ledna proběhne 23. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je
určen především na podporu charitních slu‐
žeb v našem regionu. Termín koledování
v Královéhradecké diecézi je stanoven na
1.-15. ledna. Tříkrálová sbírka je poselstvím
lásky a požehnáním – přáním pokoje, štěstí,
zdraví a zároveň příležitostí, jak přispět po‐
třebným.
Biblická zpráva o třech mudrcích ukazuje
cestu k Bohu. Ti nejprve spatřili hvězdu
a pak se za ní vydali. Proč ji však spatřili
pouze oni? Možná proto, že pozvedli pohled
k nebesům. Často se totiž v životě spokojuje‐
me s pohledem držícím se při zemi: stačí nám
zdraví, nějaký ten peníz a trocha zábavy. Ale
dokážeme ještě snít, toužit po něčem víc,
očekávat věci nové? Mudrci se nespokojili
s živořením a proplouváním. Vytušili, že
k plnému životu je zapotřebí vysokého cíle.
Proč ale onu hvězdu nenásledovali i další?
Snad proto, že nebyla nápadná. Ježíšova
hvězda neoslepuje, neohromuje, nýbrž
vlídně zve. Jakou hvězdu volíme ve svém
životě my? Existuje totiž mnoho oslnivých
hvězd, které vyvolávají silné emoce, avšak
neukazují směr. Platí to pro úspěch, peníze,
kariéru, pocty a požitky, které bereme jako
životní cíl. Jsou ale jen jako meteority, které
na chvíli zazáří a zhasnou. Jsou to padající
hvězdy, které spíše zavádějí, než orientují.
Pánova hvězda však není vždy žhnoucí, ale
je vždy přítomná. Bere tě v životě za ruku
a doprovází tě. Neslibuje materiální odměny,
ale zaručuje pokoj, a daruje, stejně jako
mudrcům, nevýslovnou radost.
Žádá však, abychom se vydali na cestu. Jeho
hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít, snášet
každodenní těžkosti cesty. Chce, abychom se
osvobodili od neužitečných zátěží a okáza‐
lostí, které překážejí, a přĳali to, co je neče‐
kané a co nepatří k plánům na poklidný život.
Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá.
Avšak abychom ho hledali, musíme se po‐
hnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat.
Nestát na místě, nýbrž postupovat vpřed.

Markéta Drmotová, podle
promluvy papeže Františka z 6.1.2018

PŘEDSTAVME SI SEBE NAMÍSTĚ
UPRCHLÍKŮ

S vypuknutím války na Ukrajině začali z na‐
padené země utíkat lidé. Prchali do bez‐
pečnějších míst uvnitř státu i do zahraničí.
Česká republika patří k zemím, které jich
přĳaly poměrově k počtu vlastních obyvatel
nejvíc. Utíkali jako všichni váleční uprchlíci,
kteří se museli sebrat z minuty na minutu, jen
s tím nejnutnějším, doma nechat veškerý
majetek a často i nejbližší členy rodiny.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí začala ihned

smrt. A když se to podaří, všechny sestřičky
z toho žĳeme. Každá z nás ale musí mít svůj
způsob odreagování – sport, kino, ruční prá‐
ce. Já mám moc ráda procházky v přírodě
anebo si jdu zaplavat do bazénu. Pomáhá
nám, že jsme dobrý tým, můžeme se zastou‐
pit a podpořit. Dokážeme se pochopit, sdílet,
předat si zkušenosti. To je v naší práci moc
důležité,“ vypráví Káťa.
V domě Halouskových je teplo, vítá nás pa‐
cientova manželka a syn. Na posteli
v prostorné kuchyni leží 90letý pán, který
klidně odchází ze života. Když zahlédne
sestřičku, objeví se mu na tváři mírný úsměv.
Slábne mu srdce a po nedávném pádu z po‐
stele bere léky na bolest. „Syn mi tady pomá‐
há, ale teď ho bolí záda, takže táta je proti
němu kavalír,“ žertuje paní Halousková.
„Člověk si za ten život musí něco vytrpět.
A já jsem ráda, že sem sestřičky chodí, pro‐
tože sama už manžela neurejduju. Všechny
jsou moc hodný, mockrát děkuju,“ dodává
s úsměvem pohádkové babičky.
Zdravotní sestřička zkontrolovala pacienta
a návštěva je u konce. Vracíme se zpět do
Ústí. Mluvíme i o tom, že rychlost není prio‐
ritou, když rodina volá hospicové sestry k pa‐
cientovi, který právě zemřel. Pozůstalí totiž
můžou nad zesnulým tělem sami prožít ne‐
opakovatelné chvíle.
A na závěr se Káťa svěřila se zážitkem, který
se vlastně ani do slov nevejde: „Jeden den za
námi na hospic přišla naše bývalá kolegyně
se svým miminkem. Samozřejmě jsem si ho
chovala, sestřičky mě fotily a bylo to krásné.
Za hodinu mě volala sestřička z naší lan‐
škrounské Domácí zdravotní péče k umírající
pacientce. Podle projevů měla před sebou jen
pár minut života. Zavolali jsme rodinu a ta
paní skutečně dodýchala přímo před námi.
Uvědomila jsem si, že během krátké chvíle
jsem byla na obou březích života. Uvědomila
jsem si nesmírnou křehkost našeho bytí.
Bylo to hodně silné,“ vyprávěla Kateřina.
Alfa-Omega, začátek a konec, tak zní název
hospicové služby, kterou provozuje Oblastní
charita Ústí nad Orlicí.
Ten den jsme byli u starého umírajícího pána.
Odcházel ze života v prostředí milující rodi‐
ny a za pozorné péče sestřiček Domácího
hospiceAlfa-Omega. I když z něj vyprchával
život a z těla se stával věchýtek, odcházel
slavnostně a s velkou důstojností. Ve vzdu‐
chu kuchyně bylo cítit tajemství lásky.

/M„SPOLEČNĚ ZAÚSMĚV“
PRO RODINNÉ CENTRUMMOZAIKA

LETOHRAD

Zákazníci prodejen Obchodního družstva
Konzum mohou do konce roku přispět ne‐
ziskovým organizacím. Letošní grantový
program „Společně za úsměv“ prezentuje
Oblastní charita pod č. 9 a výtěžek věnuje na
nový dřevěný domeček do Rodinného centra
Mozaika v Letohradě.
Děti jsou ve venkovním domečku rády - učí
se spolu mluvit, hrát si, spolupracovat, zaží‐
vají v něm pocit „bezpečného území“, jsou

CHARITA



telů, takže nám tady Ukrajinci nespí na ulici.
Humanitární dávka je dostačující a mohou ji
získat hned, bez čekání.
Co lidi z Ukrajiny nejvíc trápí?

Všichni jsou vděční, že tady mohou být, a že
jsou v bezpečí. Zároveň se chtějí co nejdřív
vrátit domů. Necítí se tady doma. Sami říkají,
že jsou tady jen na návštěvě. Někteří z nich
jsou uzavření, a tudíž nejsou schopni otevřít
se novému prostředí. Mysleli si, že válka
bude jen na chvíli, ale teď vidí, že bude trvat
dlouho, a to je deprimuje. Stýská se jim.
Všichni, s nimiž jsem mluvila, se chtějí vrátit
domů. Někteří mají psychické problémy,
jsou smutní, takže je těžké se k nim dostat.
Stává se, že přĳde klient řešit práci,
a najednou se hrozně rozpláče. Příčinou bývá
maličkost. Třeba se na ně někdo škaredě po‐
dívá. Normálně by to přešli, ale ta
všednodennost na ně doléhá, a někdy spustí
hluboká traumata.
Když si člověk představí sám sebe na jejich
místě, pochopí to. Mám zpětnou vazbu od
lidí, kteří se vrátili na Ukrajinu. Na prvním
místě vždy děkují za vřelé přĳetí. Jedna se‐
niorka říkala, že jsem byla jako jejich ma‐
minka, která se jich ujala, a na obrázcích jako
malým dětem vysvětlovala češtinu. Říkala
mi, že se sem velmi ráda vrátí, ale jen na ná‐
vštěvu. Doma je doma.

Neočekáváte teď před zimou nějaký
další příliv uprchlíků?
Někteří lidé se sice vrací zpět na Ukrajinu,
ale před zimou opravdu čekáme nějakou
další vlnu. Neumím si představit mít malé
dítě, kterému potřebuji ohřát mléko ve městě,
kde nefunguje elektřina. Zima na Ukrajině
bude teď náročná.

Asi se to těžko zobecňuje, ale jak lidé
zvládají adaptaci na české prostředí?
Tak půl napůl. Polovina adaptaci zvládá, učí
se češtinu, líbí se jim tady. Polovina má rodi‐
nu na Ukrajině, a doléhá na ně smutek. Nej‐
víc trpí děti. Mají povinnou základní docház‐
ku tady i na Ukrajině. V české škole se jim
nedaří nejlíp, byť se jim vychází vstříc. Nero‐
zumí, nechápou. Když přĳdou domů, mají
online výuku v ukrajinštině. Jsou přetížené.
Nemají čas na kamarády, na hřiště a normální
dětský život. Teskní po domově. My nevíme,
jestli české školství bude na Ukrajině
uznáváno, v tom jsou rozporuplné informace.
A odnášejí to děti.
Mohla byste se podělit o nějaký příběh?

Nedávno za mnou přišla rodina z Charkova,
která žila dva týdny ve sklepě. Padaly na ně
bomby. Nevěděli, jestli je dům nezavalí, jest‐
li budou mít dostatek jídla a vody. Když sem
přĳeli, bydleli tady ve staré chalupě bez teplé
vody, ale byli tak šťastní, že to mají. A ještě
jedna slečna se mi vybaví, která sem přĳela
nedávno s dvěma dětmi. Říkala, že celou ro‐
dinu jí zabili Rusové. V tu chvíli člověk
nemá slov. Nedokážu si představit sama sebe
v cizí zemi. Ti lidé musí přetrpět spoustu
věcí, které my si vůbec nedovedeme před‐
stavit. I oni si před válkou říkali to, co my si
říkáme stále: „Nám nic nehrozí!“
Někdy mě příběhy uprchlíků dostanou na
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pracovat pro uprchlíky, kteří jsou v našem
okrese. V Letohradě zřídila humanitární
sklad, sháněla ubytování, potraviny, šatstvo,
prostředky, z kterých by pomoc uprchlíkům fi‐
nancovala. Důležitým krokem bylo za‐
městnání ukrajinsky mluvící koordinátorky
Veroniky Peškové. To bylo možné díky pod‐
poře Ministerstva vnitra. Veronika je ma‐
minka tří dětí, v ČR žĳe už 24 let, a poprosili
jsme ji o rozhovor:

Jakou úlohu v kontaktování ukrajin‐
ských uprchlíků máte a kolik lidí se na vás
zatím obrátilo?
Může se na nás obrátit kdokoli. S kolegyní,
psycholožkou Táňou, jim pomáháme adap‐
tovat se na české prostředí - sehnat zdravotní
péči, školy a práci, bydlení, řada z nich je
ubytovaných hromadně – třeba dvacet cizích
lidí – a po čase už to je náročné, takže uby‐
tování řešíme stále dokola. Vysvětlujeme jim
také pravidla, jak tady co funguje. Od začát‐
ku války nás z okresu Ústí n.Orl. k 31.10.
2022 kontaktovalo celkem 477 klientů, což
obnášelo přes 3.500 schůzek.
Jak se o vás lidé mohou dozvědět?

Většinou na doporučení, často si to řeknou
mezi sebou. Pak také z webových stránek
Oblastní charity.
Je takové množství kontaktů a jednání

zvládnutelné?A jak získáváte odpovědi na
dotazy lidí?
Musí to být zvládnutelné. Když něco nevyře‐
šíme hned, odkazujeme lidi na Úřad práce,
doprovázíme je do poraden, na pracovní po‐
hovory, k lékařům, starší lidé si neví rady
s počítačem, takže děláme registrace online.
A vysvětlujeme a vysvětlujeme. V ČR je tře‐
ba přísnější přístup k práci. Ukrajinci nezna‐
jí, jak funguje neschopenka, že musí ohlásit,
když nepřĳdou do práce. Některé věci, které
považujeme za normální, musíme lidem
z Ukrajiny vysvětlovat, protože tam jsou
volnější zákony a jiná mentalita. V ČR je
větší řád a pořádek.
Zpočátku jsem pořád telefonovala na Úřad
práce a na něco se ptala, protože tam fungo‐
vala horká linka pro Ukrajince. Hodně nám
pomáhají kurzy na integraci cizinců od Mi‐
nisterstva vnitra, kde jsou ucelené informace
o celé problematice. Veškeré informace ově‐
řujeme.

Jak je v ČR o uprchlíky postaráno ze
strany státu?
Dobře. Zažívají solidaritu ze strany ubytova‐

dno. Ale to, že dělám dál svou práci, že jim
ukazuji a vysvětluji vše potřebné, že mám od
nich zpětnou vazbu, co se jim tady povedlo,
to mi dává odvahu pokračovat dál. Vidím ve
své práci smysl.
Kolik lidí se na vás průměrně obrací?

Denně kolem pěti lidí, týdně kolem dvaceti.
Někdy to jsou telefonické hovory, někdy je
třeba se sejít osobně, něco vytisknout atd.
Každý klient má svoji kartu, kam vyplňuje‐
me osobní údaje, datum a téma schůzky. Kli‐
entů je méně než zpočátku, ale jejich proble‐
matiku řešíme víc do hloubky.
V každé zemi jsou lidé, kteří jsou na tom
dobře a lidé sociálně slabší. I mezi příchozí‐
mi jsou lidé sociálně slabší, kteří často něko‐
mu naletí. Neověřují si informace a naletí
dezinformacím. To je tady i na Ukrajině.
Mají jinou mentalitu, ale naprostá většina
z nich se hodně snaží. Samozřejmě je to ale
individuální.
Když jsem přišla do ČR s maminkou, bylo
mi deset let. Maminka brala jakoukoli práci.
I já sama, když jsem neměla práci, dělala
jsem cokoli - prodavačku, uklízečku. Někdo
toho ale není schopen. Někdo nechce dělat
uklízečku a neumí pochopit, že může dělat
cokoli, když potřebuje práci. To je obecné,
nevztahuje se to na určitou národnost. Já jako
sociální pracovník musím respektovat
člověka, i když nesouhlasím s jeho postoji
a chováním.
Netrpí lidé samotou nebo výčitkami, že

na Ukrajině nechali své blízké?
Trpí. Často volají domů a ptají se, jestli ještě
stojí jejich dům. Hodně žĳí válkou. To, co se
děje tady, dávají do pozadí. Táňa jim vždy
radí, ať se pokusí žít tady a teď. Mají výčitky.
Ale i my musíme jít dál a mít sílu pomáhat,
takže si s Táňou vzájemně dáváme sílu. Taky
tam mám příbuzné. Ale potřebuji mít sílu
tady. Občas to na mě dolehne. Zrovna dnes
ráno jsem jela autobusem a jedna paní mi tam
říkala, že Rusové zase poslali 50 raket na
Ukrajinu. Znova mi došlo, jaký je to nesmy‐
sl! Proč je ta válka? Jak to je možné?
Ta válka je v nás všech. Kamarádka mi posílá
fotky. V telefonu říká, že jsou právě na chod‐
bě, že zase houká siréna. Zpočátku často bre‐
čela do telefonu, ale čím déle tam je, její hlas
je pevnější a odhodlanější.
Z čeho čerpáte sílu všechno zvládat?

Z rodiny, z dětí. I když mě občas unavují,
chci pro ně dobrou budoucnost, aby měli
mamku a taťku. Kolikrát přĳedu domů una‐
vená, a ony mě znova nabĳí energií. Chci,
aby se děti měly dobře, proto je potřeba jim
ukazovat lásku. Když jim to nebudeme pře‐
dávat, tak to v nich nebude. Měla jsem
jednoho klienta, který tady přišel se synem
na hřiště. A všechny české maminky, které na
hřišti byly, když uslyšely, že mluví ukrajin‐
sky, tak se zvedly a se svými dětmi odešly.
Co tím učí své děti…?
To je smutné… Mám dojem, že ukrajin‐

ské děti jsou vychovávány jak doma, tak
ve škole, více vlastenecky než české děti. Je
to tak?
Ano. Třeba moje kamarádka od dětství byla



líková, Soňa Záluská, Petra Sysrová, Kristý‐
na Peškarová, Bára Skalická, Kateřina
Novotná, Marie Vychytilová se svými dětmi
vymýšlely program. „Společně jsme se
domlouvaly na tématech, která by děti za‐
ujaly. Společně jsme vymýšlely, co přesně
který den budeme s ukrajinskými dětmi dělat,
aby aktivity byly různorodé. Dvě maminky
měly pedagogické vzdělání, takže program
byl na profesionální úrovni. Další měly zku‐
šenost s vedením dětí ve skautu, proto pro
nás nebyla práce s dětskými skupinami vůbec
cizí,“ vypočítává další z dobrovolnických

maminek, Eliška Marková.
Když se lidépotkají při práci, obvykle je tohodně
spojí, a to se stalo i v případě českýchmaminek.
Lidé, kteří by se jinak blíž nepoznali, vytvořili
dobrou partu. Skamarádily se a společně s ukra‐
jinskými učitelkami se schází i bez dětí, aby
si mohly v klidu promluvit. Už navždycky
o sobě budou vědět.
V Adaptační skupině pracují dvě ukrajinské
učitelky. Samy bydlí v Letohradě se svými
dětmi - Marina má tři děti, Světlana dvě. Od
listopadu se jim podařilo zajistit samostatné
ubytování, takže z internátu odešly s dětmi
do bytu, kde budou mít víc soukromí. Obě se
intenzivně učí český jazyk. Protože mluví
s dětmi mateřskou řečí, a protože samy
utekly před válkou, rozumí nejvíc duši svých
malých svěřenců. Dokážou být na děti
přísné, a zároveň srdečné. Umí vycítit, kdy je
dětem smutno, kdy potřebují přitulit a po‐
chovat. Vědí, kdy za dětským vztekem je úz‐
kost z toho, co zažily, nebo smutek, protože
nemohou být u táty, se kterým si nedávno te‐
lefonovaly.

Od září vytváří program ukrajinské učitelky.
Náročné to měly paní učitelky i pomáhající
maminky o prázdninách, kdy do Adaptační
skupiny chodilo najednou až 16 ukrajinských
dětí školního i předškolního věku a k tomu
další děti českých maminek. Naši
dobrovolníci podnikli o prázdninách s dětmi
výlet do pražské ZOO, na koupaliště anebo je
pozvali k sobě domů, aby ukrajinské děti vi‐
děly životaběh českých rodin.

Od září většina dětí nastoupila do škol.
Dobrovolníci chodí do Adaptační skupiny
stále, ale program si už začaly tvořit ukrajin‐
ské paní učitelky. Přestože ani jedna není pů‐
vodní profesí učitelka, obě už zvládnou děti
ve skupině i bez soustavné pomoci českých
maminek. Ve středu mají třeba výtvarnou
činnost se Zdenou Tomkovou, ve čtvrtek
chodí děti do charitního Rodinného centra
Mozaika na zpívánky. Pravidelně tam za dět‐
mi dochází také učitelka češtiny. Aktivity se
rozšiřují, a vítají se i nové nápady, co s dětmi
podniknout.
Adaptační skupina umožňuje ukrajinským
uprchlíkům žít normální život. Umožňuje
ženám chodit do práce, mít smysluplnou
činnost, která se pozitivně odrazí na jejich
psychice. Umožňuje dětem, které utekly před
válkou, aspoň trochu normální dětství -
chodit do „školky“, hrát si, rozvíjet se, mít
kamarády. Umožňuje jim zažívat malé ra‐
dosti, když na tu velkou radost – svobodnou
Ukrajinu a shledání se svými tatínky a muži
– si musí zatím počkat. „Stačí zavolat domů,
zjistit, co kde Rusové vybombardovali, a to
je zase psychicky srazí,“ vyprávěla nám uči‐
telka Marina. Největšími obětmi války jsou
vždy ti nejslabší – ženy a děti. Ukrajinci jsou
ve válce. My, kdo žĳeme ve svobodě a míru,
můžeme některým z nich pomoci zmírnit dů‐
sledky tohoto stavu. Adaptační skupina je
jedním ze způsobů a stojí za ním nezištná
práce řady lidí. Je tou pomyslnou kapkou
v moři - kdyby nebyla, chyběla by tam.
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FAMILIACANTORUM
NACESTĚ EVROPOU

Za jednoho chladného, mlhavého, říjnového
rána se před čtvrtou hodinou ranní začala na
letohradském náměstí sjíždět auta, ze kterých
vystupovali malí i velcí zpěváci obtěžkáni
kufry a jinými zavazadly. Koukali se na sebe
pohledy plných smíšených pocitů, radosti, tě‐
šení, obav z neznáma a dlouhé cesty, ale s od‐
hodláním svým zpěvem potěšit návštěvníky
koncertů v dalekém Bruselu a ve Francii. Po
chvíli čekání přĳel autobus a náš sbor Fami‐
lia Cantorum se vydal na cestu. Ptáte se, proč
právě do Bruselu? Před několika lety jsme
byli osloveni pěveckým sborem Lassenne
Vocale, který právě v Bruselu sdružuje lidi,
kteří zde pracují a rádi zpívají. A jedním
z jejich členů je i Michael Vychytil, který má
kořeny v Letohradě a oslovil nás s nabídkou
spolupráce. Možná si pamatujete na společný
koncert v kostele na Orlici v listopadu 2019.
Tehdy jsme dostali pozvání přĳet do Bruselu,
ale díky pandemii se naše návštěva mohla
uskutečnit až letos. A právě ve středu 26. říj‐
na naše cesta začala. Z Letohradu, přes Ústí
nad Orlicí a Prahu, kde postupně přistupovali
členové sboru a orchestru, jsme vyrazili směr
Německo a Belgie. Cesta to byla jak jinak
než dlouhá, zpestřená kolonami na ně‐
meckých dálnicích, ale protože náš sbor je
dobrá parta, tak nám 17 hodin cesty uteklo
v pohodové atmosféře. Po deváté hodině ve‐

ohromná patriotka a stejně vychovává své
děti. Ukrajina je silná země se silným ná‐
rodem. Koneckonců to teď denně dokazuje
na bojišti i v civilu. Vzájemně si pomáhají.
Lidé se tam mezi sebou znají i ve velko‐
městě. Jsou otevření a lidští. I když nemají
sami nadbytek, udělají pro vás hostinu.
Ve škole děti s učiteli slaví různé státní svát‐
ky. Ale nejvíc záleží na výchově a rodičích.
Čím žĳe rodina, takové budou i děti. Ukra‐
jinské děti vědí, že Putin je zlo, a nebudou
mít Rusy rády, stejně jako jejich rodiče. Ale
pak mám tetu na Krymu, a ta mi nevěří, že
Rusko napadlo Ukrajinu. Říká, že si to Ukra‐
jinci dělají sami, že to je podvod, Zelenský
bere drogy a podobné nesmysly, kterým věří.
Nic jí nedokážu vysvětlit.
Co by vám ve vaší práci pomohlo?

Aby si lidé víc všímali lidí kolem sebe. Niko‐
ho neubude, když se usměje na cizího
člověka, projeví zájem. Pomohlo by nám,
kdyby lidé neodsuzovali druhého na první
pohled. Otevřít svá srdce a neodsuzovat. Být
vnímavější, otevřenější, nebát se jinakosti,
víc spolu komunikovat.

/M

CO JEADAPTAČNÍ SKUPINA
A JAK PRACUJE

Adaptační skupina, která funguje na kato‐
lické faře v Letohradě, má za sebou více než
půlroční práci, a tak se pojďme trochu
ohlédnout.
Oblastní charita pracuje od samého začátku
válečného konfliktu pro uprchlíky z Ukraji‐
ny, kteří jsou na území našeho okresu.
Jedním ze způsobů pomoci bylo zřízení
Adaptační skupiny v Letohradě.
Skupinu zřídila Oblastní charita Ústí nad Or‐
licí spolu s letohradskou farností v květnu
2022. Jejím smyslem je zejména podpořit
adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na
české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazy‐
kových dovedností, zejména řečových v čes‐
kém jazyce, připravit děti na nástup do čes‐
kých škol, podpořit duševní pohodu a du‐
ševní zdraví dětí. Adaptační skupina mohla
vzniknout díky podpoře Ministerstva vnitra,
od kterého Charita získala finanční
prostředky na úhradu mzdy dvou ukrajin‐
ských učitelek nebo počátečního vybavení
v podobě skříněk, matrací, dek, peřin, povle‐
čení atd. Organizaci v této její činnosti pod‐
pořilo také Město Letohrad. Oblastní charita
hradí letohradské farnosti nájem z prostor na
faře a náklady na energie. Pan farář Karel
Dvořák dětskou skupinu na faře vítá. Je rád,
že fara žĳe a slouží druhým. Za provoz
Adaptační skupiny odpovídá Štefan Čanda.

Bez vydatné pomoci dobrovolníků
by to nešlo

Do práce Adaptační skupiny „RAZOM-
SPOLU“ se ihned zapojilo množství
dobrovolníků z farnosti. Čandovi, Jana Ska‐
lická, Zdena a Pavla Tomkovy, Boženka
Novotná připravovali dětem jídlo, a také po‐
máhali u dětí. Mladé maminky - Zdíša Náh‐
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domů. Laon jsme opustili v neděli 30. října
krátce po 13. Hodině, se sluncem v zádech
jsme se loučili s malebnou krajinou Francie.
Dlouhou cestu jsme si zpestřovali pouštěním
pohádek a sdílením zážitků. V jednu hodinu
v noci nás uvítala Praha a po čtvrté ráno jsme
vystupovali opět na letohradském náměstí.
Po celou dobu výletu nás provázelo teplé
a slunné počasí, které přispělo k celkové po‐
hodě zájezdu. Velké díky patří všem malým
i velkým zpěvákům, sólistům Kláře Bou‐
dalové a Karlu Jakubů a muzikantům v or‐
chestru. Děkujeme Petru Hoffmannovi za
jeho vedení, Kristýně Chomové a Michaelu
Vychytilovi za organizaci, řidičům za bez‐
pečnou jízdu a Městu Letohrad a firmám Iso‐
lit-Bravo a ZES Silko za jejich podporu.

Jana Faltejsková
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čer jsme dorazili do Bruselu ke kostelu Saint
Suzanne. Zde již na nás čekali „naši“ uby‐
tovatelé a odvezli si nás do svých domovů.
Druhý den ráno jsme se opět sešli u stejného
kostela a odjeli jsme objevovat krásy města
Antverpy. Je to nádherné přístavní město
severně od Bruselu a přezdívá se mu také Ru‐
bensovo město. Právě zde žil a tvořil vlám‐
ský malíř Petrus Paulus Rubens. Navštívili
jsme jeho dům, kde je zbudovaná rozsáhlá
galerie jeho děl. V podvečer jsme se vrátili
k „našemu“ kostelu, kde proběhla první
společná zkouška obou sborů.
Pátek jsme využili ke zkoumání krás Bruse‐
lu. Mnozí jsme se byli podívat u budov ev‐
ropského parlamentu, sošky čůrajícího chla‐
pečka - Manneken Pis – symbolu Bruselu,
Atomia, královského paláce nebo v katedrále
Saint Michael. Po dlouhém dni plném
nových zážitků jsme se opět v podvečer sešli
v kostele St. Suzanne, kde po krátké zkoušce
následoval první koncert. Svým programem
duchovní hudby ho zahájil sbor Lassenne Vo‐
cale, následovala část pro Familia Cantorum
a české lidové písně a večer vyvrcholil
společnou adaptací skladby Missa Brevis od
Jiřího Pavlici. Podle výrazů ve tvářích ná‐
vštěvníků se dalo vyčíst, že je převážně česká
hudba potěšila a zahřála u srdce.
V sobotu ráno jsme se rozloučili s Bruselem
a odjeli vstříc městu Arras ve Francii. Je to
malebné město s celkem 42 tisíci obyvateli
a během první světové války bylo značně
zničeno. Do roku 1925 se ale podařilo poni‐

čené historické budovy znovu vystavět
takřka k nepoznání. Dominantou Arrasu je
radniční věž, ze které jsme měli krásný vý‐
hled na celé město. Po prohlídce města vedla
naše cesta do městečka Riviere. Přĳel sem za
námi i sbor z Bruselu a večer jsme měli
druhý společný koncert. Po společenském
večeru jsme se rozloučili, bruselský sbor od‐
jel domů a my se ubytovali v místních rodi‐
nách a penzionu. Nedělní ráno již mělo
v sobě příchuť odjezdu. Po snídani nás auto‐
bus odvezl do města Laon, kde jsme při mši
zazpívali opět Pavlici Missu brevis v ka‐
tedrále Notre-Dame. Tato impozantní stavba
ze 12. století je dlouhá 110 metrů a má 5 věží
vysokých 60 metrů. Na konci mše nám kněz
poděkoval a připomněl, že v neděli mají mši
vždy v 11, tak až budeme chtít, můžeme
přĳet zase. A teď už byla před námi cesta

ČAS POHÁDEK

Prosinec, blížící se Vánoce, čas očekávání,
nadějí, setkávání a také čas pohádek. Nejen
že se do pohádky svého dětství mnozí z nás
vracejí, my je pro naše škvrňata ochotně or‐
ganizujeme, v žádném období celého roku
jich tolik ani nepřečteme, ani neodvypráví‐
me, ani neshlédneme.
Jedna se mi teď stále vrací. Možná ji znáte.

Před víc jak sto lety ji napsal Hans Christian
Andersen. Pohádka o Sněhové královně se
dodnes neomrzela.
Hrdiny té pohádky jsou děti, Káj a Gerda.

Do Kájova srdce vnikne úlomek zlomocného
zrcadla. Dříve veselý a přátelský chlapec vidí
kolem sebe najednou jen ošklivosti, je zlý,
neurvalý. Sněhová královna ho tak snadno
přiměje k tomu, aby opustil domov a unese
ho do svého ledového království. Gerda, Ká‐
jova věrná dětská přítelkyně, se se ztrátou
Káje nedokáže vyrovnat. Podstoupí spoustu
útrap, jež jí hrozí v nebezpečných setkáních,
vydrží hlad i mráz, laskavostí a dobrotou si
nakonec získá srdce loupežnické dcerky. Ta
jí daruje soba, na němž Gerda doputuje do
Laponska, do kraje Sněhové královny. Se‐
tkání s Kájem, Gerdina statečnost a oddanost
rozpustí konečně střípky zloby v Kájově
duši, roztaje i ledové království, oba, poučení
a zralejší se jarem vracejí domů.

Je to krásná pohádka. A dobře končí. Po‐
hádka o dobru a zlu. O tom, jak snadné je

podlehnout zlu, když nám něco neblahého
padne do oka a my přestaneme zkoumat, co
to vlastně vidíme. A je-li vůbec uvěřitelné to,
co vidíme. Jak propadneme ošklikvosti a zlo‐
bě, odmítáme naslouchat přátelům, co nám
naše zkreslené vidění rozmlouvají. Uvádějí
kdejaké argumenty, ale my si tvrdohlavě v té
ošklivosti a špatnostech lebedíme, protože
vinen je svět kolem nás. Ta pohádka je také
o tom, jak téžké a namáhavé je držet se
dobrých zásad, nebát se ukazovat svět, jaký
je, jít do sporů a neopustit přátele, když se
jejich nazírání světa z nějakých neznámých
důvodů zvrtlo.

Gerda nevěděla, co se Kájovi přihodilo,
nemohla však dopustit, aby zmizel z jejího
světa jen proto, že vidí věci pokřiveně. Sta‐
tečnost jistě, mnohem víc však přátelství,
hluboká náklonnost, cit, to Gerdě pomohlo
Káje zachránit.
Tak se mi zdá, a proto se mi ta pohádka tak

silně vybavuje, že v našem světě se těch
střípků a pořádných střepů z rozbitých zrca‐
del nachází příliš.

Pronikly do srdcí řady hrdinů mužského
i ženského rodu. A tak se mnozí zlobí, pro‐
tože uvěřili, že jim svět schválně hází klacky
pod nohy. Zlobí se, protože ztratili jakoukoli
víru – v přátele, rodinu, v právo, ve vzdělání,
v lékaře, v instituce. Zlobí se a opakují vý‐
mysly, které jim ti, jimž velmi záleží na
rozkotání společnosti, natloukají do hlav.
Zlobí se, možná právem, když se jim jejich

život nevyvedl, jak by si přáli. Jenomže kři‐
kem, výhrůžkami, putováním sem a tam se
jejich život nezlepší.
A kde hledat statečné Gerdy, které o hladu,

bosy i ve sněhu urputně kráčejí zachránit ka‐
maráda?
Nechce se nám debatovat s lidmi, kteří od‐

mítají naslouchat a vedou si svou. Nechce se
nám do střetů, v nichž můžeme sami schytat
urážky. A přece bychom tu názorovou bitvu
neměli vzdávat. Přinejmenším alespoň doma
nacházet soulad. Zvlášť důležité je vyprávět
těm nejmladším, že bez snahy, bez úsilí, bez
práce, bez vědomostí, svět lepší nebude. A že
předchozí generace vůbec neměly na růžích
ustláno, že každá se musela potýkat lépe
nebo hůř s každodenními problémy. Že za
humny najdou stejné množství podobných
úskalí, která bez vlastního nasazení nevyřeší.
A že vyřešit problém s rozumem, namáhat se,
do života patří.
Od pohádky jsem zase u nabádavých vět.

Ach jo. Kdo to má číst, teď, před Vánocemi.
Vlastně to píšu, protože bych se sama chtěla
vrátit do těch dní, kdy za jednu ruku strýček
Pepík, za druhou Jarka, kráčíme tmou štěd‐
rodenního podvečera od orlického hřbitova,
kde jsme byli zapálit svíčku na dědečkově
hrobě. Vede nás sněhem pokrytá silnice,
v chalupách kolem září okna a ve mně roste
rozčilení, zda jsme nepropásli příchod
Ježíška. Utěšování strýčků nepomáhá.
Cesta domů je nekonečná. A to zděšení
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„Marečku, v knihovně se nekřičí, vždyť tady
nejsi poprvý, ne?“ napomenula vychovatelka
Míša neuvěřitelně roztomilýho autíka s od‐
zbrojujícím kukučem a srandovními nápady.
„Jo, buď zticha, Marku, já si chci číst,“ přida‐
la se Terka. Ta sice ještě pořádně číst neumí,
ale přesto si před sebe na stůl rozložila něja‐
ký tlustý bichle plný drobnýho textu bez ob‐
rázků a zaujatě jima listovala. Úplně jako
velká dáma.
Jenže Marek byl zcela pohlcen svým vlast‐
ním světem, do kterýho vpustil jen dva míst‐
ní knihovnický plyšáky – ptakopyska a oveč‐
ku. Ti dva mezi sebou evidentně řešili něja‐
kej závažnej spor, což se promítalo hlavně na
Markově ztvárnění ovčího hlásku – prostě
pištěl, až moje bubínky rozčilením vibrovaly.
„Marku, fakt to ztlum, rušíš všechny ostat‐
ní,“ zkoušely jsme to střídavě s Míšou a Pé‐
ťou. Nic ale nepomáhalo a my jsme postupně
přestaly mít pro tenhle eskalující zvířecí
konflikt pochopení.
Plyšáci byli zabaveni a schováni do rohu za
mým stolem a Mareček byl odeslán do čer‐
venýho křesílka před knihovnu.
„Pět minut, hm?Ať se trošku uklidníš,“ mrk‐
la Míša na hodinky.
Nastalo takový to klasický knihovní ticho,
rušený jen monotónním odpočítáváním vte‐
řin, který se ozývalo z chodby. A že má pět

Dokončení ze strany 5
UKRAJINA JE ČESKU VDĚČNÁ

Čím se nyní jako manželka vysokého
ukrajinského státního úředníka v časech
brutální války Ruska proti Ukrajině za‐
býváte? Co je vaším úkolem?
Snažím se přežít. Mentálně a fyzicky.
Předpokládám, že jste v Kyjevě. Ruská

armáda systematicky ničí civilní in‐
frastrukturu a ukrajinská metropole trpí
nedostatkem elektřiny. Můžete popsat
situaci a vaši zkušenost? A jak by vám
mohlo pomoci Česko?
Ano, jsem v Kyjevě a je to drastické. Energe‐
tický systém je v zásadě zničený a elektřiny

je čím dál tím méně. Pokusy nastavit aspoň
relativní rozvrh vypínání a zapínání elektřiny
jsou pokaždé konfrontovány s novými ni‐
čivými útoky rašistů (tj. ruských fašistů,
pozn. red.). Země, na které nepadají rakety,
toho můžou udělat docela hodně. Tvrzení, že
„toto není naše válka“, považuji za evidentní
bezpáteřnost. Pokud to někdo prohlašuje
v Česku, jen vytlačuje český národ na perife‐
rii evropského dění. Zároveň to má dezorien‐
tující vliv na děti a mládež. Jsou budoucností
každé země, zrovna teď se v nich formuje ob‐
čanská zodpovědnost a společenská solidari‐
ta.
Právě teď, když mají před očima cenu, kterou
platí takřka sousední stát za svou nezávislost

i nadšení současně, když se doma v chodbě
na zemi zatřpytí střípky rozbité vánoční oz‐
dobičky.
Už tu byl?? a úprk ke dveřím do pokoje, kte‐
rý byl právě kvůli Ježíškovi důkladně vy‐
gruntován a svátečně upraven.
Kdepak, tam smí jenom tatínek, aby přiložil
do kamen. Dočkáš se, když přiletí, určitě za‐
zvoní.

Další čas byl k nepřečkání. Proč musí
všichni hodovat, proč si musí přidávat rybu
a salát, proč musí otravovat ještě s kompotem
a vtom zvoneček, otvírají se dveře do pokoje
k zázraku stromečku s hořícími svíčkami,
oslepujícími prskavkami a třpytem ozdůbek,
které Ježíšek opět našel a tak krásně rozvěsil.
Vrátit se do dětství, do krajiny pohádek, snů

a nevinnosti. To bych si přála.
EN

MODLITBAZAPRAVDU
Karel Čapek:

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vde‐
chl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nej‐
horšího: lži. Lži, která podpírá a připravuje
násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži,

která otravuje národy a vykopává mezi nimi
propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.
Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet
Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi!
Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy,
je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovr‐
žení a vzteků! Copak si snad někdo před‐

stavuje, že tento stav ducha má a
může trvat bez konce? Copak si
věčně má soused ošklivět souseda
a čekat jen na příležitost, aby mu
zasadil mstivou a úkladnou ránu? I
po válce si mohou národy podat
ruce; mohou si sebe rytířsky vážit
a navázat vztahy důvěry. Ale na
bojišti lži nebude navěky důvěry
ani cti; každá lež zajde, ale zůstane
po ní nenávist a opovržení; tělo se
zahojí dřív než duše. Bože, jak
hrozně je zraňována duše tohoto
národa, jak tohle se má jednou za‐
hojit nebo odpustit! Copak se toho
nezhrozí národové, jaký nenávis‐
tný, navěky zlý a nepřátelský svět
se takto buduje? Nemá snad nikdy
být mír nebo aspoň oddech v kře‐
čovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu! Bude to
víc než smlouva míru, bude to
cennější než každé spojenectví.

Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž
jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli
korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, ne‐
bude smluv, nebude ničeho platného a bez‐
pečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa
bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží
jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpe‐
čí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsi‐
lnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež
se vysměje všem vašim pevnostem.
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to
bylo divné jasnozření, když náš Masaryk ve‐
psal do našeho státního znaku slova Pravda
vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne
generální útok na náš stát a národ, a už pře‐
dem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem
můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem
může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez
lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať
mluví jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!

Lidové noviny 25. 9. 1938

minut těch vteřin opravdu hodně... Marek má
ovšem výdrž.
Konečně nastala chvíle jeho očekávanýho
návratu. Sice vrhal smutný pohledy na
plyšáky za stolem, ale neřekl ani slovo a šel
si prohlížet knížku.
Následně jsem byla odvolána k Jonášovi
a Honzíkovi a jejich malý nehodě s roztr‐
ženou hrací kartou:
„Já za to ale nemůžu, já jsem mu ji chtěl
jenom vytrhnout!“
Když jsem se pak vracela zpátky ke svý prá‐
ci, zaznamenala jsem strašně nenápadnýho
Marka právě se vynořujícího zpoza mýho
stolu. V náručí držel ty dva plyšový provinil‐
ce a rozhořčeně, ale odhodlaně si mumlal
pod vousy:
„PLYŠÁCI PATŘÍ NASVOBODU!“
Marek je jednoznačně ten nejodvážnější
bojovník za práva plyšáků, co znám.

/AN

ANEŽČINYDOBROTY

na pozadí nezodpovědného obchodování ně‐
kterých zemí s agresorem, by si měli uvědo‐
mit, že se základními principy se nekšeftuje.
Že odpovědný politik musí myslet strate‐
gicky, a nejen s ohledem na volební vyhlídky.
Měli by si uvědomit, že na každém občanovi
zaleží, že nezajímat se o politiku je faux pas
a celoživotní vzdělávání není přepych, ale
základ a pojistka.
Právě teď by měli pochopit, jak křehkou kvě‐
tinkou je demokracie, jak hodně příležitostí
otevírá, a jak velkou odpovědnost vyžaduje.
Protože když půda, z níž vyrůstá, je stále
kropena nenávistí, nesnášenlivostí a agresivi‐
tou, snadno se stane kořistí demagogů, popu‐
listů a tyranů. Doufám, že se vlak nenávisti
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K PŘÍPRAVĚ NABOHOSLUŽBY
O NEDĚLÍCHASVÁTCÍCH

neděle 4.12. 2. adventní
8 h. Lukavice Iz 11,1-10 Ž 72
9 Mistrovice Řím 15,4-9
9.30 Orlice Mt 3,1-12

sobota 10.12. 18 h. Letohrad
neděle 11.12. 3. adventní
8 h. Lukavice Iz 35,1-6a.10
9 Mistrovice Ž 146 Jak 5,7-10
9.30 Orlice Mt 11,2-11
15 Letohrad bohoslužba smíření

sobota 17.12. 18 h. Letohrad
neděle 18.12. 4. adventní
8 h. Lukavice Iz 7,10-14 Ž 24
9 Mistrovice Řím 1,1-7
9.30 Orlice Mt 1,18-24

sobota 24.12. Štědrý den 16 h. Orlice
neděle 25.12. Slavnost Narození Páně
8 h. Letohrad Iz 52,7-10 Ž 98
9 Mistrovice Žid 1,1-6
9.30 Orlice J 1,1-18
pondělí 26.12. Svátek sv. Štěpána
8 h. Lukavice Sk 6,8-10; 7,54-60
9 Mistrovice Ž 31
9.30 Orlice Mt 10,17-22

sobota 31.12. 18 h. Kunčice
neděle 1.1. Slavnost Matky Ježíšovy
8 h. Letohrad Nm 6,22-27 Ž 67
9 Mistrovice Gal 4,4-7
9.30 Orlice Lk 2,16-21

pátek 6.1. Slavnost Zjevení Páně
17.30 Letohrad Iz 60,1-6 Ž 72
18 Mistrovice Ef 3,2-6 Mt 2:1-12
sobota 7.1. 18 h. Letohrad
neděle 8.1. Ponoření Ježíše do Jordánu
8 h. Lukavice Iz 42,1-4.6-7 Ž 29
9 Mistrovice Sk 10,34-38
9.30 Orlice Mt 3,13-17

podaří zastavit. A také moc doufám, že rudá
barva, která v Česku ne a ne dojet na ko‐
nečnou, už nikdy nepřiláká českou mládež
k hledání snadných odpovědí na těžké otáz‐
ky. Každopádně by v tom pídění po pravdě
neměli zůstat sami. Dlužíme jim to. Fakt to
nebudou mít lehké.
Pocházíte ze Lvova, z Haliče na západní

Ukrajině. Byla jste se tam po návratu do
vlasti podívat?
Lvov mám moc ráda, to město je miláčkem
celé Ukrajiny. Trochu rozmazlené, v něčem
chaotické, ale vždycky svérázné a stylové.
Teď hrdinsky nese tíhu války spolu s celou
zemí – zničená infrastruktura, obrovské
množství vnitřních přesídlenců. Od návratu
na Ukrajinu jsem tam ještě nebyla, ale mluvi‐
la jsem s jednou paní, která roku 2014
uprchla z rodného Doněcka s jednou taškou
a kočkou. Letos utíkala před válkou ještě
několikrát. Teď žĳe ve Lvově a pracuje ve
svém oboru – je cukrářka a pomáhá spoluob‐
čanům, kteří stejně jako ona přišli o domov
a práci, v podstatě o všechno. Přiznala se, že
ve Lvově začala mluvit ukrajinsky. A jako by
se probudila ze snu. Vzpomněla si na písnič‐
ky a říkanky své babičky z ukrajinského
Donbasu a je přesvědčena, že ukrajinština ji
dělá klidnější, tolerantnější a jemnější. Ve
Lvově teď panuje tma, ale ta dáma byla plná
světla a naděje. Takže moje rodné město ne‐
zklamalo a nevzdává se.

Blíží se zima, která bývá na Ukrajině
krutá a kvůli ruské destrukci bude i ne‐
bezpečná. Jak se Ukrajinci připravují?
Jak vám můžeme konkrétně více pomá‐
hat?
Máte naprostou pravdu, jde o lidské životy.
Každý se snaží podle svých finančních a fy‐
zických možností, aby si vyšetřil nějaké jíd‐
lo, vodu, svíčky a různé další věci, na které
jsme v Evropě pomalu začali zapomínat. Tře‐
ba plynové kahánky, dříví, suchý líh a…
štěstí má ten, kdo má střechu nad hlavou.
Největším nebezpečím jsou rakety.
Dnes se mne ve výtahu stroze zeptala jedna
malá asi šestiletá slečna, jestli mám na krku
píšťalku. A hrdě předvedla tu svou. Že prý,

stojnost smrti.
Co byste vzkázala do Česka našim čtená‐

řům, kteří patří k podporovatelům Ukra‐
jiny v jejím statečném boji za svobodu
a nezávislost?
Právě teď, když v Evropě stoupají snad
všechny ceny, stupňují se na Ukrajině ruzzz‐
ké útoky proti civilní infrastruktuře a jako by
pro agresora klesala cena toho nejzásadnější‐
ho – cena lidského života. Upřímně děkuji
všem Čechům a Češkám za pomoc a podpo‐
ru. A opravdu naléhavě vás prosím – ne‐
vzdávejte se! Vím, že život bývá trpký, a kdo
ví, jak dlouho ta válka potrvá. Ale vaše pod‐
pora je obrovsky důležitá. Podpora každého
z vás. Bude to naše společné vítězství.
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kdyby se na mě zhroutil dům po příletu rake‐
ty a já bych náhodou (intonačně to zvýrazni‐
la) přežila, tak když nebudu schopná křičet,
abych přivolala pomoc, prý pomůže jedině
píšťalka! Teď to tedy víte také… Prosím vás,
ať ty ženy a děti, které teď v České republice
jsou, zatím zůstanou ve vaší péči. Vím, že to
pro ty, kteří je přĳali, může být vysilující. Ale
aspoň tuhle zimu… Věříme, že Ozbrojené
síly Ukrajiny udělají všechno možné a často
i nemožné, aby se jejich rodiny mohly co
nejdříve vrátit domů.
Rusko vede proti Ukrajině válku, kterou

můžeme označit jako genocidní. Jak dnes
lidé na Ukrajině vnímají Rusko?
Genocida, linguacida, ekologická katastrofa
světového rozsahu… Jsme národ diskrimi‐
novaný dějepisem. Po staletí naše zem drží
stráž na hranici Evropy s barbarskou Hordou.
Po staletí se Ukrajinci brání všemi možnými
způsoby narativu, že jsou s Moskvou „jeden
národ“. Po staletí jsme vlastně pro většinu
světa „terra incognita“– surovinový přídavek
velkého Frankensteina, který umístil Faber‐
gého vejce do všech evropských akade‐
mických hnízd, přikrmoval pelmeni s kaviá‐
rem a plynovými koktejly evropskou politiku
a tančil pas de deux à la ballet russe s evrop‐
skou intelektuální smetánkou.
Marné pokusy Evropy zmodernizovat,
převychovat a civilizovat ruzzzko vyvo‐
lávaly v moskevských bažinách pouze

smích, říhání a zá‐
chvěvy záhadné
tolstojovské alkodu‐
še, podporovaly bez‐
ohlednost a barbar‐
ství vůči všem
okolním národům.
Ukrajinci o tom vědí
svoje: hladomor, vy‐
vražďování, přesíd‐
lování, teror a kon‐
centrační tábory. Je
jedno, pod jakou
vlajkou a v jakém
století přilezou – ru‐
kopis ruzzzkého

imperialismu zůstává stejný. Občas se zdá,
že už byl překročen limit nenávisti, ale každý
nový den přináší nové hrozné zprávy, a vida
– pokaždé zjišťuješ, jak bezmezný je ten re‐
zervoár. Ale především – zhnusení…
Co je vám v těchto tvrdých válečných ča‐

sech útěchou?
Není žádná útěcha. Snad jenom ve vítězství
našich obránců, v osvobozování měst
a vesnic od ruzzzké okupace. Ale, když si
uvědomím, za jakou je to cenu, tak ta radost
dostává pachuť krve, příliš velkého množství
krve. A pak ten strach z nových zjištění, kte‐
rá přicházejí – znásilněné ženy a děti, únosy
a mučení, hromadné hroby. Okrádají můj ná‐
rod nejen o životy, ale také o intimitu a dů‐


