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Vždycky ses se mnou
přel o Boha
Co teď
s tvými věčnými atomy
v nekonečnu
bez světla
Ještě si tě nepodává
temnota?
Proč jsi v létě
tak dlouho civěl
na hrob mého psa?
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           Úvodem
O dovolené si můžeme dovolit to, na co jindy nemáme čas. Odpočíváme, cestujeme, ochutnáváme, okukujeme, co mají jinde dobrého a lepšího …
Důvěra vyrůstá ze zkušenosti, opatrnost je důležitá, naivita nebezpečná. Němcům ještě
dodneška nevěří pár lidí, kteří mezi nimi prožili válku. Někteří z nás zase nedůvěřují Rusku. A to už bude příští rok půl století od dovršení sovětské okupace (začala už po válce).
Zatím se ruská politika valně nezměnila.
Většina lidí u nás ani svobodu nepostrádá. Menšina musí vždy bdít, aby si většina nezvolila
diktátora. Nejen v Rusku si dost lidí myslí, že lze žít jen pod bičem vrchnosti. Chybí jim
„pořádek“! Máme demokracii, ale nejsme demokraty.
Skauti se vrátili z táborů (několik fotografii v Okénku je z jejich táboření). Kéž by naše děti
/v
vyrostly lépe než my.
LETEM SVĚTEM
Turisté jsou rádi, najdou-li informační tabule, kde se dovědí něco zajímavého. Třeba na
té u nádraží ve Svobodě nad Úpou. Uvádí
se tam, že zde kdysi pracovalo 15 zaměstnanců ČSD. Dnes je nádraží bez jediného
človíčka, smutné, opuštěné. Jen čas od času
přijede motoráček, vyklopí lidi a zase odjede. Informační tabule je i v Horním Maršově na hřbitově. Lidi by mohlo zajímat, proč
je tu pohřbeno tolik klášterních sester, když
zde žádný klášter nebyl. Já bych dodal, že
v ponuré farní budově kdysi sloužil německý farář Mons. Wittich. Když místní nacisté
oslavovali roku 1938 „anšlus“ Sudet k Říši,
nařídili mu, aby nechal vyzvánět všemi zvony. Leč zvony zůstaly němé: Wittich se cítil
občanem ČSR. Udělal „chybu“: večer se
blížil k faře houf rozjitřených nácků. Kněz
nečekal, utekl zadním oknem do polí a dál
k Výšince, kde se skryl u známé rodiny.
Zatímco v Horním Maršově kvůli nacistům
zvony mlčely, v Mildenbergu nad Mohanem
kvůli nim zvonily až uši zaléhaly. Bylo to
před rokem, 22. 7. 2006. Neonacisté svolali na náměstí velké shromáždění, povolené

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej
pohody ve svém jinošství a jdi si cestami
svého srdce, za vidinou svých očí. Věz
však, že tě za to všechno Bůh postaví před
soud.
Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo,
vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se
dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám
v nich zalíbení.“   (Kazatel 11,9 – 12,1)
městem. Ale místní farář zapnul všechny
zvony na věži a na náměstí nebylo slyšet
vlastního slova. Zvonilo se dlouho, dokud
se holohlavci nerozešli, proklínajíce faráře.
Asi ještě žije, protože jsem slyšel v rozhlase,
že musel k soudu kvůli narušení povoleného
shromáždění. Byl osvobozen.
Křesťané musí víc než jen modlit se. Aspoň
slovem reagovat na to, co je člověka nedůstojné kolem nás. Znamená to ovšem riskovat, někdy zdraví, někdy i život. Díky těmto
poctivcům!                  
Jan Rybář

SOLIDARITA

ZEPTALI JSME SE PANA FARÁŘE:

Náš hmotný přebytek zcela paradoxně vytváří
nedostatek nehmotných věcí. Papež Jan Pavel
II. to řekl velmi dobře, když poprvé hovořil
k OSN. V kultuře přebytku, řekl, můžeme
podle očekávání vidět pokles duchovních
hodnot: času, vědění, moudrosti, lásky a přátelství. Ty klesají téměř v matematické závislosti na tom, jak se blížíme materialismu.

„Proč nějaká komise ve Vatikánu řeší otázku
o nepokřtěných dětech? Jak si může někdo
myslet, že ty děti nemohou být v nebi?“

Znám jeden manželský pár, který vydělává
velmi slušný peníz, nicméně žije prostě, bez
jakýchkoli symbolů toho stavu a přepychu,
a dává stranou peníze na charitativní účely.
Spolu s šesti dětmi žijí skromným životem.
Každý měsíc matka shromáždí svých šest
dětí kolem šekové knížky. Nad každým
šekem, který na někoho vypíše, aby podpořila nějakou věc nebo charitativní akci, jim
vypráví příběh: A proto to tihle lidé potřebují
víc než my. A tak všechny ty děti skutečně
vědí, kam rodinné peníze jdou a že nejsou na
bankovním účtě proto, aby si za ně kupovaly
nové hračky.
Samotní rodiče se rozhodují tak, že nemusí
mít věci pořád nové a lepší a že jich nemusí
mít stále více. Když se i rodiče rozhodují takto, snaží se k nim děti přidat a začne proces
solidarity (jistě nikoli beze sporů!). V tomto
ohledu jsou to jedny z nejzralejších a nejzodpovědnějších dětí ve svém společenství a přitom jsou živé a v reálu.
Myslím, že matčin způsob vypisování šeků je
pravděpodobně tou nejlepší formou náboženské výchovy. Uhodila hřebík na hlavičku.
Není to žádná vysoká metafyzika nebo spiritualita; jako kdybychom řekli: Ježíš znamená
toto. Závazek znamená toto. Láska znamená

Čím delší kus cesty ujdeme s druhým, tím
více známe jeho názory a tím snadněji uhodneme, jak zareaguje nebo jak by v určité situaci zareagoval, co by řekl, co si o určité věci
myslí. To platí i o našem porozumění Bohu.
Je chvályhodné, vypočítá-li někdo dobře
a rychle příklad. Někdo s ním vůbec nehne,
někdo opisuje z výsledků uvedených na konci učebnice.
Vím o jedné neodpovědné ženské, která
počala dítě s jakýmsi pobudou a dítě po porodu hodila do záchodu. Tato žena má možnost
odpuštění. Ale její dítě, podle mínění některých podivných lidí, nemá možnost se do nebe dostat. Místo křestní vody se mu dostalo
vody záchodové.     
Na 2. vatikánském koncilu kardinál Otaviáni
(hlavní postava konzervativního křídla) prohlásil, že limbus (místo mimo nebe pro nepokřtěné děti, kde děti prožívají jen omezené
štěstí) je zbožným výmyslem teologů.
Byl jsem překvapen, že tato otázka byla
teď znovu oficiálně řešena. Ale někteří lidé
jsou podivní a vznášejí do Vatikánu všelijatoto. To je skutečná náboženská výchova.
Naše šekové knížky jsou pravděpodobně naší
nejvýstižnější teologickou výpovědí o našich
skutečných hodnotách. Ježíš analogicky tomu
říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6,21).    
Richard Rohr

ké otázky. A mnoho lidí neumí samostatně
přemýšlet.
Církev je živým organismem. Někdo si ji plete s organizací.
Dnešní společnost si nedovedeme představit
bez institucí. Instituce ale mají svou omezenost. O jejich mezích mají vědět představitelé institucí (aby neutiskovali ty, kterým mají
sloužit) i členové společnosti (aby nečekali
něco, co jim instituce nemůže dát).  
Církevní komise odpovídají na různé otázky.
Někdo prohlášení takových komisí potřebuje.  Z našich otázek a reakcí lze často usoudit
na náš vnitřní stav, způsob myšlení, stupeň
poznání a duchovního života, případně na
naše nezahojená zranění.
Slovo Boží nás vzdělává a uzdravuje.
Už Hebrejská bible (Starý zákon) vedla lidi
k porozumění záměru slova božího a svobodě vůči doslovné liteře.
Je skvělé, že Moábskou Rút přijali muži
i ženy mezi sebe, přesto, že i nadále platí: „Do Hospodinova shromáždění nikdy
nevstoupí Amónec nebo Moábec; ani jejich
desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova
shromáždění.“(Dt 23,4)
Ježíš chválí Davida za jeho samostatnost
a odpovědnost, když nasytil svou družinu
předkladnými chleby.  
Farizeové řekli Ježíšovi: „Hle, tvoji učedníci
dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“
On jim však řekl: „Nečetli jste, co udělal
David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním?
Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu
ani těm, kdo ho doprovázeli, nýbrž kněžím?
A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou
v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez
viny?“ (Srov. Mt 12,1-7)
Židé byli už v Ježíšově době od pěti let vzděláváni. Ve třiceti letech byli schopni vykládat
knihy Proroků. (Výklad Knih Mojžíšových
byl vyhrazen rabínům.)  
Není-li ovšem někdo vzdělán, pokládá-li
svou „víru“ za zásluhu, má-li tvrdé srdce
a nestojí-li o nekřtěné, nechce je pustit do
nebe. Bláhově a opovážlivě se staví na místo,
které mu nepatří. Co se plete Bohu do řemesla? Navíc Boha pomlouvá. Ten přece není
vázán ve své lásce jen na svátosti.
Davidovo rozhodnutí nebylo náhodné nebo
svévolné. Byl náboženský vzděláván.
Ježíšovi učedníci měli solidní základní náboženské vzdělání, uměli se ptát a byli schopní porozuměl Ježíšovým slovům.
Nic nepřijde samo.
Je nutné si porovnávat své názory s Božím
slovem. (Případně s církevními komisemi.)
Ti, kteří se nechávají svazovat literou, škodí
sobě a často i jiným. Neukáznění jsou metlou společenství. Svobodní a odpovědní umí
z pramene čerpat živou vodu.



EUCHARISTICKÁ ÚCTA I.
Úcta Těla Kristova v rané církvi se projevovala především jeho přijímáním. Účast na
eucharistické liturgii byla bez něho nemyslitelná. Nejen to, věřící si odnášeli Tělo Páně
i domů, aby mohli denně přijímat, a to před
každým pokrmem. Tento zvyk poznal sv.
Basil v Egyptě ještě r. 372, zvláště v prostředí poustevnickém a mnišském. I nošení
eucharistie na cestách bylo běžné. Panagie,
onen medailon, který dodnes nosí východní
biskupové tak jako u nás se nosí náprsní kříž,
nebyla původně nic jiného, než pouzdro na
Eucharistii. Ve 4. stol. však nastává zlom. Už
sv. Jan Zlatoústý si stěžuje: „Nadarmo stojíme kolem oltáře, není nikoho, kdo by se na
něm podílel.“ Sv. Ambrož kárá ty, kteří přijímají jen jednou do roku „jako si to zvykli
Řekové na Východě“. Odkud tento takřka
náhlý zvrat?
Čtvrté století je ve znamení ariánství. Blud,
který popíral božství Kristovo a považoval
Ježíše jen za tvora božího, a proto podstatně odlišného od Boha, přirozeně vyvolal
ortodoxní reakci. A ta musela nutně položit
zvláštní důraz na Kristovo božství i vzdálenost mezi člověkem a Kristem. I ve vztahu
eucharistickém. Doklady tohoto nechtěně
nevyváženého pohledu na Krista Bohočlověka najdeme v liturgii, kde se právě v této
době objevují projevy ostychu před tajemstvím a vyznání hříšnosti a nedostatečnosti. S bázní a třesením přistupuje nyní kněz
k eucharistické akci, s bázní a ostychem stojí
i věřící před Kristovými tajemstvími. Zvláště
u sv. Basila nacházíme jasné projevy tohoto
postoje. „S jakou bázní máme přijímat Kristovo tělo a krev Kristovu“ praví např. ve své
Kratší řeholi. Časem se ovšem z této bázně
podložené vírou stává zvyk.
Jestliže i v řeholích (a to i reformně zaměřených) se povoluje přijímání jen čtyřikrát do
roka, musela být situace u laiků ještě horší.
Jen z toho důvodu zavádí IV. Lateránský
sněm r. 1215 ono dodnes platné minimum
velikonočního přijímání. Tento výklad ospravedlňuje skutečnost, že tam kde střetnutí
s ariánstvím nebylo tak výrazné, jako např.
v Římě samém, se starokřesťanská praxe přijímání udržuje ještě v 7. a 8. stol., alespoň
obecným přijímáním v neděli.
Ale od počátku středověku se objevují hlasy
zdůrazňující Pavlovo „zkoumej člověk sám
sebe“ (1 K 11,28) v požadavku pokání, od
10. stol. dokonce zpovědí před každým přijímáním. Ovšem splnit tento požadavek nebylo tehdy nijak snadné, zvláště při povinnosti
zpovídat se „svému“, tj. farnímu knězi. Nadto
se objevily názory přenášející starozákonní
předpisy o levitické čistotě i do křesťanské
praxe. Ty jistě silně napomohly povinnému
celibátu kněží, a šly dokonce tak daleko,
že postihovaly i ty, kdo omývali mrtvoly,
a zakazovaly jim sedm dní přístup k oltáři. Usnesení synody v Coventry z r. 1237,
které po laicích žádá půst půl týdne před
každým přijímáním, ukazuje na další zábra-

nu častého přijímání. Za tohoto stavu
se vyhovovalo touze věřících alespoň
institucí duchovního přijímání a teorií, že přijímající
kněz zastupuje celou
obec, přijímá nejen
pro sebe, ale i pro ni.
Zastává ji i tak velký duchovní vůdce
jako byl Ludolf Saský (+1377) („Eucharistie je naším denním chlebem, neboť
jej přijímáme denně skrze služebníky církve, kteří tuto
svátost
přijímají
pro sebe i pro celou
obec.“)
Teprve na konci
středověku proráží
zdravá reakce na
tento stav. A je naší
národní chloubou,
že myšlenky, jinde
jen nesměle i individuálně pronášené
(němečtí mystikové dominikáni Eckerhart, Tauler, Seuse, františkán David
Augsburský)
se
u nás staly mohutnou vlnou. Před r.
1350 vzniká v cisterciáckém klášteře na
Zbraslavi znamenitá asketická kniha Maloranatum, která v 15. stol. vyšla čtyřikrát tiskem, jednou dokonce v překladu do vlámštiny. Její autor radí, že je lépe z lásky přistupovat, než se z bázně zdržovat. Milíč
z Kroměříže učí, že kdo přistupuje ke stolu
Páně často, má život věčný, kdo zřídka nebo
jednou za rok, ten se snadno vrací k těžkým
hříchům, nemá život, spíše smrt. Přijímání
je hoden ten, kdo zbožně poslouchá slovo
boží, kdo chová předsevzetí varovat se hříchů a kdo je lituje. Milíčův vliv byl mocný,
a tak se není co divit, že konsistoř měla plné
ruce práce s vyslýcháním kněží, kteří Milíčův názor uváděli do pastorační praxe. Vždyť
pražská synoda z r. 1388, a to už pod tlakem
těchto  názorů, povolovala jen měsíční přijímání pro laiky.
I vynikající teolog této doby, dominikán M.
Jindřich z Bitterfeldu, píše, že Kristus ustanovil Eucharistii proto, aby se lidé tímto svátostným chlebem posilovali na cestě k Bohu,
a poněvadž i spravedlivý klesá, je třeba přijímat denně proti každodenním pokleskům.
Podle jeho univerzitního kolegy M. Matouše z Krakova ztrácí ten, kdo se příliš dlouho zdržuje od pokrmu, pomalu chuť k jídlu,
a to platí i v duchovním smyslu. Kdo není
hoden dnes, bude zítra hoden ještě méně.
Že na podobném stanovisku stojí i Tomáš ze


Štítného, nepřekvapí, nápadnější je, že tak
smýšlí i M. Vojtěch Raňků z Ježova, tento
učený ale konzervativní odpůrce Jana z Jenštejna a i pražský inkvizitor cyriak Mauritius a S. Cruse (Matěj Rvačka).  Tyto názory
pak vrcholí v díle M. Matěje z Janova, který
v častém přijímání vidí nejlepší cestu k utvrzení v pravém křesťanství a k ochraně před
křesťanstvím nepravým. Jeho teologické zdůvodnění této rady jde velmi hluboko a připravuje už vlastně husitskou formu eucharistické
zbožnosti. Je to však nauka ryze pravověrná
a daleko předbíhá svou dobu. Čteme u něho
mj. že „prvním a hlavním účinkem této svátosti je sjednocení Kristovy církve a podporování údů církve, která je Kristovým tělem,
a to každého údu podle jeho řádu. Nelze
snazším způsobem naznačit cestu a způsob,
kterým by se zbožný lid spojil s Kristem
a mezi sebou navzájem, než v této božské
a sjednocující svátosti.“ Srovnejme to se slovy konstituce „Lumen gentium“ (kap. 11):
„Věřící posilováni tělem Kristovým ve svaté
slavnosti Eucharistie představují pak názorně jednotu lidu božího, kterou tato vznešená
svátost případně naznačuje a podivuhodně
uskutečňuje.“ Zase o důkaz víc, jak velké
myšlenky v církvi nikdy nezaniknou.
Pracovní texty k bohoslužbě slova,
červen 1969, pravděpodobný autor
Josef Myslivec, Getsemany 6/2007

EUCHARISTICKÁ ÚCTA II.
I když úcta Eucharistie vždy v dějinách
vyplývala z neměnné pravdy víry, že je v ní
reálně přítomen Ježíš Kristus, Bůh a člověk,
přece jen se formy této zbožnosti měnily,
neboť se měnily i úhly pohledu na ni a zdůrazňovaly se i její různé momenty. Neboť to
všechno bylo podmíněno časem, prostorem
a prostředím.
Po mnohá staletí nevystupovala úcta Eucharistie nijak výrazně z linie křesťanského
života, poněvadž byla – lze-li tak říci – jeho
samozřejmostí. Účast na slavení Eucharistie
znamenala zcela důsledně i účast na eucharistické hostině. A pro všední dny týdne
si věřící odnášejí z nedělního shromáždění
Eucharistii domů. Máme svědectví, že tito
první křesťané přijímali každý den z tohoto
svatého chleba přede vším ostatním jídlem.
Těm pak, kteří se pro nemoc nebo z jiné zcela závažné příčiny nedělního eucharistického
shromáždění nezúčastnili, donášeli Eucharistii domů jáhnové. Žádné církevní přikázání
ještě nenařizovalo účast na tomto shromáždění, a přece křesťan Saturnin za Diokleciánova pronásledování prohlašuje před soudem:
„Bez dominia (tj. dnu Páně a jeho eucharistického shromáždění) nemůžeme být.“ Proto
také křesťané umírali, ne pro svou soukromou, osobní víru, do té římský stát nezasahoval, ale proto, že se stranili státního kultu
a dávali přednost kultu svému, eucharistickému. V těchto dobách se
o pravé přítomnosti Kristově
v Eucharistii málo mluví, ale
zato, se zdůrazňují její důsledky. Communio, koinonia je
společným názvem jak pro
společenství svatých (tj. věřících), tak pro eucharistické
společenství údů Kristova těla
s jeho hlavou. Proto je Eucharistie bytostnou částí křesťanského života, a ne středem
nějaké zbožnosti, speciální úcty. Počátky této osobité úcty nacházíme až u sv.
Jana Zlatoústého. Nejen, že
ve svých kázáních zdůrazňuje reálnou přítomnost Kristovu, ale vyzdvihuje eucharistii jako „strašlivé tajemství“.
Bylo-li třeba bojovat proti ariánskému popírání Kristova božství, bylo nutné poukázat
i na význam   Eucharistie jako božského
tajemství spásy. Lze říci, že toto stanovisko
Chrysostomovo jednou provždy určilo charakter eucharistické úcty na Východě.
Východ se nepodílí na ničem z toho, co se
dále vyvíjelo na západě. V tomto vývoji jde
především o zdůraznění vnějšího postoje
při ústředním bodu eucharistické oběti: při
počátku Sanctus celé shromáždění pokleká,
„aby uctilo boží vznešenost a vtělení Páně“,
jak říká Amalar z Met. Ale daleko výrazněji
se tu uplatnila touha po názornosti, smyslové
uchopitelnosti tajemného. Tato touha se ostat-

ně projevuje v mnoha formách: ostatky svatých se vyjímají z uzavřených skříněk a zasazují buď do průhledných relikviářů nebo do
plastik napodobujících ony části těla, z nichž
pocházejí. Oltářní přehrady (lettnery) uzavírají pohled do presbytáře, ale před ně se zcela nedůsledně staví oltář, kde se koná bohoslužba pro lid. A tato tendence se uplatňuje
i v úctě Eucharistie, a tak okolo r. 1200 se jí
v Paříži a pak v Porýní vyhovuje pozdvihováním po konsekraci. Pohled na Eucharistii
je výrazem této zvýšené úcty, která na druhé
straně stále více brání v přístupu k přijímání.
Dostavují se pak i nepříznivé důsledky této
formy zbožnosti: např. v Trevíru v pol. 16.
stol. po pozdvihování odchází většina věřících z kostela. Viděli Eucharistii a o to, co
bylo dále, už neměli zájem – těžko pro nás
pochopitelné scestí dožívajícího gotického
zanícení! Vzniká svátek   Božího těla s jeho
průvody, jsou slouženy čtvrteční mše k úctě
Eucharistie, jimž předchází celonoční adorace, pobožnost k úctě 40 hodin, po které Kristus odpočíval v hrobě, se mění v eucharistickou pobožnost, zavádí se i mše sloužená před
vystavenou Eucharistií. Dodnes doznívá tento typ úcty v představách, že středem kostela
je svatostánek, a bohužel i ve zlozvyku, že se
v kostele chováme náležitě jen tehdy, když
v něm zahlédneme věčné světlo, a konečně
i v pomlouvání kněze, který (plně jen církevní příkaz) umístil Eucharistii na boční oltář.
A v nás starých ještě doznívá výuka z mlá-

dí, že účast na mši svaté se především týká
proměňování, to před ním a potom je už
cosi méně významného, co lze vynechat. Že
tuto situaci pozdní gotiky tridentský sněm
převzal a ještě zvýraznil, je pochopitelné –
v jeho obranné situaci proti reformaci to bylo
nezbytné. Šlo mu v podstatě jen o pročištění
úcty a duchovní prožití Eucharistie.
Vrcholem této tridentské linie jsou pak kroky Pia X.: časté přijímání Eucharistie u dětí
a časté přijímání vůbec. Tedy realizace myšlenky, která se už pět století předtím objevila
v Čechách. A pokud jde o eucharistický kult
v naší době, ocitujeme slova J. A. Jungmanna: „Liturgická obnova v tomto století není


v podstatě nic jiného než pokus, abychom
z části znovu vybudovali celek, zvláště abychom sv. Eucharistii znovu dovedli k uplatnění v jejím plném celostním smyslu. Právě
historické studie posledních generací nám
umožnily, abychom přehlédli dějinný vývoj
i v tomto bodu a zřetelněji viděli, jak se dílčí pohledy na tajemství Eucharistie od sebe
oddělovaly.
Umožnily nám také, abychom zřetelněji
pochopili onen ideální obraz, který tu byl
na počátku a kterého je nám dnes tak bolestně třeba …  Bylo řečeno, že liturgické hnutí zmenšilo úctu eucharistického Spasitele.
Snad. Hlavní důraz se už však neklade na
dílčí pohledy, na jeden jediný bod eucharistických možností, nýbrž na to, co je v něm
vlastní, a na celek. Znovu se obracíme ke
středu a tento střed znovu vystupuje v plném
lesku. Ale počínají zářit i oblasti, které tvoří
jeho okruh a které se dosud jen matně leskly:
věříme, že znovu lépe rozumíme církvi, té
církvi, která slaví eucharistii, jednotě církve, po níž tato svátost volá, svatému křtu,
z něhož se církev vynořuje.
Ale má pro nás nový bohatší zvuk i slovo
boží, které je oním druhým stolem, ze kterého se živí lid boží, a jímž zahajujeme každou slavnost eucharistie. Osvícené myšlení
o eucharistii velmi dobře ví, že spása není
v hromadění eucharistických slavností, ba že
i počet příjímání není vždy nejlepším měřítkem stavu obce, že svátostný život nelze
oddělovat od osobního života, od stálého osobního setkávání jednotlivce s Bohem.
Právě toto vysoké hodnocení eucharistie nás učí, že
k božím výšinám musí vést
stupně, že v bohoslužebném
plánu obce musí mít své místo i pobožnosti i společná
modlitba mimo eucharistickou slavnost, že své místo
musí mít i zpřístupnění slova
božího a uvědomění radostného poselství, kterého se
nám dostalo, že tedy především správné hlásání slova
musí být korelátem důstojné bohoslužby. Ba vůbec se
nemusíme starat o nějakou
zvláštní eucharistickou zbožnost. Jen jde o to, aby eucharistie byla zabudování do celku křesťanského života, jak
tomu bylo ve stoletích rané církve. Jen proto
se musíme vždy snažit o to, aby věřící došli
k poznání celého bohatství božské lásky, která k nám přišla v Kristu, a aby mu odpovídali
ve víře, naději a lásce. Pak sami budou puzeni k onomu velkému „Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu ,“ k velkému díkuvzdání,
k eucharistii, které nás naučil sám náš Pán.
To bude pak nejzdravější a nejtrvanlivější
forma eucharistické zbožnosti.
Pracovní texty k bohoslužbě slova,
červen 1969, pravděpodobný autor
Josef Myslivec, Getsemany 6/2007

UMĚNÍ ČÍST PERIODIKUM
Oto Mádr
Psané slovo. Bůh je nabídl už v období, kdy
naprosto převládala řeč mluvená, ve značně prostším kulturním prostředí. Pro nás má
nepoměrně větší význam, my nemůžeme bez
písma existovat. Ale nejde jen o Bibli; zarputilé písmáky, biblicisty a fundamentalisty,
kteří tvrdí, že vystačí s Biblí a vlastním rozumem, usvědčuje ona sama (2Petr 3,16). My
jsme přijali Boží zvěst oblečenou do výraziva asi (půl) století, jenže ona je v církvi
dále prožívána, znovu objevována námi
a pro nás.
Zájem je nelhostejnost. Není třeba dokazovat, že vůči pravdě o Bohu nelze věřícímu a milujícímu zůstat lhostejný. Samozřejmě, nikdo nemůže pojmout všechno
vědění, ostatně i tady platí prudenciální
pravidlo správné míry a nutnost výběru.
Ale jde o zásadní, hluboký postoj, o trvalou, bytostnou touhu po Bohu všemi způsoby, i poznáním, novým a lepším.
Úcta je velmi základní mravní postoj
k Bohu, lidem, hodnotám, k bytí, kráse a dobru (Ditrich von Hildebrand).
A k pravdě.
Pravda je výpověď o něčem, co je. (Lež
je výpověď o něčem co není.) Ale každé bytí, tím spíše svrchované Bytí, otevírá svá tajemství, jen když dovedeme
v pokoře a údivu strnout před jeho velikostí a krásou. Nikoli, když přistoupíme
povrchně, hlučně, pánovitě a netrpělivě.
Liturgické pocty vzdávané knize knih
jsou i připomínkou povinné úcty ke
každému slovu sdělujícímu pravdu. Každá pravda je Boží.
Mluvené slovo přenáší duševní obsahy
mezi přítomnými. Psané slovo je přenáší do
dálek prostoru a času, jenže ochuzené o řadu prvků mimoslovní komunikace, které při
přímém styku řeč doplňují a zpochopitelňují.
Živý rozhovor, plynule navazující svobodnou
výměnou myšlenek mezi bezprostředně reagujícími a vzájemně se inspirujícími partnery, může být jen do jisté míry imitován korespondencí. Naproti tomu kniha nebo periodikum zůstává komunikací jednosměrnou.
Dobří autoři se snaží vyjít čtenáři vstříc tím,
že se vžívají do jeho pocitů, představ, názorů,
reakcí. Nikdo ovšem, aspoň při náročnějším
tématu, není schopen tak dokonalé formulace, aby úplně uspokojil všechny čtenáře.
Ostatně, je to ideál? Když se o to pisatel příliš snaží, zatíží text nudou, protože vnucuje čtoucímu pasivitu, a tak znehodnotí jeho
poznávací proces. Ke skutečnému osvojení
se potřebujeme s problémy také sami poprat;
nedopověděnosti textů mají v tomto smyslu
kladný význam.
Dobrý čtenář vychází vstříc tím, že se snaží
za textem vidět živého člověka, uhadovat
jeho pochody, svízele i objevitelská vítězství. Překonat odcizující papírovou bariéru a vstoupit do přátelského dialogu, skoro

spiknutí k odhalení pravdy. Ptá se autora
a odpovídá si z materiálu, který mu on už
poskytl, a samozřejmě i z vlastních zásob.
Pro takový dialog si ovšem musí něco v sobě
přinést, shrňme to do hesel důvěra – kritika
– sebekritika.
Důvěra je základní předpoklad plodného
mezilidského styku vůbec. Důvěřovat je
vždycky spojeno s nějakým rizikem, ale
vyhýbat se jakémukoli riziku znamená znelidštit se. Když tedy čteme, normálně předpokládáme, že autor věc zná a že je vědecky

poctivý. Jde o druh přirozené víry.
Kritika je nezbytný doplněk důvěry, nemáli četba ulpět na povrchu nadšeného nebo
trpného konzumu. Pouhý spotřebitel zůstává
dlužen sobě, autorovi i věci samé. Není schopen bránit se možnému omylu autora ani svému vadnému pochopení.
Věřící člověk je náchylný podléhat nekritičnosti vůči čemukoli v oblasti víry, třebaže
je v praktických záležitostech normálně na
výši. Naše nekritičnost představuje jednu
z překážek přijetí víry dnešními lidmi, pro
něž je naivní člověk, když bere sdělení bez
samozřejmé kritické reflexe, vyřízen jako
inferiorní a nepříslušný ve věci poznání.
Vyskytuje se mezi námi i druhý extrém,
vášnivá apriorní kritika. Protože „krajnosti
se dotýkají“, také ona zabraňuje v přístupu k pravdě. Může se projevit impulzivním
odmítnutím nebo odvoláním na to, že přece
vždycky to tak bylo, nebo palbou osobitých
argumentů, ale vždycky je to prostě obhajoba svého, o pravdu tu nejde. Kořeny takové defenzivní kritiky bývají pýcha, duševní
lenost, strach.
Pravá kritika vychází z pokorné a statečné
vůle k pravdě.


Sebekritika je kritika kritiky. Čtenář si potřebuje zhodnotit nejen autorův názor, ale i svou
reakci na něj. Je to střízlivý pohled na meze
vlastního poznání. Jako trvalý stav mysli je
to součást pokory, nejen křesťanské.
Tvrzení jiných ověřujeme tím, že je zkusmo,
„metodicky“ zpochybňujeme. Zcela právem
jenom tehdy, když umíme položit kontrolní
otazník i za svou kritiku. Jinak bychom činili
svůj rozum absolutním soudcem.
Drtivá, bezohledná kritika bývá symptomem falešné, pyšné sebejistoty. Je naopak
známkou velkého ducha, že hledá závadu v první řadě u sebe. O svatém Tomáši
Akvinském se traduje, že když něčemu
nerozuměl po prvním přečtení, konstatoval klidně Stultus ego (Já jsem hlupák)
a četl podruhé; když ještě potom nerozuměl, řekl si Stultus egovel ille  (Buď jsem
hlupák já, nebo on); teprve když nechápal
ani po třetím přečtení, udělal závěr Stultus ille (On je hlupák) a knihu odložil.
K bezprostřední dobré dispozici patří
známá, ale připomenutíhodná   podmínka: ztišení, soustředění mysli. Před sportovním výkonem je zapotřebí maximálně probudit pohotovost svalové energie, oddechová relaxace naopak vyžaduje
maximální uvolnění a rozptýlení těla
i ducha, a na obojí existují odborné návody. Má-li být čtení plodnou myšlenkovou
prací, musí se člověk uvolnit od tělesných
a duševních stresů, napětí, uklidnit těkání představ a s příjemným očekáváním,
s radostnou zvědavostí se oddat autorovu vedení do světa poznání. Současné
návody k přípravě duševní práce těží ze
zkušeností meditativního Východu a připomínají naše známé techniky rozjímání.
Ta blízkost není zcela náhodná, a jestliže
někdo nad teologickou literaturou maně
vstoupí do dialogu s Bohem, je to jen logické
a známka optimální dispozice.
Nakonec sem patří připomínka nejzapomínanější ctnosti. Vděčnost poskytuje autorovi,
když se s ní někdy setká, ujištění – potřebnější, než si čtenář běžně umí představit – že se
nenamáhá do prázdna. Má však význam i pro
čtenáře samotného.
Každá publikace podávající vhled do současného myšlenkového dění v církvi musí
odrážet pluralitu teologie, která chce být živá,
tj. vůbec k něčemu dobrá. Požaduje-li někdo
od teologie jen hotové informace, nesporné
a jasné, je na špatné adrese; takové může
najít v katechismech potridentského období. Přiznejme tomuto historickému období
spravedlivě, že vneslo do západní církve mj.
cennou zkušenost řádu, jejíž jádro není dovoleno opustit. Ovšem doznívání Tridentina,
jak jsme již zažili, uvázlo v málo tvořivém
a sklerotizujícím  ovzduší, a to muselo Druhé vatikánum  vyvětrat. Jistěže má i toto naše
období svá nebezpečí současná a budoucí.
Nelze na ně zapomínat, ale nelze je vyřídit
zarputilou, zaslepenou, špatnou věrností, jejímž otcem bývá strach, tj. malá víra.
…
Teologické listy 1/2007, výňatek

BERU VÁŽNĚ VĚTŠINU, ALE DĚSÍM
SE REFEREND
část z rozhovoru s Ivanem Medkem
…Spisovatel František Langer píše, že
„bělohorská bitva a zborovská bitva jsou
začátkem svých epoch“. Čím to, že o bitvě
na Bílé hoře se mezi školáky ví, ale o bitvě
u Zborova nikoliv?
Já si myslím, že je to dáno samozřejmě
komunistickou dobou.
Jsme už ale osmnáct let poté.
Není to moc vidět. Některé domy jsou sice
omítnuté a k dostání jsou věci, které dřív
nebyly, ale ve způsobu myšlení to moc nevidím. A co se týče těch bitev, je to vůbec
zvláštní situace: my se s větší radostí nebo
takovou malinko masochistickou ochotou
učíme raději o bitvách, kdy jsme prohráli,
třeba Bílá hora nebo Lipany.
V čem vidíte příčinu?
Já mám pocit, že to je způsobeno
tím, že nad svými dějinami velmi často pláčeme. Myslíme si, že
to, co se nám stalo, je absolutně
nespravedlivé, protože my jsme
byli vždycky dobří, my jsme se
nikdy nedopustili něčeho špatného, až řekněme na toho Žižku, ale
na toho jsou různé výklady. To, že
se hrstka Čechů kdysi vzchopila
a bojovala v legiích za svobodu
nebo že někteří kluci odjeli do Anglie bojovat
v rámci britského letectva proti Němcům, to
považujeme spíše za individuální věc. Navíc
jsou tam podle názoru mnoha lidí kontroverzní postavy, třeba generál Syrový. Lidé
si představují, že to byl kolaborant, což je
samozřejmě absolutní nesmysl. Podobně si
dlouho představovali, že byl kolaborantem
generál Eliáš. Trvalo dlouho, než naši historici i politici pochopili, že to byl hrdina.
Aby se něco změnilo, museli bychom začít
v rodinách. Dokud se děti nebudou učit od
rodičů a dokud nebudou ve školách schopní
učitelé, dokud nebude historie přinejmenším
stejně důležitá jako chemie, fyzika nebo ekonomie, těžko se něco změní.
V našich dějinách není neobvyklé, že ti,
kdo za něco důležitého bojují v první linii,
jsou po vítězné bitvě přehlíženi. Potkalo to
i legionáře, a nejen za komunistů. Poměrně macešsky se k nim zachovala už první
republika. Považujete to přehlížení hrdinů
za náš národní rys?
Já nevím, jestli je to národní rys, je to možná takový strach, aby někdo nevynikl nad
někoho druhého. To je spíš náš národní rys –
nedůvěra vůči každému, kdo malinko vykukuje. A kdo hodně vykukuje, ten už je nebezpečnej, tam už je třeba ho maličko srovnat.
To bylo za Rakouska, to bylo za první republiky, samozřejmě za komunistů a ještě je to
trošku i teď.
Co se s tím dá dělat?
No zase, vychovávat lidi. Když tohle říkám,
tak jsem si vědom toho, že to může znít
směšně. Víte, Železný, ředitel Novy, mně

jednou v soukromé debatě řekl: Prosím vás,
nikde neříkejte, že je třeba lidi vychovávat,
to je mentalita obrozenců 19. století, to je
dávno mrtvé, lidem je třeba rozumět a chápat, co sami chtějí. Já jsem řekl: No to to
dopadne, protože když se budete lidí ptát, co
sami chtějí, tak je to hrůza. Já se například
teď při debatách kolem radaru děsím eventuálních referend. Lidé se budou bránit vždycky. Kdybyste se jich zeptal, jestli se u nich
má postavit třeba elektrárna nebo televizní
věž, taky by protestovali, protože tam chtějí chodit na borůvky a chtějí tam mít svůj
klid. Já to naprosto chápu. Na druhé straně: jakmile by bylo odhlasováno všeobecné
referendum s podmínkou, že se musí nejdřív
zjistit postoj lidí, tak vás ujišťuju, že jsme
za chvíli u tématu trest smrti, u tématu, co
budeme dělat s Cikány, protože ty je nejlepší
vyhnat. Nebezpečí, že se toho zmocní taková
ta spodina, to je všude na světě, proto se toho
bojím. O těchhle věcech nemá
rozhodovat takzvaná většina,
protože ta většinou o tom vůbec
nic neví nebo reaguje spontánně,
jak se reaguje v hospodách nebo
na ulicích. To není pohrdání většinou. To je vědomí, že většina
nemůže z praktických důvodů
nést tu odpovědnost.
Zatímco před devadesáti lety
jsme měli přeběhlíky, kteří se
se vztyčenou hlavou zasloužili o vznik státu, dnes máme přeběhlíky, kteří se se sklopenou hlavou zasloužili o vznik vlády. Je
pro nás existence těch dvou přeběhlíků
užitečná?
Já bych se především neodvážil ty dva typy
přeběhlíků srovnávat, protože legionáři něco
obětovali a byli si vědomi všech rizik, která jsou s tím spojená. A především to dělali
proto, aby tady vzniklo něco, čemu hluboce věřili. Ti dnešní přeběhlíci – mimochodem netřeba je zesměšňovat, protože takhle
ze strany do strany přebíhají lidé všude na
světě, v nejživější paměti je Churchill, který
přešel zleva doprava – přece jenom uvažují
krátkodoběji, z hledisek praktických. Já je
naprosto respektuju. Myslím, že není třeba
se jim smát, ale zároveň není třeba z nich
dělat hrdiny.
…
Proč není současná lidová strana klasickou stranou?
Protože jí chybí to, co v klasické politické straně vždycky má být: vyvážený poměr
mezi těmi, kteří stranu tlačí dopředu, a těmi,
kteří kritizují, vytvářejí život té strany. Není
to strana, která se snaží získávat nové a nové
členy, získávat nové a nové myšlenky, jít
prostě dopředu. Ta strana je ve svém základním myšlení příliš dlouho uzavřená v takové
starosvětské představě o tom, co je dobrý
člověk. To jsou takoví ti dobří, správní Moraváci řekněme. Ale to je nesmysl. Podle mého
soudu je lidová strana v té situaci společně
s katolickou církví.
Kdybych se vás zeptal, kterého ze sou

časných ministrů si nejvíc považujete pro
jeho práci, uvedl byste konkrétní jméno?
Mně se ze současné vlády líbí ministr spravedlnosti.
Čím vás zaujal?
Především svojí slušností a určitou noblesou
celého projevu a klidem, s jakým přistupuje
k řešení problémů, kterých tam má spoustu.
Nevyčítal jste mu přístup v případu Krejčíř?
Každému člověku v takové pozici by jistě
bylo možné vytknout, že tam poslal tyhle
policajty, a neposlal jiné, ale to je technická
otázka. To není otázka principiálního postoje.
Řekl jste, že by komunisti měli zmizet. Oni
ale evidentně zmizet nechtějí. Neměla by
se komunistická strana zakázat?
To se už nikomu nepovede, protože komunisté nikdy nebyli hloupí. Byli nebezpeční,
ale hloupí nebyli nikdy. Oni neudělají takovou chybu ve svých stanovách a podobně,
aby bylo možné je na základě toho zakázat. Musíme se smířit s tím, že tady nějaký
čas ještě budou. Ono se to týká celé společnosti, protože pakliže něco potřebujeme
do budoucnosti, tak je to trpělivost. Změny
v myšlení lidí vyžadují mnoho času a demokracie není jenom určitá politická struktura,
ale především vztahy mezi lidmi.
Nedávná nadsázka ministra Vondry o možném obnovení povinné vojenské služby vás
vyprovokovala k napsání takové menší
glosy, ve které uvádíte: „Pokud si všichni naši občané, muži i ženy, neuvědomí,
že mají vůči této zemi a především vůči
demokracii konkrétní povinnosti, bude to
moc špatné. Kdo v případě ohrožení – a to
nemusí přijít jen zvenčí – nahradí civilní
obranu?“ Není idealistické očekávat, že
všichni občané budou v případě potřeby
bránit ohroženou vlast?
Pokud by tomu bylo takto rozuměno, pak to
samozřejmě idealistické a nepraktické je. Ale
proč by nemohla být zavedena nějaká služba
pro mladé lidi? Ne že by cvičili s flintami
nebo si hráli na vojáky, ale ať se starají o staré a nemocné lidi. Podívejte se, jak vypadá
situace v léčebnách dlouhodobě nemocných.
Jak jsou tam na tom nemocní, v jaké situaci
jsou sestry, které jsou třeba dvě na půl patra.
Jak jsou placené a co všechno musí dělat. Ať
se taková služba předepíše mladým lidem
jako určitá povinnost. Pakliže nebudou mít
od svého mládí vědomí nějaké povinnosti
vůči společnosti nebo povinnosti vůči slabším, tak co s tím? Budou se jenom prát, pít
pivo, nadávat a stěžovat si. Já si myslím,
že člověk má být vychováván už v rodině
k věcem, jako je povinnost, jako je kázeň,
jako je úcta, jako je zodpovědnost, jako
je slušnost a jako je mravní jednání. To si
musí každý vyřešit sám, zejména tu poslední otázku. Na ni lze odpovědět samozřejmě
různě, a ta nejhorší odpověď by byla: Co to
je morálka nebo co to je pravda? Na tom se
dějiny lámou.
Bob Fliedr, LN 30.6.2007

BUDOUCNOST RUSKA JE V POKÁNÍ
Před lety jsem napsal povídku Vykradači hrobů. Jejím hrdinou je ruský amatérský
archeolog Andrej Vladimírovič Lepskij, který se shodou okolností stane svědkem zločinů ruských jednotek v Čečensku. Citlivého
mladíka, který miluje Rusko, drtí události,
ženoucí se jako železné kolo jeho vlastí natolik, že konvertuje na islám a přijímá jméno
Abu Bakr.
Prototypem pro vytvoření postavy mi bylo
několik skutečných mladých Rusů bojujících
na straně čečenské gerily proti ruské federální armádě, kteří byli ke konfesnímu převratu
dovedeni svědomím. V jedné pasáži povídky
Andrej říká:
„Jak tak můžeme žít? Jak můžeme žít a neuvědomovat si, že s námi svět mluví jen proto, že máme sklady zrezavělých atomovek?
Jak můžeme žít s radostí z toho, že se nás
všichni bojí? Padla na mne všechna hrůza
historie a vyvstávala mi před očima všechna
příkoří, kterých se Rusko dopustilo. Surová
kolonizace Sibiře, kterou tak těžce nesl děda
Těrentij, obsazení Altaje, podrobení a vyhubení malých severských národů, znásilnění
Tuvy... Kolonizace zakavkazských křesťanů.
Uchvácení Litvy, Lotyšska a Estonska. Znásilnění Bessarábie... Přepadení Mandžuska,
spolupráce s Hitlerem na rozervání Polska,
surový přepad Finska, tanky v Praze a Budapešti. Zničení Afghánistánu, ruské tanky podporující mafiány v Tádžikistánu... Milióny
tun ruských zbraní všude po světě, koketérie
s nejšpinavějšími režimy.
Dlouho jsem to v sobě dusil a nemohl jsem
připustit tak surovou pravdu. V nekonečných
diskusích s Čečenci jsem oponoval jejich
tvrzení, že máme násilí v genech, že všechno ruské zlo vyplývá ze zničení genofondu
národa, ztrátou našich nejlepších lidí ve válkách, revolucích, na popravištích a v koncentrácích.
Vyznávám, že není Boha kromě Boha
a vyznávám, že Mohamed je posel Boží...
Stal jsem se muslimem. Tou jedinou větou
jsem se odřízl od kořenů staré víry, od minulosti, od zodpovědnosti za své předky a současníky.“
Andrej v povídce
prochází niterným
pokáním vnímavého jednotlivce, svůj
statečný čin transponuje do individuálního a neobvyklého aktu zřeknutí se
víry. Obviňuje svou
vlastní zemi a snaží
se sejmout její hříchy
tím, že je bere na svá
vlastní ramena. Nejdůležitější součástí
Andrejovy sebereflexe je i pochopení
toho, že jsou to právě
Rusové, ruský národ,

Uvanučina píseň
Velikej příliv mě rozhoupává
do prudkýho proudu mě postrkuje
vířím jak ve vodě řasa víří
Vobloha a mocnej vzduch
rozhoupávaj mou duši
srážej mě na zem
a já třesu se radostí
eskymácká poezie
kteří nekonečně se opakující imperiální vášní
ruského státu trpí nejvíce.
Vzpomněl jsem si na Andreje okamžitě po
siláckých výrocích ruské generality a jejích
otevřených vyhrůžkách vůči České republice
v souvislosti se záměrem umístit na našem
území radarovou základnu USA. Vzpomněl
jsem si také navšechna ta setkání s ruskými
generály a důstojníky, které jsem v devadesátých letech absolvoval. Na nepsanou povinnost zvídavého válečného zpravodaje účastnit se bohatýrských vojáckých pitek i na to,
s jakou upřímností mne ruští generálové brali
kolem ramen a říkali: „Však my vás jednou
z toho německého jha vysvobodíme.“
Nevíme, co bude v nestabilním Rusku za pět
za deset let. Bolševický režim? Fašistický
režim? Režim mafiózní? Nebo nějaká kombinace všech? V žádném případě nemáme
žádné indicie toho, že by imperiální ambice
ruského státu umíraly na úbytě. Co se týče
rozpínavosti na západ určitě nekončí u Užhorodu, ale minimálně u Aše.
Chování ruské generality ponižuje ruský
národ, který má nárok na důstojný život
vedoucí ke spolupráci s plnoprávnými sousedy, na život bez velmocenských siláckých
gest.
Andrej už není v Rusku jediný, kdo pochopil, že budoucnost Ruska je v pokání. Do té
doby musíme hledat garance naší bezpečnosti jinde.
Jaromír Štětina, Rozhlas, 11/2007
Družina skautů

OPRAVUJEME ORLICKÝ KOSTEL
Naši předkové nám nasadili vysoko laťku
tím, co vytvořili (ne vše se jim povedlo).
Dnes  se ale počet lidí chodících do kostela
stále zmenšuje a udržování dědictví otců nás
příliš svazuje. Ale kostel na Orlici potřebujeme a je nutné jej opravit. Za minulého režimu
se nesměl kostel opravovat (byl baštou proti
komunistické svévolí).
Nakdy začátkem druhé poloviny 20. století,   dosloužila cihlová dlažba pod lavicemi.
Cihly byly odstraněny a tato plocha byla
zalita betonem. Nebylo to šťastné řešení, vlhkost ze země od té doby vzlíná zdmi kostela
a narušuje omítky. Proto je třeba betonovou
plochu podlahy kostela vybourat a nahradit
dlažbou, která bude „dýchat“. Pod dlažbou
navíc položíme hadici, která bude vlhkost
odvětrávat.  
Pískovcové náhrobky zvenku přemístíme
dovnitř kostela, aby netrpěly povětrností.
Je nutné opravit narušenou vnitřní omítku
a vymalovat celý prostor. Na tyto opravy
jsme v letošním roce dostali příspěvek 500.
000 Kč od Krajského úřadu.
Novou elektroinstalaci, osvětlení, dlažbu
a nové lavice si musíme pořídit sami.
    Předběžný odhad činí 2 miliony Kč.
    Zatím máme 918.516 Kč.
(Z toho jsme získali: za prodané pozemky
v minulých letech
526.800 Kč
sbírka 22.4. 2007 vynesla
27.520 Kč
sbírka 27.5. 2007
17.173 Kč
sbírka 17.6. 2007
21.223 Kč.
Na nové lavice jsme do dnešního dne dostali,
převážně od starých lidí
325.800 Kč.)
Potřebujeme tedy ještě přes jeden milion získat. Prosíme Vás o pomoc a o štědrost. Znáte
někdo nějakého štědrého sponzora?
Každou třetí neděli v měsíci pořádáme na
tuto opravu v kostelech farnosti sbírku.
Peníze je také   možno poslat přispět přímo
na účet: 1323857329/0800, var. symbol 123
(zřízený na tento účel). Po obdržení potvrzení v bance darující dostane na faře potvrzení
o převzetí finančního daru.
V příštích dnech nás čeká poslední rozhodování s pracovníky Památkového úřadu a dalšími odborníky. O všem budete postupně
informováni.
Děkujeme Vám všem, kteří už na opravu přispěli. Děkujeme Vám, kteří přispějete.
Václav Vacek
ZMĚNA
Poutní a posvícenské bohoslužby v Šedivci
a v Červené bývaly vždy ve 12 hod.
Příště, bude bohoslužba v 8.45 hod. místo
bohoslužby v Mistrovicích nebo Lukavici.
Tam bude vždy bohoslužba v sobotu předtím.   
Poutní bohoslužba 19. srpna na Šedivci bude
tedy v 8.45 hod. (viz str. 18).
Václav Vacek



AKTUALITY
Česká křesťanská akademie
v Letohradě  
pozvala přednášet psycholožku
PhDr. Jiřinu Prekopovou „O
výchově a sebevýchově“
na neděli 29. června v 19 hod.
v Orlovně.
Před dvěma roky přišlo na
přednášku Dr. Prokopové 180 lidí, loni
dvakrát tolik.
Vyhlášenou Kunčickou pouť budeme slavit
2. září. Začínáme bohoslužbou v 10.15 na
kunčickém hřišti. Těšíme se na výtečný oběd
(výběr několika jídel) a na bohatý odpolední
program.
Česká křesťanská akademie v Letohradě
připravuje přednášku Jaroslava Achaba
Haidlera „Židovské hřbitovy“, v sobotu
15.  září v 19 h. v Orlovně na Orlici.
J. A. Haidler je herec a ředitel Činoherního
studia v Ústí nad Labem. Vedle překladatelské
činnosti se věnuje dokumentaci židovských
hřbitovů v Čechách a na Moravě.

        Život Boží
       křtem přijali
17.6.
  8.7.
15.7.

Tereza Korandová        
František Novotný
Daniel Kašpárek
Josef Matyáš

Lásku, úctu
a věrnost si slíbili
  9.6.   Pavel Maixner a Veronika Pražáková
23.6.   Ondřej Doležal a Veronika Hrdinová

   Ke vzkříšení
jsme vyprovodili
15.6.  Antonína Šťovíčka      	
22.6.  Paraskievu Valentovou
29.6.  Marii Sýkorovou
16.7.  Zdeňka Barneta

83 let
68 let
95 let
73 let

Poděkování
Děkujeme všem, kteří pomáhali se slavností dětí, které přijali poprvé pozvání ke Stolu
Páně a se slavností biřmování. Především
našim katechetkám paní Janě Skalické a paní
Lence Venclové.
Poděkování
Veliké poděkování patří vedoucím skautům.
Je pracné se jim týdně po celý rok věnovat.
Uspořádat čtrnáctidenní tábor je náročné.
Děkujeme Vám za Vaši nezištnost, oceňujeme Vaší práci a tvořivost, vážíme si Vašeho
přátelství k dětem. Dobře víme, ze skauting

připravuje děti ke šlechetnému a obětavému
životu.

Výstava obrazů Adolfa Liebschera
na zámku v Potštejně

Poděkování
Díky Vám se v neděli 17. června vybralo
na opravu orlického kostela 21.223 Kč.
Můžete přispět přímo na účet(zřízený na tento účel): 1323857329/0800, var. symbol 123.
Po obdržení potvrzení v bance dostanete na
faře potvrzení o převzetí finančního daru.

Na nově upraveném zámku v Potštejně
můžete od 6. července do 12. srpna navštívit výstavu obrazů s názvem „Adolf Liebscher – sláva a zapomnění“. A není to náhoda.
V letošním roce si připomínáme 150. výročí
narození českého malíře A. Liebschera, člena tzv. Generace Národního divadla. Adolf
Liebscher si Potštejn oblíbil již při prvních
pobytech v letech 1880-82, kdy zde se svým
bratrem Karlem pracoval na ilustracích pro
Sedláčkovy Hrady a zámky. Od roku 1893
již v Potštejně pobýval pravidelně na letním
bytě až do června roku 1919, kdy zde zemřel.
Památkou na jeho četné pobyty jsou většinou
drobnější líbezné krajinky zachycující partie na Divoké Orlici, romantické zříceniny
hradu a další místa z obce i blízkého okolí
Potštejna.
Adolf Liebscher (1857 – 1919), byl žákem
Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni. V Praze se uvedl vytvořením osmi lunet ve spojovací chodbě Národního divadla a proslavil se
zejména jako dekorativní malíř. Spolu s bratrem Karlem Liebscherem (1851 – 1906) je
autorem dioramatu Boj studentů se Švédy
na Karlově mostě, které vzniklo pro pavilon
Klubu českých turistů na Jubilejní zemské
výstavě roku 1891; dnes je obraz součástí
známého petřínského bludiště.
K výstavě je vydána doprovodná publikace,
která přináší první shrnutí a zhodnocení díla
tohoto všestranného umělce, a sada reprodukcí jeho děl na pohlednicích. Výstava na
potštejnském zámku bude otevřena denně
kromě pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17
hodin. Více informací najdete na: www.sdruzeniliebscher.cz.
Zámek v Potštejně nabízí i stálou zámeckou
expozici a možná i další překvapení. Dále
můžete navštívit zříceninu hradu Potštejna
známou z povídky o bájném pokladu hraběte Chamare z pera Aloise Jiráska. Také procházka památnou lipovou alejí podél břehů
Divoké Orlice je jistě příjemným lákadlem
na výlet do kulturou a přírodními krásami
oplývajícího městečka Potštejn.

O čem jednala Farní rada
27. června 2007
- Pana Samka, vikariátního technika, požádáme o posouzení závažnosti oprav lukavického kostela.
- 26. června přijede pan biskup D. Duka na  
vizitaci. Zeptáme se, zda je možné získat
pastoračního asistenta pro mládež.
- Elektronických varhany z orlického kostela
nebudeme půjčovat.
- Při letošním „Putování za duší“ na Kopečku
budou herci přednášet texty o nenásilí.
- 29. července v Orlovně bude Dr. Jiřina
Prekopová přednášet „O výchově a sebevýchově“.
- Pan farář bude se skauty na táborech slavit
bohoslužby.
- Členové FR mají dodat připomínky a návrhy k chystané anketě pro farníky.
- Je třeba připomínat, že biřmování, 1. svaté
příjímání dětí, Velikonoce, jsou slavnostmi
celého farního společenství.
- Připravíme farní odpoledne – k obecné rozpravě o životě farnosti.
- Program Akademických týdnů vyvěsíme ve
všech kostelech.
- Civilní pohřby jsou za určitých podmínek
možné.
- Ministerstvo kultury jsme požádali o financování restaurování obrazů křížové cesty v orlickém kostele. V lednu požádáme
o grant na restaurování cenných rámů.   
- Jen co získáme stanoviska úřadů k možnostem úprav interiéru kostela na Orlici, budeme informovat farníky.
- Příště bude FR jednat 18.7. ve 20 h. na faře
o přípravě kunčické pouti.  
zapsala: Jana Kalousková
Poděkování
Děkujeme Vám všem,
kteří jste během
výstavy „Děti z konce Ukrajiny“, jakkoli přispěli na pomoc
dětem z dětských
domovů na Ukrajině.
Díky Vaší štědrosti se
vybralo 5901 Kč. Tyto
peníze budou využity
na nákup zdravotnického a hygienického
materiálu. Děkujeme.
za O.s. Bodaj:
Jan Čanda


Sloní turnaj při hledání nového Dalajlámy

Nevíte si rady ?
Občanská poradna VÁM PORADÍ!
Každý z nás se na své
životní cestě někdy dostal
na křižovatku nebo rozcestí a nevěděl, kudy
kam.
Pokud chcete autem bezpečně projet křižovatkou, musíte dodržovat
pravidla silničního provozu.
Životní křižovatky a rozcestí jsou však mnohem složitější a neexistuje žádný univerzální
návod, jak je řešit.
Někdo má kamarády a známé, kteří rádi
pomohou a poradí, ale za svou radu by „ruku
do ohně nedali“. V této situaci vám nabízí
pomoc občanská poradna.
Pomůžeme vám orientovat se ve vašich právech a povinnostech, vyhledáme související
informace a navrhneme možné varianty řešení vašeho problému. Vy sami už se potom
rozhodnete pro řešení, které vám bude nejvíc
vyhovovat.
Nepotřebujeme znát vaše jméno ani adresu. Naše rady nic nestojí. A přestože je naše
poradenství bezplatné, můžeme vám zaručit
věcnou správnost informací a rad. Dokladem toho snad může být získání certifikátu o poskytování vysoce kvalitních služeb
Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí.
Pokud naše síly nebudou stačit k vyřešení
vašeho problému, odkážeme vás na odborníky v dané oblasti.
Jsme tu proto, abychom vám pomohli vaší
životní křižovatkou projet co nejbezpečněji.
Rádi vás uvidíme:
            v Ústí nad Orlicí, 17.listopadu 69
            v Letohradě, Na Kopečku 356
pondělí 8-11:30 12:30-17
úterý
9-12
čtvrtek 8-11:30 12:30-16
Volejte: 465 520 520, 465 621 281
Pošlete nám e-mail: poradna@orlicko.cz

Pepa a Michal při hře „Nervy v řadě“

ZPRÁVY Z MECHU A KAPRADÍ aneb JAK JSME LETOS TÁBOŘILI
Jako každý rok, tak se i letos konaly skautské tábory, které jsou vyvrcholením celoroční skautské činnosti v oddílech. Počasí nám
sice v prvních čtrnácti prázdninových dnech
nepřálo moc sluníčka, ale protože jedenáctý
bod skautského zákona by klidně mohl znít
„Skaut je nepromokavý“, nenechal si nikdo
zkazit náladu. V našem středisku proběhlo
celkem 7 táborů a vystřídalo se na nich asi
180 dětí. Na 5 z nich jsme se byli podívat.
Druhý roj světlušek, 1. oddíl skautek a 1.
oddíl skautů již tradičně tábořil na Vrchní Orlici u Neratova. Světlušky letos poprvé vztyčily novou rojovou vlajku; skauti si
opět mohli po náročném programu užívat ve
vlastnoručně vybudované sauně a skautky
se kromě výroby mýdla zabývaly hledáním
nového Dalajlámy v rámci celotáborové hry
z Tibetu.
V Pískovně u Verměřovic se utábořili indiáni
kmene Kariů, 1. roj letohradských světlušek.
Děti měly za úkol osvobodit Indiánku Išku,
která rozuměla zvířatům a zachránila svou
vesnici před osadníky.
Další tábor indiánů jsme našli v Moravském

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2007
Již tradičně pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí Příměstský tábor v centru Pod střechou v Letohradě. Zváni jsou všechny děti od 6 do 15 let. Jednotlivé týdny budou tématicky zaměřeny: výtvarný, sportovní, hudební týden
a týden přírody. Na každý den připravíme pro děti program, jednou týdně
uspořádáme nenáročný výlet a v případě slunečného počasí vyrazíme k vodě. Na závěr
tábora se uskuteční tradiční přespání v centru s opékáním a noční hrou.
Cena na jeden den je 50 Kč. V případě výletu se hradí navíc náklady za dopravu, popř.
vstupné. Pro zájemce je možné objednat obědy v jídelně Marek (kolem 37 Kč za dětskou
porci).
Otevřeno bude: 	 Po - Čt 7 – 16 hod.
               	
Pá      7 – 14 hod.
Konkrétní program na jednotlivé dny zveřejníme poslední týden v červnu (na plakátech,
na níže uvedených internetových stránkách).
Termíny:   16.7. – 20.7.
	  23.7. – 27.7.
	   6.8. – 10.8.
	  13.8. – 17.8.
Přihlášky bude možné vyzvednout od června na charitě (Na Kopečku 356), v centru
Pod střechou (Taušlova 714) a na internetových stránkách www.uo.caritas.cz.
Kontakt: tel.: 465 622 201, 731 402 336


Karlově, kde svá obydlí postavili skauti
a skautky z Mistrovic. Na tomto tábořišti počasí opravdu dokonale prověřilo jejich
houževnatost. Vítr prudký a studený tak, že
po půl hodině vás začaly brnět všechny zuby
a toužili jste po pořádné čepici, jim roztrhal 2 „zubříky“ a silný déšť rozmáčel louku, že místy připomínala spíše zorané pole.
Vydrželi ale všichni. Víkend strávily děti
doma a vedoucí zatím vyměnili „zubříky“ za
podsadové stany a v neděli se v plném počtu
opět všichni sešli.
Druhý oddíl skautek a 3. oddíl skautů se po
8 letech vrátil na tábořiště „Větrná Hůrka“
(najdete v trojúhelníku Bystřec, Čenkovice
a Výprachtice). Skautky se v rámci celotáborové hry nechaly inspirovat A. de SaintExupérym k putování po planetách s  Malým
princem. My jsme nostalgicky zavzpomínali
na všechny tábory tam prožité, na nádherné
západy slunce a úžasný rozhled do kraje při
krásném počasí.
Obě smečky letohradských vlčat strávily
letošní tábor ve Valteřicích. Při deštivém
počasí jim ochranu poskytovala úplně nová
kuchyň s jídelnou, kde kluci hráli oblíbené
hry Carcassonne a Bang. Zároveň jste také na
tomto táboře mohli potkat nejmladšího táborníka našeho střediska, čtyřměsíčního Ondru
Stejskala, a také jedny z nejzkušenějších členů střediska, bratry Toma a Pipku.
Všem vedoucím patří náš velký dík. Jsme
rádi, že mají chuť do práce s dětmi, že si najdou čas a vymýšlejí stále nové způsoby, jak
děti zaujmout, naučit něco nového a vychovávat je.
Nakonec bych se s Vámi ráda podělila o jednu příhodu, nebo spíše malinkou chvilku,
kterých na táboře s dětmi zažijete spoustu
a které Vám dlouho zůstanou v paměti.
Jedna světluška se loudala s obědváním
a Věrka, její vedoucí, se jí snažila trochu
popohnat slovy: „Víš, že čím dřív sníš oběd,
tím delší budeš mít polední klid?“ Světluška
tedy trochu zrychlila a zeptala se: „Věrko,
a co dělají vedoucí o poledním klidu?“ „Pracují,“ zněla odpověď. Světluška se zamyslela
a potom vesele dodala: „Takže pro vás je lepší obědvat co nejdýl, viď.“

O ŽÁBĚ, KTERÁ SE NAUČILA MLUVIT
A CHODILA SE MNOU DO ŠKOLY
Jednou, myslím že sobotu odpoledne jsem se omdleli a Fanda se mě zeptal jak jsem ji to
šel projít k Letohradskému rybníku. Najed- naučil a moje žába odpověděla:učil mě to pět
nou sem uviděl žábu (Rosničku) skočit do měsíců. A když začala hodina se mě moje žárybníka. Rozhodl jsem se ji chytit a proto sem ba zeptala: kdo to je? To je naše paní učitelka
tam za ní skočil. Ale hned jak jsem skočil do odpověděl jsem „aha“ řekla žába. Když učivody žába skočila na břeh a tak jsem vyle- telka viděla moji žábu zděsila se:probůh co to
zl z vody. Chvíli jsem ji honil ale nakonec je? Moje žába paní učitelko odpověděl jsem
jsem ji chytil a vzal si ji domů. Udělal jsem „aha“  ale co tady dělá?bude se s námy učit
jí jezírko z naší největší mísi ale potom mě řekl jsem. Ale nic neumí takže jí toho budenapadlo dát jí tam minižebřík ať předpovídá te muset hodně naučit no, hlavně musí mít
když je to Rosnička. Dával jsem jí tam hmyz žákovskou řekla. Žábo pojď si pro ni. Dobře“
a ona poslušně jedla. Po týdnu si na mě zvyk- a skočila si pro ni. Podepiš se žábo řekl jsem.
la a já ji mohl nosit na ruce jako ptáka cho- Ale jak? Napiš tam : Žába Moravcová a je to
dit s ní kamkoliv. Za týden mě napadl šílený ne? Tak jo, odpověděla a napsala to. Najednápad : naučit ji mluvit. Mamka mi předem nou zazvonilo a skončila hodina. Juchů,
říkala že je to zbytečný, stejně se to nenaučí. zařvali jsme a i moje žába byla nadšená proTak jsem ji začal učit a po měsíci už umě- tože byla z učení nervózní. Za chvíli byla
la: kvok,kvák, kvék,kvík a kvůk. A po dvou druhá hodina (Matematika) a žába dostala
měsících už uměla 5O nejdůležitějších slov to co jsem měl já (sešity a učebnice) a začaa mluvila takhle:jak kvák se kvák máš kvák? li jsme se učit. Pardon, spíš učitelka učila
A po dalším týdnu už uměla všechny slova jenom moji žábu. A tak to bylo celý den. Pak
a mluvila takhle:co ti je?takže sem ji mohl jsme šli na oběd a já musel svojí žábě půjčit
přestat učit a mamka se divila jak se to moh- čip aby mohla obědvat. To jídlo jí moc chutla naučit a moje žába kterou jsem měl v tu nalo protože když jsem ji ještě učil mluvit
chvíli měl na ruce odpověděla: hezky česky dával jsem jí naše jídlo. A po obědě jsme šli
a mamka málem omdlela. Příští den jsem jí domů. Máme to asi půl kilometru takže nám
vzal s sebou do školy předvést aby mí spo- to trvalo jenom chvilku. Doma jsem se přelužáci a hlavně paní učitelka viděli co jsem vlékl a šel dělat úkoly a moje žába je dělato naučil mluvit. Když to kluci ve škole vidě- la taky. Potom jsem si s ní hrál ale mamka
li Tomáš,Matěj,Lukáš,Fanda a Kamil málem nám řekla ať si hrajem venku že doma něco
rozbijeme. Moc se nám
nechtělo, ale museli jsme. Hráli jsme fotbal ale
žábu míč málem zavalil.
Museli jsme něco vymyslet abych mohl s žábou
hrát. V tom mě rafl šílený
nápad :žába bude posilovat. Koupil jsem jí miničinky. Žába nejdřív odporovala ale potom se jí
ten nápad zalíbil. Začala posilovat.   Byl večer.
Moje žába skočila do
jezírka a já do postele. Já
jsem usnul hned ale žába
nemohla usnout protože
byla nervózní. Jaký to
bude druhej den ve škole? Honilo se jí v myšlenkách. Když jsem se ráno
probudil žába ještě spala.
Vstávej řekl jsem. Co, co
je? Ráno, řek sem aha,
řekla. A musím jít do školy? ptala se. Jo, řekl jsem,
je to povinní. Aha, ale mě
se tam nechce. No mě
taky ne ale musím tam
jít. Ach jo, řekla smutně.
A proč se ti tam nechce?
zeptal sem se. Ále sem
nervózní. to je pochopitelný a šli jsme.  konec
T. Benjamin Moravec,
9 let
10

NÁŠ ROZHOVOR
DANIEL

Daniel znamená:
„Bůh je můj soudce“

Daniel je příjemný otevřený člověk, ochotný
povídat do Okénka o věcech, o kterých by
většina z nás asi mlčela, o nejdůvěrnějších
záležitostech, které mu přinesl život a jeho
homosexuální orientace.
Kdy sis na sobě začal všímat něčeho neobvyklého, kdy tě napadlo, že jsi jiný než lidé
kolem tebe?
To je u každého velmi individuální. Já jsem
se cítil „jiný“ od chvíle, kdy jsem začal chodit do školy. Nevěděl jsem, proč. Nebavily
mě sportovní hry ani zájmy kluků, lépe jsem
se cítil ve společnosti děvčat – to ale není
obecná charakteristika gayů. Na gymnáziu
můj pocit, že stojím mimo, ještě zesílil. Konverzační témata kluků mi vůbec nic neříkala,
a čím jsem byl starší, tím víc ve mně sílil
pocit vydělenosti.
Dospíval jsem na malém městě v éře komunismu. Když se tehdy řeklo „homosexuál“,
byla to karikatura – i já jsem to tak bral. Do
mých 18 let se nestalo, že by mě nějaký muž
zaujal, a že bych poznal podstatu své jinakosti. Žil jsem ve stavu nevědomosti, čím
dál víc jsem se izoloval od ostatních, neměl
jsem žádné kamarády, byl jsem sám. Tím, jak
jsem se cítil nejistý sám v sobě, projevoval
jsem se nejistě také okolo, vázla komunikace
s druhými lidmi.
To trvalo až do revoluce 1989, tehdy nastal
zlom a já se uvolnil a osvobodil. Bylo mi
21 let, přišel za mnou spolužák z gymnázia
a bez okolků se mě zeptal, zda nejsem gay.
Mě to tak zaskočilo, že jsem se z toho zhroutil. Chodil jsem po Brně, kde jsem studoval
VŠ, a brečel ... Nevěděl jsem, co mám dělat,
potřeboval jsem to někomu říct … Volal
jsem tedy sestře a řekl jí to. Ona mně na to
odpověděla: „To je přece jedno. Ty musíš být
šťastnej a je jedno, jestli s chlapem nebo se
ženskou …“Do té doby jsem něco takového tušil, ale nechtěl si to přiznat. Kdykoliv
jsem o problematice homosexuality něco četl a s hrůzou si říkal: „Vždyť to jsem přece
já!“, raději jsem čtení zahodil. Ta představa
karikatury pro mě byla hrozná … Když jsem
zanedlouho šel na první diskotéku, kde se
gayové setkávali, zjistil jsem, že tam sedí
úplně normální kluci a já si tehdy pomyslel:
„Konečně jsem se našel, už můžu umřít!“
Taková to pro mě byla úleva … Takže ty
začátky pro mě byly dost těžké, dnes to mají
mladí jednodušší, za 17let se stala ohromná
změna.
Co ti pomohlo v tom, abys přijal svoji orientaci jako skutečnost?
Začal jsem chodit k psychologovi. Najednou
jsem měl kamaráda a mohl se někomu svěřovat, což bylo pro mě velmi důležité. Vláďa
byl člověk o generaci starší, velmi zkušený,

mohl jsem se ho podržet … Svůj vliv na tom
měla i revoluce, všechno se uvolnilo, všechno šlo snadněji …
Důležité pro mě bylo přijetí od rodiny a nejbližších lidí. Když je člověk takto orientovaný, necítí svoji orientaci jako problém, protože to je pro něj přirozené. Problém vzniká
ve chvíli, kdy cítí, že okolí z toho problém
udělá a zaškatulkuje tě do problematické
kategorie.
To je jistě i záležitost církví. Jaké máš zkušenosti ve vztahu k církvi?
Někteří gayové jsou upřímně věřící lidé,
ale společenství ostatních věřících je může
zahnat do kouta. Kde jinde by ale člověk
měl cítit přijetí? Nebývá to problém vztahu
já a Bůh, ale oficiální struktura církve z toho
problém může udělat. Musím ale říct, že naše
evangelická církev se k tomuto staví rozumně a když jsem se třeba svěřil některým farářům, naprosto samozřejmě to přijali. Tradiční evangelické církve i katolická církev jsou
v porovnání s ostatními křesťanskými proudy poměrně tolerantní a poskytují člověku
svobodu, pokud nás neposuzují a nejednají
z pozice doktríny, ale z pozice víry.
Hodně lidí mě tady ve vesnici zná nebo znali dědu s babičkou, kteří tu žili. Kolikrát
si myslím, že o mně nic nevědí, ale ono to
tak není. Okolí nemůže člověk podceňovat.
Když jsem se třeba nastěhoval k partnerovi,
nikdy mi nikdo nedal najevo nic zlého, stejně jako v práci. Posledních 14 dní před Vláďovou smrtí jsem s ním zůstal doma. Volal
jsem šéfovi a ten mi to samozřejmě umožnil,
ženské na osobním oddělení se se mnou bavily naprosto otevřeně … Všem bylo jasno,
i když jsem se za celých 12 let, co tam pracuji, o své orientaci s nikým nebavil.
Žil jsi 14 let ve vztahu s mužem, který ti
v začátcích tvého sebepřijetí pomáhal jako
psycholog…
Ano, s Vláďou jsem žil od svých 22 let a byl
to jedinečný vztah.Jeho smrtí před dvěma
lety pro mě skončila jedna životní epocha …
Muselo to pro tebe být těžké…
Těžkých bylo posledních 7 měsíců, poté, co
jsme se dozvěděli diagnózu. Bylo to vážné,
protože primární ložisko nádoru se nedalo
zjistit. Kamarád lékař, se kterým měli dohodu, že si budou říkat věci na rovinu, mu řekl,
že bude žít maximálně rok. Byla to pro mě
rána do hlavy … a až dnes mi dochází, co
musel prožívat on. Nejdřív jsem se tou informací o smrti doslova dusil, nemohl jsem ani
dýchat. Asi po třech měsících se všechno
změnilo, začal jsem žít „carpe diem“. Když
se mi cokoliv líbilo, koupil jsem si to, začal
jsem chodit do hospody na pivo a přitom si
říkal: „Stejně zítra bude konec…“ Chtěl jsem
chytit život „za pačesy“, postavit se smrti
… Nakonec jsem si už jen přál, aby Vláďa
umřel doma, a to se podařilo …
Jak tě partnerova smrt změnila?
Hodně. Otázka je, zda tuto zkušenost stojí
zato prožít za cenu vlastní změny … Nevím.
Změnilo mě to moc – ztratil jsem poslední
naivní zbytky postoje k životu – že všech-

no dobře dopadne. Už vím, že věci můžou rodu tu bude.
dopadnout i špatně a že se to týká nás všech. Když někdo špatně vidí, má citlivější sluch
To mě vyděsilo a pořád se teď pozoruju, co nebo vyvinutější hmat. Ty jsi také nějak
mě kde bolí … Druhá změna nastala v oblasti limitován, omezen. Přineslo ti to na drumé víry a duchovna. Zpočátku jsem se modlil hou stranu něco?
a druzí nás ujišťovali o svých modlitbách, ale Určitě. Každá menšina je nějak omezena, ale
když si Vláďa ke mně večer sedl a říkal mi, zároveň má zvýšené schopnosti vnímání pro
jak mu je zle, byli jsme v tom sami. Měl jsem něco – je na něco citlivější. V oblasti naší oripocit Velkého pátku – že jsme opuštěni, nic entace to je tolerance k druhým lidem. Jsem
už nepomůže, Bůh je hrozně daleko a mlčí. velmi zdrženlivý k tomu, někoho soudit.
Mé pojetí víry přestalo fungovat. Obdivoval Jezdíš do domu po dědečkovi a babičce
jsem lidi, kterým někdo umřel, a oni tím víc v bývalých Sudetech. Zajímá tě českochodili do kostela. Já jsem nemohl, všechno německá tématika. Pověz něco o tom …
V tomto regionu se nedá
tam jsem považoval jen za
německá kultura ignorovat,
řeči … Máme strach ze
narážíš na to všude. Třetina
smrti, z bolesti a tyhle díry
obyvatel byli Němci. Četl
strachu zaplňujeme vírou
jsem různé knihy o tomto
a chozením do kostela. Ale
soužití, o vyhnání Němců
tím se nedostaneme ke své
po válce, je to téma, ktepodstatě. Myslím, že pojetí mé víry nebylo předrým dlouhodobě žiju a vratím naivní, ale i tak přecím se k němu.
stalo fungovat. Začala mě
Dědeček byl za 2. světové
oslovovat osudovost, víra
války napojen na západní
Erbenových balad, cyklus,
odboj, a když se to prozradilo, museli se všichkterý se opakuje a není mu
ni skrývat, což znamenalo
vyhnutí. Člověk je součástí
pro jeho rodinu perzekuci
něčeho, co nelze ovlivnit –
ze strany nacistů. Na statek
tak jsem to cítil, to pro mě
byla uvalena nucená sprábyla skutečnost víry …
va, přišli sem nějací Němci
Po Vláďově smrti jsem měl
Foto: Jan Borecký
z Rumunska. Babička měla
pocit vyvráceného chrámu.
Teď už ten vjem není tak živý, ale stále jít následně na práci do lágru do Německa
sedím na jeho troskách a zatím se mi nikde a kluci (tatínek se strejdou), protože splňoneukazuje další cesta, zatím jsem v kolobě- vali požadavky na árijskou rasu, měli jít do
hu opouštění. Pozitivní je, že jsem už znova Německa na převýchovu … Babička jela
schopen chodit do kostela a vnímat, co se vyřídit záležitost do Lanškrouna na pracovní
tam děje.
úřad, kde byl vedoucím Leo Janisch, místní
Co tě drželo nad vodou, když ti umíral Němec. A on se jí zeptal, jestli má v proteknejbližší člověk, když ses cítil tolik opuš- torátu příbuzné, ať se jede i s dětmi za nimi
těný?
rozloučit a naznačil jí, že se nemá vracet. JeKdyž je člověk ve víru těch událostí, dosta- jí dokumentaci zničil. Asi věděl, co si může
ne se do jiné dimenze vnímání. Ve vedlejším z hlediska svého postavení dovolit, a tak
pokoji ti umírá člověk, ale ty se nesmíš hrou- ji zachránil. Babička přežila s dětmi válku
tit, protože tě potřebuje. Člověk musí být v tu u Pelhřimova a v květnu 1945, kdy proběhl
chvíli silný a tu sílu opravdu dostane.
v Lanškrouně na náměstí onen neblaze proMěl jsem také strach z pohřbu, ale i tam ta slulý „lidový soud“ Němců, tak tam Janissíla přijde.
che popravili. Dědeček říkal, že Janisch byl
V prvním roce po pohřbu jsem vnímal inten- pro některé nežádoucí člověk, protože věděl
zívní podporu přátel. Když jsem na pohřbu o mnoha udavačích, takže ho zlikvidovali.
viděl množství přátel i příbuzných, uvědo- Uvědomil jsem si, že nebýt Němce Janismil jsem si, že nejsem sám. O podpoře nej- che, patrně bych tady nebyl ani já, všechno
bližší rodiny ani nemluvím, ta je úplně prv- by bylo jinak. A proto mám silnou potřebu
ní. A pokud jsou v ní dobré vztahy, tak se to tohoto člověka morálně rehabilitovat. Nic
v krizových situacích projeví a člověka to nebylo černobílé … I on musel hodně riskonesmírně podrží.
vat, kdyby mu na to nacisti přišli, tak by to
Tento druhý rok je jiný. Očekávání něčeho s ním špatně dopadlo. Mám zprávy, že babičnového narazilo na několik neblahých zkuše- ka nebyla jediná, kterou takto zachránil …
ností, a i když mám přátele, jsou chvíle, kdy Tahle záležitost mě teď zaměstnává, emočně
si uvědomuju, že jsem sám …
zasahuje a chci pro to něco udělat …
Jak ses vyrovnával s odvěkou touhou člo- Co je pro tebe teď důležité, čím žiješ?
věka mít děti?
Nežije se mi špatně. V rámci svého zaměstTo jsem řešil, když jsem se hledal, když jsem nání cestuji často do zahraničí, což je pro mě
podléhal společenským normám o tom, jak příjemné. Ale stejně nejdůležitější jsou pro
má vypadat průměrný člověk. Když jsem se mě kontakty s lidma – to je to, co hledám
ale osvobodil, nevnímal jsem to už jako pro- a rád objevuju. Při rozhovorech s lidmi mám
blém, prostě jsem přijal, že děti mít nebudu. pocit, že žiju!
Sestra má tři děti, takže nějaké pokračování Děkujeme za rozhovor.	
/M
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JAKÉ ŠTĚSTÍ MĚ POTKALO,
A JAKÝ NEKLID!
Šel jsem lesem a najednou tady přede mnou
mladá srna. A rovnou ke mně! Srnec, který
utíkal před ní, zmizel v houští. Ulekl jsem
se, ale natáhl jsem jí vstříc ruku, jako bych
jí chtěl něco dát, a srna, která měla tmavé
oči, tmavý čenich, mi ji přátelsky očichala
a křepce odhopsala. Pak se však zastavila,  
vztyčila ouška, zadívala se na mě dlouze tím
svým nehnutým pohledem, a teprve za hodnou chvíli zmizela za srncem. Šla za svým
neznámým osudem jako já za svým, a bylo
mi, jako bych něco drahého, nač jsem celý
život čekal, nalezl, a opět nenávratně ztratil.
JAK JE MÁLO HEZKÝCH,
ČI DOKONCE KRÁSNÝCH LIDÍ!
A přitom vím, že bych na nich našel leccos
krásného, kdybych se k nim přiblížil s láskou. Je to tedy vlastně nedostatek lásky, co
mě od dnešního rána popouzí proti kdečemu, proti mně samému především. A tak se
konečně podívej lidem tváří v tvář, radí mi
tichý hlas, a hledej tu skrytou krásu, nemášli se trýznit až do noci. K čemu ten mrzoutský prolog, když je to nakonec s tebou jako
s orchestrem: zaduní  tympány, ale pak se tak
jako tak ozvou housle, violy, flétny, hoboje,
lesní rohy a ostatní nástroje. K tomu tíhnou
všecky tyto fragmenty: k podobenství, které
by obsáhlo život i smrt bez souvislých dějů
a postupně odlévaných postav.
Josef Hejduk
BIBLE
Bible je kniha knih, je to nejlepší kniha na
světě.
Mnozí velcí spisovatelé se pokoušeli
napsat něco lepšího, než je Bible, ale
neuspěli. Bible nebude nikdy překonána, je to Kniha knih!
I naše rodina má v horní polici jeden
výtisk této vzácné publikace.
Kéž by to viděl Martin! Která rodina ve
městě má Bibli krásně vyvázanou v kůži
s nápisem zlatým? Jedině Pilníci.
Hledal jsem tedy vhodnou příležitost,
abych Martina pozval. A on neodmítl!
Vzal jsem Bibli do ruky. Když jsem
odfoukl prach, zlatý nápis se zaleskl
a udělal na stěně prasátko. Mouchy přestaly bzučet, květiny voněly a na Martinovi bylo vidět, že je ohromen.
„To čumíš!“ trumfoval jsem. „Zdalipak
i vaše rodina má Bibli?“
„Mám svou vlastní,“ odvětil Martin,
„a obvykle ji nosím u sebe. Podívej…“
Chudinka nebohá! Špinavá byla Martinova bible, odřená, listy sotva držely
tvar.
„Jsi prase,“ pravil jsem rozhořčeně.
Teprve později mi došlo, že Martinova
bible je vlastně opotřebovaná, protože
v ní často čte.
z knížky Vlastimila Pilného „Svádivá lejdy, ředitel vesmíru a můj anděl
strážný“

JIRKA
Když se Jirka narodil, zavládla v jejich široké rodině radost – už dlouho mezi ně nepřibyl tak malý bezbranný tvor, který každého obměkčí. Brzy se zjistilo, že Jirka není
zcela zdráv. Vrozenou oční vadu nelze léčit,
a není ani naděje, že by se s věkem zlepšovala … Jiřík dostal brejličky a tíživou diagnózu vyvažoval svým vývojem - zvídavými otázkami, kresbami, později i výtvory
z tátovy dílny, svým normálním klukovstvím.
Nadevše rád poslouchal hovory dospělých,
to si vždycky sedl nenápadně do koutku
a čekal, až si ho všimnou, a zazní ta známá
věta: „Bacha, kluk je tady!“ a k jeho lítosti
se ukončí nějaké choulostivé téma. Máma
s tátou mu hleděli nic neulehčovat a postavit
ho na zem rovnýma nohama. Podařilo se jim
to. Jirka si se vším poradí sám a jen dobrý
pozorovatel si všimne, že rukama se orientuje víc, než je obvyklé.
To se ví, že v rodině se vedly diskuse o Jirkově nemoci. Babička ho litovala a cpala
sladkostmi, aby mu vše vynahradila. Strýc
Arnošt pokaždé nezapomněl připomenout
Jirkovu tátovi: „Já ti řikám, Vašku, to je
trest Boží za to, žes přestal chodit do kostela!!“ Sestřenice Adéla tyhle debaty nesnášela
a raději se vždy zvedla a šla si s Jirkou hrát.
Vašek obvykle Arnoštovi odpověděl: „Jakýpak trest Boží, to by byl pěknej dobrák, ten
tvůj Bůh. Kluk prostě neměl štěstí jako ty
druhý, co se narodí zdravý, co jinýho…??!!“
Sám si s tím nevěděl rady, někdy si dokonce vyčítal, že přivedl na svět kluka, který to
v životě nebude mít jednoduchý …

A zatímco dospělí vedli tyto plodné debaty,
Jirka vyrostl v normálního kluka, který má
své zájmy, který umí být pozorný, občas něco vyvede, rozumí legraci a který má také
pořádné svaly, protože správný chlap má
mít sílu. Sílu k práci, k obraně, k sebeobraně. Třeba jen proto, aby mohl každé Vánoce, když mu strýc Arnošt vyčte, že všichni
– i pohani – jdou na Vánoce do kostela, jen
oni ne, zajít do sklepa a tam vymlátit svůj
vztek do boxovacího pytle. V tyhle chvíle si
uvědomí, že je jiný, a bývá mu z toho smutno – jako každému patnáctiletému klukovi,
který se učí poznávat sama sebe. Jak rád by
někdy zkusil vidět jako normální člověk – aspoň na hodinu. Oni prý vidí všechno do šířky … Dívají se na jeden strom, a přitom vidí
les vlevo a pole vpravo a nad stromem nebe
a pod stromem louku … To musí být něco!
Nezávidí jim, ale najdou se lidi, kterým by
přál, aby si zkusili, jak vidí on. Třeba Radek:
včera se mu ve škole zase posmíval: „Heleďte, to je ten slepec! Kde máš bílou hůl, mátoho?!“ šklebil se na něj kluk z nižší třídy se
třemy spolužáky za zády. V Jirkovi se pěnila
krev: „Chceš do držky, prcku?!“ Ale Radek,
kluk z dobré katolické rodiny, byl ve svém
živlu: „Jen pojď, stejně se netrefíš, ty slepáku!“ Jakási citlivost Jirkovi zabránila vrazit
o hlavu menšímu klukovi, co by si zasloužil.
Otočil se a odešel za jejich posměšného halasu. Připadal si poražený a ponížený. Vždycky
si tak připadá …
A přece ani to, že Radek i Arnošt chodí do
kostela, Jirkovi nezabrání, aby usedal ke Knize a četl v ní ty podivuhodné příběhy …
/M

Opékání buřtů v Pískovně
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NÁŠ ROZHOVOR
MĚLA JSEM KRÁSNÉ DĚTSTVÍ …
vzpomíná paní Miluška Stránská
Narodila jsem se v roce 1922 jako Aligerová
v Kyšperku na náměstí čp. 49 vedle obchodu
Hostinských. Tatínek pocházel ze Žampachu, maminka z Jankovic z 12 dětí, z velmi
rozvětvené rodiny Novotných. Tatínek dělal
na dráze a maminka šila pro nějakou firmu
podomácku spodky a zástěry. Měla jsem
ještě o rok staršího bratra a o dva roky starší sestru.
Znala jsem samozřejmě
všechny židovské rodiny,
protože měli na náměstí
obchody – Saxlovi, Russovi, Ledererovi - byli to
všecko dobrý lidi a my
jsme si jich vážili.  Jako
děti jsme třeba pořádaly
cirkus. Na dvorku nám
tatínek udělal šapitó,
nastavěl nám do cirkusu židle pro návštěvníky.
My jsme něco nacvičili,
bratr dělal obvykle šaška, spolužačka Šípková měla artistické číslo,
protože ráda tancovala
… A pak jsme pozvali sousedy - všechny ty
obchodníky z náměstí - a představte si, že
vždycky všichni přišli.
Byli to nóbl lidi, a přece se přišli podívat na
náš dětský cirkus. Koupili si vstupenku, které
jsme vyrobili   z papíru,
a samozřejmě také bombóny v kornoutu, které se prodávaly o přestávce, jako v opravdovém cirkuse. To jsme u Hostinských koupili
laciné bombóny, udělali jsme z papíru kornouty a vyrobili tuto cirkusovou nezbytnost.
Každý z návštěvníků si koupil … Dneska se
tomu divím, jaké pro nás měli pochopení,
byli to dospělí lidi, vážení občané …
Když mně bylo 11, odstěhovali jsme se do
Jankovic, kde nám teta pronajala domek. Tam
byl pro nás děti ráj. Přes cestu byla řeka, kde
jsme byli celý den namočení. Strejček bagroval písek z řeky a pak si k němu jezdili stavitelé pro písek. Měl dlouhou loď, a vždycky
večír, když už ji nepotřeboval, tak jsme se
některý jankovický děti sešly a plavily se
lodí po řece. To byla nádhera! Když končily
prázdniny, oblékli jsme se do maminčiných
sukní za cikánky, zapřáhli jsme do vozejku
kozla a jeli jsme až k Dobrouči a zpátky na
počest konce prázdnin … Také si vzpomínám, že jednou mně tatínek přinesl medvídka mývala, nevím, kde ho splašil, ale několik
let takhle s náma žil – přes zimu ve stodole
a jinak na stromě. Tatínek byl zaměstnán na
dráze jako vrátný, a jak měl volno, tak se

nám věnoval. V zimě s námi chodil sáňkovat
až nahoru k Šedivci, co je dnes státní silnice.
Cesta nahoru byla sice dlouhá, ale pak jsme
se pěkně svezli až ke dvoru … Já měla krásný dětství! Sourozenci mi říkali „Včelka“,
to vymyslel tatínek, protože já jsem musela
pořád něco dělat – uklízet doma nebo u zvířat
– měli jsme slepice, králíky, kozy … Často
vzpomínám, když maminka dojila, jak jsme čekali se skleničkama na to teplý mlíčko
s pěnou …
Do Jankovic také v zimě jezdila paní Saxlová. Tehdy už to byla starší dáma, tedy nám
jako dětem se to tak jevilo, mohlo jí být asi
50 let. Přivezla si s sebou  sáňky a sáňkovala

tam. My jsme jí vždycky sáňky vytáhly do
kopce k lesu a ona sjížděla dolů. Pak si šla
odpočnout k dědovi a chtěla po něm, ať jí
vypráví anekdoty. Babička uvařila čaj, děda
vyprávěl, paní Saxlová si odpočala a pak šla
pokračovat v sáňkování … Žilo se zkrátka
úplně jinak a bylo to lepší a klidnější …
V Žamberku jsem se vyučila krejčovou. Paní
mistrová nám onikala a byla přísná. Bylo
nás pět učednic a nesměly jsme spolu ani
promluvit, když jedna po druhé něco chtěla
podat, tak musela šeptat. Paní mistrové se
narodila dcerka, takže jsem jako nejmladší
učednice ještě chodila s kočárkem nebo umývala paní mistrové nádobí. To by nebylo tak
zlé, horší bylo, že jsem ráno v práci musela
zatápět v kamnech na piliny. Bylo to docela náročné, protože ty piliny se musely do
kamen nejdřív natlouct. Někdy mi taky ujel
vlak, protože jsem musela čekat, až se došije
zakázka, abych to mohla zákazníkovi odnést.
Tak jsem šla pěšky po trati do Kyšperka …
Doma jsem kolikrát brečela, že už tam nepůjdu. Ale vydržela jsem to a šila jsem pak celý
život pro rodinu i pro známé.
Učení jsem končila v době, kdy začínala vál13

ka. Bratr musel v r. 1941 do Německa na práci, celý jeho ročník 1921 musel. Hned vedle
lágru byl prý koncentrák. Brácha vždycky
psal, jak se mu stejská, a na poslední válečný Vánoce ho nechtěli pustit, tak jim utekl.
Stavil se ještě v Hradci pro nějaký dárky …
Pak mu přišel od strejdy, který tam byl taky
zaměstnaný, dopis, ať se nevrací, že by ho
zavřeli do toho koncentráku za to, že utekl.
Tak žil Mirek ve stálém strachu, který se na
něm podepsal.
Já, abych se nasazení do Německa vyhnula,
odjela jsem do Prahy starat se o nemocnou
tetu. V Praze jsem válku přečkala. Poštěstilo se mně, že jsem zpívala v orchestru Karla Valdaufa, který tenkrát zakládal a jezdili
jsme nejdřív na venkov a pak i do měst
na plesy. To mě moc
bavilo …   Do krytu jsem v Praze nikdy
nešla, protože se kolikrát stalo, že na sklep
spadl celý barák a lidi
tam zůstali. Když
bombardovali Libeň,
všechny lidi utíkali a já si říkala: „Co
mě čeká, to mě nemine,“ a taky jsem to
přežila. Po válce jsem
se vrátila, protože mě
to táhlo do Kyšperka. Pracovala jsem
v obchodě u Hostinských. Obchody se ale
rušily, protože z Židů
se skoro nikdo nevrátil a Hostinský museli obchod také zrušit
a zbyla jim jen trafika,
tak jsem prodávala v trafice.
V roce 1954 jsem se vdávala, manžel byl
velký myslivec, cvičil doma psy a já jsem
každýho psa, kterej šel od nás k jinému majiteli, obrečela. Chodili jsme spolu do lesa, na
hony … Manžel dělal prokuristu v Písečné
v továrně Lipenský – dodávali salámy, šunky,
paštiky do celého světa. V Petříkově mlýně
dělal účetního. Ve válce byl v koncentráku
v Bernau. Když se vrátil, pracoval v THZ
Vysoké Mýto a pak v továrně na hasicí přístroje ve Vysokém Mýtě. Protože se nedal
do strany, tak ho dva roky před důchodem
shodili z vedoucího místa. Nedostali jsme
tam pořádný byt, měli jsme dvě místnosti
se suchým záchodem, a ani já jsem nemohla
najít místo, tak jsem chodila uklízet. Když
se stěhoval domovník z pojišťovny, tak jsme
sehnali pěkný byt po něm, takže pár posledních let v Mýtě jsme bydleli hezky. Do Letohradu jsme přišli v 80. letech a paní Hostinská nám poskytla byt. Teď nemůžu chodit,
nemůžu mezi lidi a to mě mrzí, protože mám
lidi ráda. Takže se vracím ve vzpomínkách
do svého radostného dětství … Já kdybych
mohla chodit, jéjej!!
/M

VÝHLED
Byli jednou dva muži, kteří leželi v malém,
úzkém, nemocničním pokoji ve svých postelích. Jen jeden z obou nemocných byl schopen zvednout hlavu tak vysoko, že viděl
ven z jediného malého okénka. Ten druhý
musel ležet na zádech a mohl pozorovat
jen zdi a strop pokoje.Odpoledne někdy
slunce nakreslilo na zdech slabý stín. To se
pak ten, co ležel blíž k oknu, musel trochu
natáhnout a svému sousedovi vyprávět, co je
venku ve světě všechno k vidění. A vyprávěl o parku, který viděl,
o světle ve větvích stromů, o ptácích a velkém
rybníku, na kterém plavou labutě a kachny.
Vyprávěl o procházejících se lidech, jejich
psech a mracích na nebi.
Všiml si, že jeho líčení druhému nemocnému pomáhají. Zklidnil
se, jeho tak často tvrdý
hlas zněl měkčeji a přátelštěji, když vypravěče
prosil o přesnější popis
a víc detailů. Ten pak
líčil hezké mladé ženy
v letních šatech a lidi
ležící na trávě, jak se
opalují, čtou si nebo spolu dovádějí. A jednou vyprávěl, jak nějaké malé děvčátko
málem spadlo do vody, když krmilo kachny.
Jeho druh si mohl všechny popisované scény
dobře představit, stejně jako by je pozoroval
sám. Jednou ho ale napadlo, že je nespravedlivé, když ten muž u okna má takový krásný
výhled, a jemu samotnému je jakýkoli pohled
z okna znemožněn. Ta myšlenka se mu jako
červ zavrtávala stále hlouběji do srdce, které bylo brzy otráveno závistí. Stěží se mu
dařilo předstírat, že ho odpolední vyprávění
těší. Ale zároveň se ho nemohl vzdát, neboť
jeho závist znovu povzbuzovalo. Především
v noci ho její osten nenechával usnout. Ležel
bdělý na posteli a přemýšlel o tom, jak by
bylo hezké, kdyby se konečně mohl sám
dívat z okna a jeho pobyt v této nepřátelské
nemocnici by byl o něco snesitelnější. Jeho
přemítání přerušil hlasitý kašel. Pacient na
vedlejší posteli dostal záchvat. Bolestivě
kašlal a chroptěl. Zmítal se, ale nemohl najít
tlačítko zvonku, aby přivolal sestru. Závistivec se nehýbal. Dělal, že spí a o sousedových
potížích neví.
Ráno sestřička našla muže ležet v jeho posteli mrtvého. Přišel lékař a potom ho mlčky odvezli z pokoje. Ten druhý teď ležel
v nemocničním pokoji sám. Svoji netrpělivost sotva udržel na uzdě. Odpoledne se
sestry zeptal, jestli by jeho postel nemohla
přivézt k oknu. Ochotně mu vyhověla. Dosáhl svého cíle. S vypětím sil se nadzvedl, aby
konečně mohl sám zažít ten hezký výhled
– a uviděl šedou zeď sousedního domu.

SPISOVATELKA NA VOZÍKU
(Její pohádky vyšly poprvé v Okénku.)
Nechodí, špatně vidí, hýbe jen jednou rukou,
přesto se snaží žít jako ostatní. V osmi letech
vydala svou první knížku pohádek, hlavu má
plnou plánů. A když je nejhůř? „Utíkám do
fantazie,“ říká.
Každý pátek třináctiletá Tereza Janáčková
sleduje soutěž Bailando. Jednou dokonce
hlasovala. Pro ni netančí nikdo. Zato ona
si někdy před spaním
Terezka Janáčková
představuje samu sebe
jako vílu vznášející se
na paloučku. Spíš mívá
obyčejnější představy:
třeba jaké to je zvednout se a jít...
Když ji jako roční dítě vyšetřil neurolog,
diagnóza zněla: dětská
mozková obrna. Holčička, která se narodila
v sedmadvacátém týdnu a vážila sotva kilo
deset, měla sice bezmocné tělo, ale také
mimořádnou inteligenci. V sedmi letech
nadiktovala mamince několik pohádek,
které zaujaly jednoho
nakladatele natolik, že je vydal jako knížku.
Terezčiny pohádky se na čas staly nejprodávanějším titulem v brněnském knihkupectví
Academia.
„Tehdy jsem zažila svých deset minut slávy. Bylo to fajn a možná bych si to ráda
zopakovala, jenže teď mám na psaní čas jen
minimálně,“ vzpomíná dívka, která se jako
jedničkářka loni bez přijímaček dostala na
osmileté gymnázium.
Je na vozíku, ale potíže s nohama nejsou
jediný handicap. Vidí jen na jedno oko, a to
ještě přes tlusté dioptrické sklo. Když si chce
upravit brýle, jde to bídně, trochu používá jen levou ruku. Ale naučila se kostrbatě
psát. Obyčejná viróza u ní vyvolává příšerný
kašel, protože ani plíce dobře nefungují. Proto také pomalu a s obtížemi mluví.
Drž hlavu, ať ti nepadá!
Roky trvalo, než si rodina dokázala připustit, že Tereza, jejich třetí dítě, zůstane těžce
tělesně postižená. Na svět přišla neplánovaně. To už bylo manželům Janáčkovým,
absolventům fyziky na brněnské univerzitě,
skoro třiačtyřicet a měli dva velké kluky.
Nová situace od nich vyžadovala více sil, ale
našli je. Miroslav Janáček se ve zralém věku
pustil do podnikání, protože bylo jasné, že se
rodině zvýší náklady. V začátcích pracoval
bez víkendů i 80 hodin týdně, ale dařilo se
a oni se mohli všichni přestěhovat z paneláku
do malého domku se zahradou. Stihli to dřív,
než Terezka přestala být k unesení.
Když byly dítěti dva roky, u matky lékaři
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objevili rakovinu prsu. Musela na operaci,
absolvovala chemoterapii a nemoc přemohla.
„Tehdy jsem poznala, co to je, když člověk
není schopen vstát depresí z postele. Hrozně
jsem se trápila a do toho mě napadaly otázky, jestli Terezku někdy povedu za ruku do
školy, jestli bude nosit sukně. Vůbec jsem
si nedovedla představit, že nemocný člověk
může být šťastný.“
Ale Terezka šťastná je. Dneska chodí do
školy, cestuje, navštěvuje večírky, učí se plavat, jedním prstem brnká na klavír. Je bystrá
a poznala by, kdyby s ní rodiče nemluvili na
rovinu, ale oni odmalička dceři nic nezastírali. Má tak dost přesnou představu o tom, jak
to bude dál. A v té stále zůstává prostor pro
naději, že se její nohy zlepší.
Rodiče se činí, aby jí mohli dopřát veškeré
pomůcky, které potřebuje, intenzivně sbírají
informace o nových metodách rehabilitace.
Do pokojíku v prvním patře Terezku dopraví
schodišťová sedačka, může se vozit na elektrickém skútru, rehabilituje na motomedu.
A ve škole s ní zůstává osobní asistentka.
„Je smutné, že pokud chcete svému dítěti
poskytnout dobrou péči, stojí to rodinu hodně peněz, které vám stát neposkytne,“ říká
Miroslav Janáček. Dceři občas udílí drsné
rady. Vidí v tom užitečnou průpravu, jak
zmírnit nárazy života. Když někam jdou,
vždycky říká: „Seď rovně a dávej pozor, ať ti
nepadá hlava. První dojem je určující i u člověka na vozíku.“
Dnes a denně Janáčkovi zažívají situace,
v nichž lidé reagují přezíravě a platí to prý
i pro lékaře. „Handicapované dítě automaticky pokládají za duševně zaostalé, o Terezce
mluví ve třetí osobě a s dotazy se obracejí jen
na mne. Ona to někdy přehlédne, jindy ji to
mrzí,“ popisuje Eva Janáčková.
Zato v úhledném domku v České u Brna
panuje uvolněná atmosféra.
Všichni spolu dovedou mluvit o všem. Teď
v pubertě Terezka čím dál víc „řeší“ budoucnost.
Jednou, až se vdám ...
„Mám takové přemýšlivé období, až se sama
divím, co všechno mě napadá: například
jestli budu mít možnost s někým se seznámit. Když jsem byla menší, myslela jsem si,
že si vezmu jen toho, kdo bude mít dům, ale
od té doby už jsem zmoudřela.“ Přiznává, že
jí v ústavu sociální péče na Kociánce, kam
donedávna chodila do školy, už jeden kluk
padl do oka. Byl to autista, ale pak to prý
nějak samo „vyšumělo“. „Jednu dobu tam
byla atmosféra, že kdo neměl kluka, ten byl
mimo,“ říká.
Hodně uvažuje i o budoucím povolání:
„V hlavě jsem probrala snad všechny možnosti od překladatelky přes lékařku. Ale chtěla bych být právničkou, pomáhat lidem. Na
lékařku bych asi nestačila.“
V primě brněnského soukromého gymnázia
INTEGRA je Tereza spokojená. „Na Kociánce mi třeba převraceli vozík, osahávali
mě nebo mi vyhrožovali a já se nemohla
vůbec bránit,“ netají se nepříjemnými zážit-

ANKETA
Jak jste prožívali 21. srpen 1968?
1. Ten den jsem jela do těhotenské poradny
v Žamberku. Když jsem vystoupila z autobusu, bylo slyšet vysílání veřejného rozhlasu:
„Občané, zachovejte klid! Občané, zachovejte klid! Občané, zachovejte klid!“ Slova, která pronášel tehdejší prezident Ludvík
Svoboda, slyším dodnes. Na všech křižovatkách a na náměstí v Žamberku stáli šikmoocí
Tataři v černém vojenském úboru, kteří řídili
63 let
dopravu. Šla z toho hrůza …
2. 21. srpna 1968 jsem měla dva dny před
nástupem na mateřskou dovolenou. Ráno
jsem, jako vždy, šla do práce a soused na
mě volal: „Poslouchalas rádio? Bude válka…“ Až v práci jsem se dozvěděla, co se
děje. Všude postávaly hloučky lidí, kteří
poslouchali rádio. Nikdo moc nemluvil. Bylo
ky z předchozí školy. Tady ji spolužáci nešikanují.
„Zprvu byla tichá a uzavřená, ale už má ve
třídě svoje pevné místo. Je velice ambiciózní,
musí mít všechno v pořádku a teď v pubertě
se chce líbit. Vidím jí ve tváři radost, kdykoliv si někdo všimne, že má třeba pěkný
melír od holiče,“ říká třídní učitelka Jana
Trojanová.
Terezu baví skoro všechny předměty kromě
biologie, kde prý dostávají moc domácích
úkolů. „Jsem takový všestranně soutěživý
typ, takže se dívám i na televizní soutěže,
posílám vyluštěné křížovky. Taky ráda hraju
bocciu (sálový sport pro vozíčkáře podobný
pétanque – pozn. redakce) a teď trávím hodně času na internetu.“ Rodiče dělají všechno
pro to, aby ji dokázali zajistit i v budoucnu.
Až se osamostatní, chtějí jí opatřit chráněné
bydlení, poskytující soukromí i péči.
Tereza se naučila brát život jako výzvu.
A jestli na ni někdy přicházejí chmury? Přirozeně, ale umí si poradit. A vždycky se dá
uniknout alespoň do světa fantazie. „Nádherná je pro mě třeba představa, že si večer
sama nařídím budík a ráno se obleču, sejdu
po schodech dolů a popřeju rodičům dobré
ráno...“
Ivana Karásková, 2.6.2007
Terezčiny pohádky – ukázka
... Ivonka doletěla do pekla. Nebyli tam čerti, jak si představovala, pouze tam trestali
nehodné duše. Jejich trest spočíval v tom,
že měli na věci takové nástroje, kterými to
nešlo dělat. Jako třeba když jedli, tak na
to měli tak dlouhé vidličky, že se nedostali
do pusy.
(Ukázka z příběhu Okno do světa toho, co
lidské oko nezahlédlo a nezahlédne nikdy.
Nadiktovala Tereza Janáčková v 7 letech).

takové zlověstné ticho… Pro mě bylo strašné pomyšlení, do čeho se narodí moje dítě.
Nebudou muset tátové do války?  Tehdy jsem
také poznala, jak hodně lidí dovede „převlékat kabáty“.
3. Během dvou dní jsem zažila dva extrémy
- v úterý 20. srpna jsem byla u lékaře, který mi potvrdil, že jsem těhotná, takže jsem
měla velkou radost.  Ve středu 21.srpna  jsem
zažila hrozný strach.   Ráno v rádiu hlásili,
že nás obsadili Rusové. Spěchala jsem do
obchůdku, kde jsem tehdy prodávala.   Každý se bál promluvit a celý den vládla napjatá atmosféra. Lidi ten den hrozně panikařili
a nakupovali úplně všechno. Co se jindy
prodávalo měsíc, bylo za tři hodiny pryč.
Když už jsem neměla co prodávat, zavřela
jsem krám a šla domů.  Přitom jsem viděla,
jak za Kolonií přistály dva ruské vrtulníky,
z nichž vystupovali vojáci. Ptali se nějakých
lidí, kde jsou, a pak zas odletěli – asi přistáli
špatně. Ten den jsem se opravdu bála, mimo
jiné i o bratra, který byl na vojně a my jsme
nevěděli, co s ním bude.
I. Adamcová
4. Ten den jsme všichni prožívali velmi  
intenzivně. Ráno, když jsem přišla do účtárny a jako obvykle pustila rádio, hned mě
šokovala zpráva, že přijíždějí okupantské
tanky a blíží se ku Praze. Nikdo nebyl schopen práce, celý den jsme poslouchali, co se
vlastně děje a plakali. Báli jsme se nové války …
čtenářka z Mistrovic
		
5. Ráno jsem jel ve 4 hodiny do práce. Když
průvodčí ve vlaku říkal, že přišli Rusové,
nikdo mu nevěřil.   V práci se nepracovalo,
celý den se diskutovalo a poslouchal se rozhlas. Všichni (komunisté i nekomunisté) stáli
svorně na straně naší země. Domů jsem jel
dřív než obvykle a cestou jsem potkával polské vojáky, kteří postávali u kolejí. (Vojáky
„spřátelených“ armád pak zakrátko vystřídali
Sověti). V lidech panovalo rozhořčení, nikdo
tomu nechtěl uvěřit. Národ se posiloval skazkami typu: „Západ nám pomůže!“ atd. Asi
po měsíci, jak postupovala normalizace a jak
se poddávalo vedení státu, začali se obracet
a podvolovat i občané. Když viděli, že nám
nikdo nepomůže, začali věřit tomu, že s tímto
stavem se nedá nic dělat, o čemž nás přesvědčoval maršál Grečko. Teprve po Chartě 77
se občané pomalu a zvolna začali probouzet
z letargie.
Stanislav Adamec
6. Už ráno v autobuse lidé říkali, že nás
Rusové přepadli. V továrně se nepracovalo
jako jindy. Každou chvíli jsme vyšli před
dílnu a dívali se na sovětská nákladní letadla, která přepravovala vojenskou techniku.
V nástrojárně se mnou pracoval syn ředitele
továrny. Získal jsem jej pro vyvěšení černé
vlajky na půl žerdi. Stále jsme poslouchali rozhlas. Pak byla slyšet střelba vojáků
dobývající rozhlas (léta byly vidět v omítce
budovy díry po kulkách). Reportér hlásil, že
budou naposled vysílat naši hymnu. 85 chla15

pů z naší dílny při ní brečelo jako malí kluci.
Tenkráte jsem si uvědomil, že naše hymna je
sentimentální písničkou. (I když ji mám rád a
mám k ní úctu). Škoda, že naší hymnou není
svatováclavský nebo husitský chorál. Chorál
chlapy napřímí, aby každý hledal něco pádného do ruky.)
Naši nám od dětství říkali, že komunismus je
zločinný, ale přesto mě okupace zasáhla do
srdce. Komunistická propaganda byla tak silná, že jsem takovou zradu nepředpokládal.
Podobně jsem se spletl v našich lidech, časem
z nich postupně vyprchávalo odhodlání.
Komunisté jsou mistři ve lhaní a manipulování (dodneška) a my jsme opakovaně naivní
a předposraní.
Smrt Jana Palacha ještě řadu lidí vyburcovala, ale nornalizačnímu tlaku mnoho lidí podlehlo. Přesto byli lidé, na nichž bylo vidět,
jak jedná člověk mající úctu k sobě.            
Václav Vacek
Čtenářka z Dolní Dobrouče nevzpomíná přímo na 21. srpen, ale posílá příběh, který
vypovídá o době normalizace u nás:
Paměť se v našem národě podivně vytrácí,
mnozí by se dokonce rádi vrátili do doby,
kdy měli jistou práci a v mnoha věcech za
ně rozhodoval někdo jiný. Příběh, který vám
řeknu, se stal v naší početné rodině. Konečně
jsme bydleli v nově postaveném domě. Ve
velké zimě jsme topili v obyčejných kamnech a navíc jsem musela vyvářet dětské
pleny. Hromádka uhlí ve sklepě povážlivě
ubývala. Příděl uhlí, pokud si pamatuji, se
neřídil počtem osob v domácnosti. Manžel
tedy začal jednat. Ve skladu uhlí v Letohradě
ho poslali do Chocně na ředitelství, kde na
něm chtěli potvrzení se „sociálky“ o nutnosti
dalšího přídělu uhlí. Domů přijel se zprávou,
že uhlí není a že děti mohou jít do dětských
domovů. (Kdyby do jednoho jako sourozenci,
ale rovnou do tří!!) Já si mám sehnat zaměstnání, abych se ohřála. Náš nejstarší syn na
to pohotově reagoval: „Tak to já se odtud
nehnu, i kdybych měl zmrznout!“ Vidím ho
v koutě jídelny, jako by to bylo dnes… Byla
jsem v šoku – to nevypadalo na nějaký žertík,
jak nám občas manžel rád dělával. Tři přihlášky do dětského domova, které mi   muž
vrazil do rukou, mě v tom utvrdily. Mnoho
věcí se mi tehdy honilo hlavou. Dokud jsme bydleli ve velmi malém, vlhkém bytě, to
nikdo nevěděl. Až teď?! Z nového nás chtějí rozstrkat po republice…? Děti měly ale
smysl pro realitu. Domluvily se s tatínkem,
že budou chodit každý den do lesa na klestí.
Za pomoci známých manžel vyrobil piliňáky, a tak jsme zbytek zimy přečkali bez uhlí!
Kdo mohl tušit, že námi požadovaných 5 q
uhlí by narušilo plánované socialistické hospodářství? Nevyplněné přihlášky pak mnoho let ležely v šuplíku, až jsem je vyhodila.
Dnes mě to trochu mrzí, mohla bych je totiž
ukázat nevěřícím Tomášům… Stalo se to
v 70. letech 20. století.
čtenářka z Dolní Dobrouče

ČARODĚJ SAMUEL SE VRACÍ
K MÁMĚ
Reportáž o tom, jak se v Kongu s českou
pomocí vracejí domů děti, které rodiče obvinili z magie a vyhnali na ulici.
Milan Vodička v africkém Kongu zkoumal,
jak peníze českých dárců pomáhají tamním
dětem.
Vedle mne kráčí malý čaroděj a není to žádný Harry Potter. Jediné kouzlo, které za svůj
život zvládl, je zázrak přežití na ulici. Sám,
bez domova, rodičů a peněz.
Přesto je to prý opravdový čaroděj. Jeho
rodina to před čtyřmi roky tvrdila, aby se ho
zbavila. Nemilosrdně a krutě. Vykopli ho na
ulici. Postarej se o sebe sám a nechoď nám
na oči, řekli mu.
Bylo mu tehdy osm let. Ale jejich srdce byla
tvrdší než kámen. Představte si, jak vyhazujete na ulici osmileté dítě. V konžské Kinshase je to něco úplně normálního. V ulicích
města jsou takových údajných čarodějů na
desítky tisíc. Zbavovat se dětí je v Demokratické republice Kongu novodobá společenská rakovina. Je to takový problém, že nová
konžská ústava dokonce obsahuje článek
zakazující prohlašovat děti za čaroděje.
Teď jednoho vezeme zase domů. Kněz Théofile Magenza v bílé košili a s křížem kolem
krku kráčí o dva kroky před námi. Samuel
Kibaka, neboť tak se čaroděj jmenuje, poskakuje šťastně jako kůzle. Najednou vloží svou
malou ručku do mé. Je to nevinný dětský
dotyk, ale cítíte z něj, jak je ten chlapec rád,
že má zase vedle sebe dospělého. Zase
k někomu patří a není sám.
Až dojdeme k cíli, bude to ještě lepší.
Otec Théofile přemluvil matku, trvalo
to pár měsíců, a Samuel se smí vrátit.
Teď ukazuje cestu. Vede nás slumem,
kde je bahno, hory odpadků a místy
ohořelé vraky aut.
Samuelovi je prý dvanáct, ale vypadá
na osm a také se tak chová. Kvůli hladu
se vyvíjí pomaleji. Je to víc malé dítě
než tvrdý kluk ulice.
Když se oženu po mouše, bázlivě skrčí
hlavu. „Nedivte se, na ulici byl často
bit.“ říká otec Théo.
Zabil jsem prý tatínka
Na misii dostal balíček, který k sobě
křečovitě tiskne. Plastikové pantofle,
blok, kartáček, mýdlo na praní, pastelky, tričko. Nic jiného na světě nemá. Je to
malý dárek koupený za peníze z Česka.
Na dvoře ho přejíždějí pohledy jiných kluků.
Jeden si pere kalhoty, jiní si prostě hrají. Většina z nich jsou čarodějové.
Stát se v Kinshase čarodějem je opravdu
snadné. O Jordanovi, chlapci, který si pere
kalhoty, to prohlásil soused. Měl prý sen, kde
mu to zjevil Ježíš. Šlo mu však jen o kšeft,
protože se hned nabídl, že za nějaké peníze
z něj čáry dostane ven.
Další chlapec, Nabor, říká: „Můj papa byl

nemocný, měl tuberkulózu. Když zemřel,
vyhnali mě. Řekli, že jsem ho zabil.“
Nelphy dopadl podobně. Jeho matka žila
s jiným mužem a měli už své malé děti. Když
otčím přišel o práci, matka syna obvinila, že
je čaroděj. Otčím ho vyhnal.
Samuela, jejž vedu domů, vyhodil jeho vlastní otec. Jeho matka byla příliš mladá, nechala mu ho po porodu a odešla. Později se otec
znovu oženil a začal tvrdit, že Samuel ani
není jeho syn. Pak to šlo jako obvykle: obvinění z čarodějnictví, které ubližuje rodině
a vyhazov.
Všechny ty příběhy jsou si vlastně podobné.
Je v nich pověrčivost, jednoduchost a bída.  
Lidé vyhánějí děti také proto, aby ubyl jeden
hladový krk. Svádějí to na čáry a vidění.
Je v tom však i hrabivost a cynismus. V nábožensky založeném Kongu je spousta
obskurních křesťanských sekt a samozvaných kněží, kteří ukazují na děti a říkají: To je
čaroděj. Zaplaťte a já to z něj dostanu.
Dělá se to týdenním hladověním či litím
páchnoucí vody do úst. Anebo také rozpálenou žehličkou nebo ostrým nožem. Jeden
chlapec mi ukazuje prsa plná jizev, jedna dívka má spáleninu na zádech.
Přímo naproti misii Chemin-Neuf stojí pěkná vilka. Ve slumu působí jako pěst na oko.
Majitel má očividně dost peněz. „Postavil si
je jeden z těch vymítačů,“ říká Francouzka
Lugie Gazagnová, jež v misii působí.
Vykopnout dítě je v módě
„Nedělejte si iluze, na ulici by na vás asi skočili a foťák vám sebrali,“ říká otec Jean-Pier-

Závody na lyžích v Moravském Karlově

ra Godding, jenž řídí misii a přilehlou školu.
Chlapci se právě nadšeně dívají do foťáku na
své vlastní snímky. Misie má pro ně otevřeno
od desíti do pěti. „Nemohou tady žít. Musí
rozumět, že tohle není jejich domov, protože
pak by rodiče klidně opouštěli další a další
děti ,“ říká Godding.
Děti si tady mohou vyprat a zdřímnout.
Dostanou jídlo a učí se číst a psát. Denně
jich přijde asi čtyřicet.
Jinak žijí na tržištích ve smečkách, kradou,
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žebrají, zametají u stánků na trhu, čistí boty.
Jsou cílem zlodějů a úchylů.
V misii ordinuje i lékař. Martin Ekokanda
právě ošetřuje páchnoucího chlapce. Jeho
levá ruka je poleptána kyselinou. Ale nic
vážného. Pak přijde na řadu Glory. Sedmnáctiletá prostitutka s vlasy obarvenými do ruda.
Zřejmě má AIDS.
„Zbavovat se takhle dětí se stalo módou,“
říká trpce otec Jean-Pierre. Kdysi byly děti
skoro nedotknutelné, ale válka tohle tabu
zlomila: armády si verbovaly dětské vojáky
a lidi zjistili, že děti jsou nebezpečné. Že mají
moc a mohou ublížit.
Když jde v Africe něco špatně, lidé žádají duchy, aby jim ukázali viníka. Dříve se
čarodějnictví obracelo proti starým. Teď jsou
obětními beránky za hříchy společnosti děti
jako Samuel.
Je to dobré: vrtá se v nose
Jdeme slumem skoro hodinu. Pak najdeme
Samuelův nový domov. Je to jedna zděná
bouda. Krásná maminka a nevlastní otec,
několik malých dětí a babička.
Otec Théo hledal rodinu dva roky. Když matku našel a řekl jí, že je Samuel na ulici, odpověděla mu: „To není možné! Jak to? A že je
čaroděj? To není pravda!“ Po nějaké době
řekla, že si ho vezme. Váhala. Rodina je chudá a ona Samuela viděla jen při porodu.
Čekal jsem happy end, velké finále, ale
to nepřichází. Žádná láska a objetí. Žádný
návrat ztraceného syna. Spíš rozpaky.
Jen Samuel je očividně šťastný. Zaplul rovnou za závěs, jenž slouží jako dveře, a obul si
darované plastikové pantofle. Je z nich
unešený tak, že co chvíli čistí rukou
i podrážky.
Když se matky zeptám, co si myslí
o tom, že Samuel žil čtyři roky na ulici, neřekne nic.
Nový otec se mi snaží vysvětlit, že to
není přechod z pekla do ráje. „Musí
chápat, že jsme chudí. Na ulici měl
jídlo denně, tady je to někdy problém.
Tam mohl spát, kdy chtěl, tady bude
muset vstávat každé ráno do školy.“
Často se stává, že děti ulice po pár
dnech doma odejdou žít na ulici, protože ten spořádaný se jim zajídá.
Nevypadá to, že by Samuel byl ten případ. Drží se mámy a s chutí jde k ředitelce místní školy. Ta sedí v budce, která vypadá jako nějaký krámek.
Otec Théo se s ní dohodne, že Samuel
začne chodit do druhé třídy a zaplatí školné.
Vlastně ho zaplatil nějaký dárce v Česku.
„Děti, které se vrátí z ulice, jsou finanční
zátěží pro rodiče a mnozí by kvůli školnému dítě zpátky ani nepřijali,“ říká otec
Théo. „Pokud vím, tak vaši lidé platí školné
asi padesáti dětem, jako je Samuel.“ Čaroděj zachráněný za české peníze stojí opodál
a drápe se důležitě v nose.
Když ho matka plácne přes ruku, vypadá to,
že vše je na docela dobré cestě.
DNES 23. května 2007

RODINA
SBÍREJME DOKLADY O ŽIVOTĚ
DÍTĚTE A RODINY
Mezi jednu z velmi důležitých psychických
potřeb, jejíž kvalitní uspokojování umožňuje rozvoj dítěte, patří jeho pevné zakotvení
v životě. Každé dítě potřebuje někam patřit
– k lidem, k místům i k věcem. To vše spoluvytváří jeho identitu.
Jestliže není tato potřeba dlouhodobě uspokojována, tak u dospělých mluvíme mj. o vykořenění. Vidíme tíživou situaci řady starých
lidí, kteří už nemají nikoho a často dožívají svůj život v instituci mimo svůj domov.
Vzali jsme jim důležité opěrné body a oni už
nemají sílu ani chuť si vytvářet nové. Stejně
raději příliš nevnímáme bezdomovce, kteří
s celým svým životem uloženým v několika
igelitkách, obcházejí své štace. Zeptejme se
emigrantů, jaké to bylo žít pouze přítomností,
bez připomínek minulosti.
Obecně tedy nepochybně víme, o co se jedná. Jenže co to znamená konkrétně, co máme
pro dítě dělat, jak máme tuto potřebu dítěti
uspokojovat v reálném životě? Jak si dítě
vytváří představu místa, kam patří a lidí, ke
kterým patří?
Moje maminka a moje zrcátko
V prvé řadě vlastní místo je to, kde jsou jeho
věci a věci, na které je zvyklé. Ještě důležitější jsou „jeho lidé“ (Tohle je moje zrcátko a to
je moje maminka.) Samozřejmě nemám na
mysli vlastnictví věcí ve smyslu hromadění majetku, ale docela obyčejné věci. Děti
se těší do své postýlky, křesla u televize, na
obrázky na stěně, ale i na svůj záchod, vanu,
na svůj hrníček na čaj a samozřejmě hračky. Tato známost podporuje bezpečí. Doma
navíc může dítě ovládat spoustu věcí samo,
je si jisté a nebojí se, že něco zkazí, že se
někdo bude zlobit. Významnou roli tvoří
společné rodinné zážitky a činnosti – když
jsme byli v divadýlku, jak jsme sbírali houby,
jak jsme natírali tuhle skříňku. Důraz na Já
a Mé nepochybně zůstává i v průběhu dalších
let, nicméně velmi brzy se ve vývoji dítěte
objeví spojení Já-My, Moje-Naše. To je naše
auto, náš pes. Dítě si tento domov chce nosit
stále s sebou. Tak alespoň tahá oblíbenou
hračku, a kdyby mu rodiče dovolili, vzalo
by si na dovolenou skoro všechny své věci.
I větší dítě zabalí do kufru na tábor plyšáka,
polštářek. V neznámém prostředí mu tyto
věci vytvářejí iluzi domova.
Vlastní i rodinná minulost
K posilování identity jedince patří i znalost
vlastní i rodinné minulosti. Dítě je sice velmi
zaměřené do budoucnosti, nicméně minulost
vytváří leckdy ani neuvědomovaný základ
identity. Umím si představit, že život některého člověka se může naplňovat i jinak, tedy
bez minulosti. Světoobčan je doma všude,
kde právě je, kde má práci, rodinu, je jakoby

bez minulosti. Jenže pro velkou část z nás má
místo, kam patříme, značný význam.
Minulost jsou také ty už dnes zcela nepotřebné věci, které dřív maminky nebo babičky
pečlivě schovávaly, protože se mohly ještě
někdy hodit a které se dnes vyhazují, protože
maminky vědí, že všechno se rychle mění, za
pár let už budou jiné a co tedy s nimi. Jenže
to, co se schovávalo, byly i první ostříhané
vlásky, první panenky, dnes již notně otlučené a autíčka se třemi kolečky, hračky do
vaničky, první nakreslené obrázky, vysvědčení, sešity ze školy. Samozřejmě i fotografie,
později i natočené filmy, videa.
Našli jste někdy sami neočekávaně zapadlou
vzpomínku na své dětství v domě rodičů, kde
už dvacet let nebydlíte? Hrníček se sloníkem,
ze kterého jste jako malí měli nejradši kakao
od babičky nebo knížka, kterou jste uměli
nazpaměť, ještě dneska si vzpomenete skoro na všechny říkanky. To jste vy, to je vaše
dětství, váš život. Nejste jenom dnešek, ale
i včerejšek, vše patří k vám.
„Co by byl náš život bez vzpomínek?“
Ptá se v básni Tatínkova dýmka básník Jaroslav Seifert. Jak je krásné, když můžeme
s dítětem krámovat a nacházíme jeho minulost, ale i své dětství, případně dětství našich
rodičů. Zejména prarodiče by měli zprostředkovat vnoučkům dětství rodičů i své vlastní.
Prarodiče už nemusejí tak úzkostlivě dodržovat dekorum a vytvářet výlučně pozitivní
sebeobraz, jako se o to snaží rodiče, a tak
mohou vykládat i historky žertovné, lehce
lechtivé, příběhy o neplechách, které dělali
sami a které dělaly jejich děti, tedy dnešní
rodiče. Vzpomínky na minulost nemusejí být
utříděné, jejich půvab spočívá i v tom, že se
najednou objeví. Připomínky minulosti se
pak donekonečna a někdy až do omrzení opakují – i to však má svůj význam.
Těmito vzpomínkami se v dítěti posiluje
povědomí kontinuity – patříme k sobě a patří
k nám i to, co bylo včera a před rokem. Jsme
to pořád my. Dokonce i ta babička, kterou
nepamatujeme, protože umřela před deseti
lety, je součástí naší rodiny. Děti také velmi
rády poslouchají, když si vyprávějí historky
dospělí. Všemu sice nerozumějí, něco není
možná úplně vhodné pro jejich uši, přesto
bychom je měli nechat naslouchat.
V dětském věku se sbírají nejrůznější věci.
Časem se na sbírky lístků z vlaku, autobu-

PROSBA O ZÁMĚNU
„Pane Bože, já chodím do práce každý
den a dřu osm hodin, zatímco má žena je
jen doma. Chtěl bych, aby porozuměla, co
musím vytrpět každý den. Prosím tě, vyměň
na jeden den její tělo s mým. Amen.“
Bůh díky své nekonečné moudrosti udělal
zázrak. Příští ráno se vzbudil Karel v ženském těle. Udělal snídani, vyvenčil psa,
vzbudil děti, připravil jim oblečení, snídani
a svačinu a odvezl je do školy. Potom jel
zpět domů, cestou vyzvedl věci v čistírně,
stavil se v bance pro peníze a zajel pro velký
nákup. Doma celý nákup vynosil a uklidil,
vyčistil kočce krabici a šel vyvenčit psa.
Bylo již 13.00 a on teprve pospíchal ustlat
postele, dal prát špinavé prádlo, trošku otřel
prach a vytřel podlahu v kuchyni. Pak jel
vyzvednout do školy děti. Cestou domů
nastala debata s dětmi o učebnicích nutných
k vypracování úkolu, které ovšem zapomněly
ve škole, takže se musel s nimi vrátit. Když
konečně dorazili domů, připravil jim jídlo
a dohlédl na to, aby děti začaly s úkoly. Pak
vytáhl žehlící prkno, začal žehlit a současně se díval na televizi. Teď už bylo 17.30
a pomalu nastával čas na přípravu večeře.
Poté, co se najedli, sklidil ze stolu, uklidil
kuchyni a spustil myčku na nádobí.
V době, kdy šla jeho partnerka ven se psem,
vykoupal děti, poskládal čisté a usušené prádlo, naládoval další pračku a dohlédl na to,
aby děti šly do postele. Potom si stoupl znovu k žehlícímu prknu … Po desáté byl naprosto vyčerpán, a ačkoli jeho denní činnost ještě nebyla zcela hotova, šel si Karel lehnout.
V posteli očekávala jeho partnerka něžnosti.
Další ráno, když se Karel vzbudil, ihned padl
u postele na kolena a modlil se k Bohu: „Prosím, prosím,   Bože, přeměň to zase zpátky,
byla to chyba, závidět mé ženě možnost být
celý den doma.“
Pán Bůh díky své nekonečné moudrosti
odpověděl: „Vidím, že jsi se poučil, a rád
to zase změním, ale musíš počkat 9 měsíců,
protože jsi včera otěhotněl…“
z knihy:
Smích aneb proč víra a humor patří k sobě
su, kina, zapráší, protože dítě se zajímá už
o něco jiného, a jednou se všechny ty desky
a krabice vyhodí. Je jasné, že nebývá místo
a samotné dítě se v určité chvíli na tyto dětské zájmy často dívá s okázalým
despektem, přesto bych je doporučoval nechávat. I dítě pravděpodobně jednou zpomalí svůj rychlý
běh do budoucnosti, bude mít děti
a ty jsou velmi vděčné za věci, které měla maminka, když byla malá,
se kterými si hrála. Vím dobře, že
malé dítě může jen těžko bavit prohlížet si každodenně tuto minulost,
ale jednou za čas je takové objevování-krámování moc pěkné.
PhDr. Václav Mertin,
Děti a my 1/07

Fialky bez přístřeší – poslední táborovou noc spaly pod širým nebem
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Zdá se že topol za naší zahradou
vymetl nebesa
modré křídlo anděla přemávlo zemi
milosrdný Bůh usedl mezi pomněnkami
a usmívá se
Nebo tě snad vteřina štěstí přemohla
a naznak jsi padl do trávy
blaženstvím pouze na zkoušku přemožen?
Věroslav Mertl
DĚJINY PRVNÍ LAVICE
Naše farnost je velice živá: kurs hubnutí pro
ženy, háčkování, zdravý životní styl, cvičení
dětí v předškolním věku – to je jen část dění
ve Farním domě. Vyučuje se tu dokonce i náboženství.
V kostele má každý věřící svoje místo. Roh
zadní lavice patří paní Fojtové. Rozhled z této pozice jí umožňuje načerpat síly k pomluvám na celý týden dopředu. Směrem k oltáři
roste zbožnost obyvatelstva.
V třetí lavici sedí osamoceně paní Voňavá. Ona má svou mikroflóru a mikrofaunu..
Kolem ní se rozprostírá vakuum.
Zbývá lavice nejpřednější: už od 16. století ji obsazuje naše rodina. Nenadál bych se,
že své místo budeme někdy nuceni hájit.
Vyzyvateli jsou Prokšovi z Domašova.
Prokšovi jsou konvertité. Farní dům zakrátko otevře kurs angličtiny, a tak se dozvím,
co to znamená. Zatím to chápu tak, že ignorují naše pětisetleté dědičné právo na první
lavici.
A pan farář jim věnuje nepřiměřenou pozornost. Jako by zapomněl, kdo to tu drží. Ať se
zamyslí! Statistika mluví jasnou řečí: na celé
čáře vítězí Pilníci.
Z knížky Vlastimila Pilného „Svádivá lejdy,
ředitel vesmíru a můj anděl strážný“

Nástup vlčat

K přípravě na bohoslužby o nedělích a svátcích
sobota 21.7.
19 h. Lukavice
neděle 22.7.
16. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Gn 18,1-10a
8.45 h. Mistrovice		
Ž 15
10.15 h. Orlice		
Kol 1,24-28
		
Lk 10,38-42
sobota 28.7.
19 h. Mistrovice
neděle 29.7.
17. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Gn 18,20-32
8.45 h. Lukavice		
Ž 138
10.15 h. Orlice		
Kol 2,12-14
		
Lk 11,1-13

7.15 h. Letohrad		
8.45 h. Šedivec		
10.15 h. Orlice		
		

Jer 38,4-6.8.10
Ž 40
Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

sobota  25.8.
19 h. Mistrovice
neděle 26.8.
21. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Iz 66,18-21
8.45 h. Lukavice		
Ž 117
10.15 h. Orlice		
Žid 12,5-7.11-13
		
Lk 13,22-30

sobota  4.8.
19 h. Lukavice
neděle 5.8.
18. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Kaz 1,2;2,21-23
8.45 h. Mistrovice		
Ž 90
10.15 h. Orlice		
Kol 3,1-5.9-11
		
Lk 12,13-21

sobota 1.9.	 19 h. Lukavice
neděle 2.9.
22. v mezidobí
poutní slavnost na Kunčicích
		
Sir 3,19-21.30-31
7.15 h. Letohrad		
Ž 68   
10.15 h. Kunčice		
Žid 12,18
		
-19.22-24a
		
Lk 14,1.7-14

„Ve čtvrtek večer v 17 hodin se koná schůzka Klubu mladých maminek. Všechny, které máte zájem se stát mladou maminkou,
dostavte se, prosím, za duchovním do pracovny.“

sobota 11.8.
19 h. Mistrovice
neděle 12.8.
19. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Mdr 18,6-9
8.45 h. Lukavice		
Ž 33
10.15 h. Orlice		
Žd 11,1-2.8-19
		
Lk 12,32-48

sobota  8.9.
19 h. Mistrovice
neděle 9.9.
23. v mezidobí
7.15 h. Letohrad		
Mdr 9,13-18
8.45 h. Lukavice		
Ž 90
10.15 h. Orlice		
Flm 9b-10.12-17
		
Lk 14,25-33

„Jan Burda a Jana Kudrnová byli oddáni dne
24. října. Tak skončilo přátelství, které začalo
již ve školních letech.“

středa 15.7. Slavnost Nanebevzetí P.Marie
7.15 h. Letohrad
18.00 h. Orlice

„Dámy našeho kostela odložily oblečení všeho druhu a lze je vidět v suterénních prostorách v pátek odpoledne.“

sobota 18.8.

Odposlechnuto:
„Kazatel bude mít kázání na rozloučenou,
poté pěvecký sbor zazpívá píseň „Radujme
se“.

„Kdo se chce modlit za nemocné, ať se zastaví na chodbě – visí na nástěnce“.

18 h. Mistrovice
19 h. Lukavice
neděle 19.8.
20. v mezidobí
poutní slavnost na Orlici a Šedivci
sbírka na opravu orlického kostela
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