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Ročník XXIII.
Nebýt Tebe
Jsme zpustošená země
vichřice požáry
přívaly kalných vod
V kruhovém horizontu
pahýly zničených vegetací
a očazený kámen
A nejvíce
armády na pochodu
rozkazy výkřiky
rabování
a bystrozraké oko
neviditelného Kyklopa
Nebýt Tebe
Světlonoši života
na dosah naší naděje
nad temným obzorem se propalující
nebýt Tebe
co vycházíš i zapadáš věčně
nad oběžnou dráhou
zbloudilé planety Země
nebýt Tebe
		
Bohumil Pavlok
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Úvodem
Každý rok se čtyřicet dnů připravujeme na Velikonoce a padesát dnů slavíme velikonoční
dobu. Ježíšovy Velikonoce položily základ evropské kultury – novou hodnotu člověka.
Z Velikonoc čerpáme živiny ke smyslu života.
Ukrajinci se semkli, chtějí zachovat celou Ukrajinu, hodně jich přišlo k volbám, napoprvé
zvolili prezidenta, Pravý sektor vyloučili stranou, separatistů je málo. Zato k našim volbám
do EU přišlo málo lidí. Češi si myslí, že jsme nejchytřejší z Evropanů. Odkud jsme se
učili spravedlnosti, svobodě, náboženské svobodě a lidské důstojnosti, z Ruska nebo od
Západu? Kdekdo nadává na EU a nevidí vlastní šlendrián. Vždyť jsme ani nebyli schopní
vyčerpat evropské dotace. Neumíme si ani poctivě koupit zbraně pro svou armádu. V EU se
Poláci jinak činí. A je jim jasné, že Putin stále vyvolává válku na Ukrajině. 6. června jsme
vzpomínali na 70. výročí vylodění spojenců. Mnoho jich padlo za naši svobodu. Kdo z nás
by byl podobně ochoten bojovat za druhé?
/v
NAŠE NEJSTARŠÍ ŠKOLA
Líbí se mně staré secesní budovy škol. Naši
předkové měli školu i učitele ve vážnosti. Ve
valné většině neměli vzdělání rovné učitelům. Můj tatínek chodil sedm let do vesnické
dvoutřídky. Jak by neměl učitele v úctě? Natož – aby mu radil! Z rodičů mých 38 spolužáků neměl nikdo maturitu. Dnes mají maturitu téměř všichni rodiče a polovina z nich
je ozdobena vysokoškolskými tituly – a těší
se společenskému postavení. Jejich děti jsou
však už taky jiné, „postmoderní“, s mnoha

otázkami, s vysokým sebevědomím, s nároky, s nespokojeností. Proto má škola problémy a je v palbě veřejnosti.
A tu se kdesi nabídli obětaví rodiče, že se
sejdou s učiteli, aby se navzájem lépe poznali
a vzali na sebe kus jejich starostí. Dohodli se,
kdy a kde se s učiteli sejdou. Velice zdvořile
je pozvali – a nastojte! Nepřišel ani jeden učitel! Poslali jen školníka… Není to absurdní?!
Čo je to „absurdné“? ptá se na závěr filmu
„Černí baroni“ major Terazky. Jemu to ovšem musí být odpuštěno…
Jan Rybář

Z DOKUMENTŮ II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU:
írkev je při svém putování volána Kristem k neustálé reformě, kterou trvale potřebuje,
nakolik je institucí lidskou a pozemskou. Jestliže tedy v některých okolnostech a dobách
nebylo něco dosti přesně zachováváno v mravním životě, v církevní kázni nebo i ve způsobu
podávání nauky – ten se musí vždy přesně rozlišovat od samého pokladu víry – má se to v příslušné době správně a náležitě obnovit. 
(UR 6)

C

O

pravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení …(každého z nás, pozn. redakce) Ať si všichni věřící křesťané uvědomí, že budou tím lépe podporovat, ba uskutečňovat jednotu křesťanů, čím čistší život podle evangelia se budou snažit vést. Neboť čím
těsnější bude společenství, které je sjednocuje s Otcem, Slovem a Duchem, tím hlouběji
a snadněji budou schopni rozvíjet vzájemné bratrství. 
(UR 7)

P

ři obnově a pěstování posvátné liturgie je třeba mít co nejvíce na zřeteli plnou a aktivní účast všeho lidu. Je to první a nezbytný zdroj, ze kterého mají věřící čerpat skutečně
křesťanského ducha. Proto se mají duchovní správcové o takovou účast na liturgii svědomitě
snažit v celé pastorační činnosti patřičným poučováním. Nebudou-li však duchovní správcové
nejprve sami zcela proniknuti duchem a silou liturgie a nebudou-li schopni ji vyučovat, není
naděje na dosažení tohoto cíle. Je proto nejvýš potřebné postarat se o liturgické vzdělávání
kněžstva. 
(SC 14)

PAKT Z KATAKOMB
za sloužící a chudou cirkev
Dokument podepsaný asi 450 biskupy
na II. Vatikánském koncilu 16.11. 1965
při mši v Catacombe di St. Domitilla
(odtud je název “Pakt z katakomb”).
My biskupi, ktorí sme sa stretli na II. Vatikánskom Koncile, vedomí si, ako veľa nám
chýba, aby sme viedli život v chudobe podľa
Evanjelia; povzbudení navzájom k tejto iniciatíve, v ktorej sa každý z nás chce vyhnúť
osamelosti; v jednote so všetkými bratmi
v biskupskej službe; počítajúc s milosťou
a silou nášho Pána Ježiša Krista, modlitbami
veriacich a kňazov našich diecéz; vklada
júci sa do rozjímania a modlitby pred Najsvätejšou Trojicou, pred Kristovou Cirkvou
a pred kňazmi a veriacimi našich diecéz,
s poníženosťou a vedomím našej slabosti,
ale tiež so všetkým odhodlaním a silou, ktorú
nám chce dať Boh vo svojej milosti, sa zaväzujeme k nasledovnému:
1. Budeme sa snažiť žiť ako obyčajní ľudia
okolo nás pokiaľ ide o bývanie, stravovanie,
dopravu a veci s nimi súvisiace. (Mt 5,3;
6,33-34; 8,20)
2. Raz a navždy sa zriekneme bohatstva, ako
aj jeho symbolov, najmä v úradnom oblečení (drahé látky, pestré farby) a pri insigniách
(zlato a striebro), ktoré musia zodpovedať
Evanjeliu. (Mk 6,9; Mt 10,9; Sk 3,6)
3. Nebudeme na svoje meno vlastniť žiadny
nehnuteľný či hnuteľný majetok, ani bankové
konto; a to, čo je nevyhnutné vlastniť, prepíšeme na diecézy alebo charitatívne a sociálne
organizácie. (Mt 6,19-21; Lk 12,33-34)
4. Kedykoľvek to bude možné, zveríme správu financií a majetku diecézy komisii kompetentných laických odborníkov, vedomých
si ich apoštolského povolania, aby sme boli
menej správcami ako apoštolmi a pastiermi.
(Mt 10,8; Sk 6,1-7)
5. Odmietame slovné aj písomné oslovenia,
ktoré vyjadrujú spoločenský význam alebo
mocenské postavenie (Eminencia, Excelencia, Monsignor). Uprednostníme byť v duchu
evanjelia oslovovaní „Otec“. (Mt 20, 25-28,
23, 6-11; Jn 13, 12-15)
6. Svojím správaním a spoločenskými vzťahmi v žiadnom prípade nedopustíme dojem,
že by sme sa voči bohatým a mocným správali ako voči privilegovaným, uprednostňovaným a preferovaným, napr. pri bohoslužbách
alebo spoločenských akciách, či už v úlohe
hostiteľov alebo hostí. (Lk 13, 12-14; 1 Kor
9,14-19)
7. Pri vyjadrení vďačnosti, prosbe o podporu
a podobných príležitostiach sa budeme snažiť
vyhnúť zaliečaniu sa márnivosti darcov. Pozývame našich veriacich k tomu, aby považo-

vali svoje dary za bežnú účasť na bohoslužbe,
apoštoláte alebo sociálnej práci. (Mt 6, 2-4;
Lk 15,9-13; 2 Kor 12,4)
8. Pri apoštoláte a pastoračnej starostlivosti
o ekonomicky slabých a zaostalých dáme
k dispozícii všetko nevyhnutné – čas, myšlienky, srdce, materiálne prostriedky, atď.
bez toho, aby sme poškodili niekoho iného
v našej diecéze. Budeme podporovať laikov,
rehoľníkov, diakonov alebo kňazov, ktorých
Pán povoláva evanjelizovať chudobných
a robotníkov zdieľaním ich života a práce.
(Lk 4,18 a nasl.; Mk 6,4; Mt 11,45; Sk 18,34; 20,33-35; 1 Kor 4,12; 9,1-27)
9. Vedomí si požiadaviek spravodlivosti
a lásky a ich vzájomného vzťahu sa pokúsime
transformovať „dobročinnosť“ na sociálnu
prácu, založenú na spravodlivosti a láske,
ktorá berie do úvahy každého človeka, ako
pokornú službu kompetentným verejným organizáciám. (Mt 25, 31-46; Lk 13,12-14 a 33
a nasl.; Sk 2,44 a nasl.)
10. Zasadíme sa o to, aby zodpovední za vládu a verejné služby prijali a uviedli do života
také zákony, štruktúry a sociálne inštitúcie,
ktoré sú nevyhnutné pre spravodlivosť, rovnosť a komplexný a harmonický rozvoj každého a všetkých. Týmto spôsobom by mal
vzniknúť nový spoločenský poriadok, ktorý
by zodpovedal dôstojnosti človeka ako Božieho dieťaťa. (Sk 2,44 a nasl.; 4,32-35; 5,4;
2 Kor 8 a 9; 1 Tim 5,16)
11. Kolegialita biskupov sa v duchu evanjelia
môže najlepšie preukázať v spoločnej službe
dvom tretinám ľudstva, ktoré žijú v telesnej,
kultúrnej a morálnej biede. Preto sa zaväzujeme, že:
- budeme sa podľa svojich možností podieľať
na projektoch spolu s episkopátmi chudobných krajín,
- budeme spolu žiadať na medzinárodnej
úrovni, vždy svedčiac o evanjeliu, ako to
vyjadril aj pápež Pavol VI. na pôde OSN,
aby boli ustanovené hospodárske a kultúrne
štruktúry, ktoré nebudú vytvárať chudobné národy v stále bohatšom svete, ale ktoré
umožnia chudobnej väčšine sa dostať zo svojej biedy.
12. Zaväzujeme sa zdieľať v pastoračnej láske svoj život so všetkými sestrami a bratmi
v Kristu, s kňazmi, rehoľníkmi a laikmi tak,
aby náš úrad bol skutočnou službou. V tomto
duchu sa budeme:
- snažiť neustále kriticky „prehodnocovať
svoj život“ s nimi;
- vnímať ich ako spolupracovníkov tak, aby
sme namiesto šéfov na svetský spôsob boli
animátormi, inšpirovaní Duchom svätým;
- usilovať sa byť ľudsky prítomní a prístupní;
- otvorení ku všetkým ľuďom bez ohľadu na
to, k akému náboženstvu sa hlásia.
(Mk 8,34f.; Sk 6,1-7; 1 Tim 3,8-10).
13. Po návrate do svojich diecéz zverejníme
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PROSLOV Prof. Tomáše Halíka,
PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY
CENY V LONDÝNĚ 14.5. 2014
- část … IV.
… Dnes národy střední a východní Evropy
sledují s velkým znepokojením nebezpečné pokusy vládců Kremlu vzkřísit ono staré
impérium. Ideologie „vědeckého ateismu“ je
v Rusku již dlouho mrtvá, ale starý ruský nacionalismus a imperiální sny jsou stále živé.
Stalin, jeden z nejkrutějších pronásledovatelů
náboženství v lidské historii, pochopil v době
2. světové války, že ruští lidé nejsou ochotni
umírat za komunistickou ideologii „vědeckého ateismu“ a pokusil se využít pravoslavného náboženství a ruského patriotismu
k záchraně svého impéria. Také dnes vidíme
bývalé agenty KGB líbat ikony Krista a Bohorodičky. Budou mít představitelé ruského
pravoslaví dost mravní síly, aby s odvahou
biblických proroků řekli dnešním vládcům
Kremlu: Nejprve musíte ze svých hlav a srdcí vyhnat ony běsy, které kdysi popsal Dostojevský – a teprve pak přijďte do chrámu
a obětujte své dary?
Tváří v tvář nebezpečnému vývoji na východě Evropy si musíme uvědomit svou zodpovědnost za udržení a prohloubení velkého
projektu sjednocené Evropy. Silná politická
integrace Evropy je jedinou ochranou pro evropské národy nejen proti nebezpečí zvenčí,
ale ještě více proti explosi barbarství uvnitř,
proti extrémnímu nacionalismu, šovinismu,
xenofobii, které znovu zdvihají hlavu v evropských národech. Pokud by v Evropě zvítězilo nebezpečné pokušení národního sobectví
a izolacionismu a došlo k tragédii rozpadu
EU, evropské národní státy by nezískaly více
suverenity, nýbrž by byly daleko více vystaveny silám chaosu a destrukce zevnitř.
Společný evropský dům, má-li být opravdu
domovem, nemůže stát jen na administrativě
a obchodu. Rozhodující roli má kultura, ta
vytváří spirituální a morální biosféru společnosti. Komunistický režim, kde kultura byla
ovládána ideologií, nedokázal přežít na globálním volném trhu idejí. Co se však stane se
společností, jejíž kultura ztratí svou spirituální dimenzi, jejíž kulturu ovládne komerční
průmysl zábavy?
Při vzniku Evropy sehrála rozhodující roli
schopnost církve vytvořit kulturu, která sjednotila poselství Bible, filozofickou moudrost
Řecka a právní systém Říma. Tato podoba
křesťanství – Christianitas, „Christendom“
– je však minulostí. Křesťanství již není společným jazykem Evropanů. Evropa budoucnosti bude ještě mnohem pestřejším vícehlasem, než byla dosud. Křesťanství je dnes
jeden hlas z mnoha.
Neptejme se však, který hlas bude nejsilnější,

tento svoj záväzok a požiadame všetkých,
aby nám boli nápomocní svojím porozumením, spoluprácou a modlitbami.
Nech nám Boh pomáha, aby sme zostali verní
svojim predsavzatiam.

nýbrž který více přispěje ke kultuře soužití ve
vzájemném respektu a porozumění.
Centrální zvěstí křesťanství je, že Bůh je láska a že trojjediný Bůh sám je společenstvím
sdílení. Víra v Boha, který je láska a společenství sdílení, není vědecká hypotéza, nýbrž
morální závazek s jasnými kulturními a politickými důsledky. Je to závazek akceptovat
pluralitu našeho světa a stále se snažit přetvářet ji v kulturu komunikace, sdílení a vzájemného obohacování.
Křesťanství nepotřebuje být praporem, vlajícím nad Evropou, avšak Evropa a svět potřebuje lidi, kteří slovu láska vrátí jeho hluboký smysl, který mělo v radikálním poselství
evangelia.
V.
Z naší západní křesťanské kultury a její důležité dějinné fáze, osvícenství, vzešla velká
idea tolerance.
Tolerance je sekulárním překladem evangelijního příkazu lásky k nepřátelům. Ale při překladu náboženských pojmů do sekulárního
jazyka a představ se obvykle
něco ztratí.
Abych toleroval nepříjemného
souseda, opravdu ho nepotřebuji
v žádném ohledu milovat; stačí,
když si ho nevšímám, když je mi
lhostejný – každý má svůj život,
svůj styl, svou pravdu.
Jistý model „multikulturalismu“,
založený na zásadě tolerance,
vedl nikoliv k polis, společenství občanů, sousedů, nýbrž ke
konglomerátu ghett. „Každý
ať si žije podle svého, jen když
druhé neruší a neomezuje“. To je
jistě humánnější stav, než stálé
spory či dokonce permanentní
válka, avšak může to být řešení
trvalé? Tolerance tohoto typu je
dobrá k tomu, aby lidé žili vedle
sebe, ale nikoliv spolu.
Náš svět, „globální vesnice“,
se však stal příliš těsným na to,
abychom mohli žít takto nerušeně vedle sebe. Přibylo nás –
a přibývá, ať se nám to líbí či
ne, stále více „těch odlišných“;
naše ploty nejsou už tak vzdálené jako kdysi, vidíme si do
kuchyní, cítíme vůně exotických
polévek z jídelen těch druhých a doléhají
k nám křiky rodinných hádek, o nichž jsme
dosud neměli ani ponětí. Model tolerance byl
vytvořen pro jiný svět, pro odlišnou architekturu měst; avšak ta dávná města už nestojí
anebo vypadají docela jinak než dřív. Žijeme
spolu, ať chceme či ne – a musíme pro toto
spolužití najít jiná pravidla, než pouhé „neruš
mé kruhy“.
VI.
Avšak naše kruhy už jsou narušeny. Tak
blízké sousedství se neobejde bez konfliktů.
Před násilím nelze ustupovat, je třeba chránit

a bránit nevinné. Člověk může nastavit pouze
svou vlastní tvář, je-li naděje, že tím zastaví
zlo, nikoliv však tváře druhých; ty musí bránit, za ně máme odpovědnost.
Avšak můžeme a musíme udělat všechno pro
to, aby věci tak daleko nedošly. Na mnoha
ohrožených místech je ještě čas pro prevenci
a terapii násilí, čas k dialogu.
Obvyklou formou mezináboženského dialogu jsou konference, příležitost k setkání
vzdělaných reprezentantů různých náboženství. Tato setkání jistě mohou hrát roli
významného signálu. Mají však jednu slabinu: pomalu se zde vytváří určitá subkultura
„dialogistů“, kteří si brzy rozumějí navzájem
daleko lépe, než si rozumějí s extrémisty ve
svých komunitách. Většina lidí se raději stýká s těmi, kteří jim naslouchají a akceptují je.
Není však povinností všech, kdo se takových
setkání účastní, položit si otázku, jak mnoho
mají možností a odvahy ovlivnit ve svých
vlastních komunitách ty, kteří vnímají věří-

cí ostatních náboženství se směsí předsudků,
strachů a nenávisti?
A nepatří k základním povinnostem náboženských vůdců odvaha proroků protestovat proti zneužívání náboženství ve službách moci
a stavět se proti všem, kdo se dopouštějí nespravedlnosti a násilí na nevinných?
VII.
Před dvěma tisíciletími byla rabínovi z Nazaretu položena otázka: Kdo je můj bližní? Tato
otázka neztratila ani dnes svou naléhavost
a aktualitu. Ježíš tuto otázku překvapivě otočil: Neptej se, kdo je tvůj bližní, nýbrž ty sám
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se učiň bližním! Buď blízko druhým, zvláště
těm, kdo potřebují pomoc a lásku. I těm, kdo
sedí ve vnitřním žaláři své nenávisti a viny,
nabídni svobodu aktem odpuštění a ochotou
k smíření.
Ježíšova výzva k nepodmíněné lásce, k lásce i k nepřátelům, se zdá absurdní především
těm, kdo chápou lásku jako sentiment, jako
emoci. Ale láska je něčím mnohem víc. Je
prostorem bezpečí v našem srdci a našem
životě, který nabízíme druhým, aby zde
mohli být takoví, jací opravdu jsou. Teprve
v prostoru lásky, přijetí, můžeme najít pravdu
o sobě, můžeme rozvinout to nejlepší, co je
v nás. Láska je ovšem vždy odvážný a riskantní krok. Kdo miluje, vystavuje se riziku
zklamání a zranění.
Teprve zde smím zodpovědět otázku po budoucnosti víry. Věřím ve víru, která nese
rány. Pro mou křesťanskou víru je rozhodující jedna scéna z evangelia sv. Jana, setkání apoštola Tomáše se vzkříšeným Kristem.
V Tomášově srdci – podobně
jako v srdcích a myslích mnoha současných lidí – zápasí víra
s pochybnostmi. Až když mu Ježíš ukáže své rány, Tomáš zvolá:
Můj Pán a můj Bůh!
Náš svět je plný ran. Jsem přesvědčen, že ten, kdo zavírá oči
před ranami v našem světě,
nemá právo říci: Můj Pán a můj
Bůh. Náboženství, které ignoruje bídu a utrpení lidí, je opium
lidstva. Bůh, který nenese rány,
je mrtvý Bůh. Když mi někdo
nabízí svého Boha, ptám se: Je
to Bůh lásky, zraněný utrpením
našeho světa? Já nejsem ochoten
věřit v žádného jiného boha.
Nedávno jsem četl duchovní
deník Matky Terezy z Kalkaty,
první nositelky Templetonovy
ceny. Předtím jsem věděl, co
vyplňovalo její dny – služba těm
nejchudším, nemocným a umírajícím. Nyní vím, jak vypadaly její noci: procházela těžkými
zkouškami náboženských pochybností, temných nocí ducha,
zkušenosti Božího mlčení. Nesla
kříž dvojí solidarity. Ve dne byla
sestrou těch, kdo potřebují léčit
rány těla a tišit hlad prázdného
břicha. V noci sdílela temnoty
těch, kdo se cítí být daleko od Božího světla
a trpí prázdnotou ducha.
Ano, v tom spočívá skutečný „pokrok v náboženství“. Je to odvaha spojit spirituální
hloubku s široce otevřenou náručí solidarity
se všemi, kteří trpí. Alexander Solženicyn,
jiný nositel Templetonovy ceny, odpověděl
kdysi na otázku, co přijde po komunismu:
nastane dlouhá, předlouhá cesta uzdravování.
Má odpověď na otázku, co přijde po době,
kdy si mnoho věřících i nevěřících myslelo,
že je tak lehké mluvit o Bohu a náboženství,
je: očekávám, že přijde dlouhá, velmi dlouhá
cesta na hloubku. A doufám v to.
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kutečný mír není možný bez spravedlnosti, proto i křesťan musí bránit právo,
je-li ohroženo. Slabost dobrých lidí uvolňuje
cestu bezpráví. Za mír a proti bezpráví je nutné bojovat. Svatí byli laskaví, ale ne slaboši,
bez mocného nasazení síly v obraně by ničeho pozoruhodného nedosáhli. Dobrý křesťan
není totéž co „hodný“ křesťan.
Nejsme všichni stejně vybaveni a u bratří
a sester nadaných převážně citlivou láskou
a méně schopností otevřené obrany, jsme
povinní respektovat jejich dary a možnosti.
Z toho však neplyne právo, aby někdo pravou statečnost druhých vydával za nedostatek
pokory nebo lásky a vlastní slabost za následování Krista tichého a pokorného. Kristus
užíval mnoho způsobů obrany, od mlčení
přes dialog, od obhajoby až po mocné slovo
obvinění a usvědčení.
Boj jako opak netečnosti a duševní zplihlosti
patří ke křesťanskému životu. Apoštol Pavel mluví jasně: „Bojuj dobrý boj víry“. Oto
Mádr: Jak církev neumírá“ (1986)
KOLOKVIUM O DIALOGU V CÍRKVI
Skupina křesťanů Odpovědnost křesťanů
uspořádala v Olomouci 16.–17. května 2014
kolokvium. O chybujícím dialogu v církvi
mluvil Petr Kolář, František Mikloško, Štefan Hríb, Vojtěch Kodet, Jiří Kašný, Terézia
Rončáková, Veronika Francová, Pavel Moravec, Martin Vaňáč, Pavel Mikšů, Josef Beránek a další. Za biskupskou konferenci vystoupil Tomáš Holub – o restitucích. Mluvili
jsme také o nešťastné kauze arcibiskupa R.
Bezáka – nic se nepohnulo.
Přijelo přes 150 lidí.
Kolokvia jsem se zúčastnil. Potěšila mě úroveň příspěvků přednášejících i celková vysoká kultura setkání. Z kolokvia vyjde sborník
příspěvků. 
Václav Vacek

PROF. T.HALÍK, MUSLIMOVÉ A MY.
Tomáš Halík požádal české muslimy o intervenci za těhotnou křesťanku Meriam Ishagovou, kterou soud v súdánském Chartúmu
odsoudil k trestu smrti.
Odpověď českých muslimů
Ve jménu Boha Milostiplného, Smilovného.
Vážený pane prof. Halíku,
ceníme si Vašeho vstřícného postoje k muslimům žijícím v České republice i Vaší snahy
nacházet společnou řeč mezi křesťany a muslimy v globálním měřítku.
Ohledně Vaší výzvy, týkající se případu
súdánské křesťanky Meriam Ishag, které hrozí za údajné odpadlictví trest smrti, lze z naší
strany vyjádřit jen souhlasné stanovisko,
kterým se i my hlásíme k Vašemu apelu k toleranci a dodržování univerzálních pravidel
lidskosti, ke kterým shodně vybízí jak Korán
a Sunna, tak i křesťanský humanismus.
Podporujeme Vaši výzvu ke společnému slovu a ke všem podobám dobra, zavázáni následovat koránský imperativ: Pomáhejte si
vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a ne-

T.Halík o důvodu svého dopisu:
Svou výzvou českým muslimům jsem sledoval tři cíle. Zaprvé: pomoci té ženě. Jsem
si vědom toho, že nestačí, abych já osobně
apeloval na súdánské autority, že daleko větší
dopad může mít hlas z vlastních islámských
řad. Čeští muslimové už se skutečně v reakci na mou výzvu obrátili na několik autorit
islámského světa a já věřím, že spojený mezinárodní tlak nakonec té ženě zachrání život.
Za druhé, chtěl bych apelovat na muslimy
na Západě, včetně naší země, že pokud zde
požívají náboženské svobody a tolerance ze
strany křesťanů a mohou žít docela dobře v
liberální pluralitní společnosti, měli by tuto
zkušenost přenášet i do tradičních islámských
zemí, odstraňovat tam „strach ze zkaženého
Západu“ a působit na mírumilovnější interpretaci islámského práva. Vždyť i katolická
církev po celé 19. století byla traumatizována jakobínskou fází Francouzské revoluce
a paušálně odmítala principy demokracie,
politické a náboženské svobody (viz Syllabus moderních bludů) a až dobrá zkušenost
amerického katolicismu s pluralitní liberální
Amerikou vedla na 2. vatikánském koncilu
církev k větší důvěře v hodnoty modernity. (A dodejme: mnoho katolíků dodnes má
zjednodušené představy o „zkaženém Západě“ a „liberální EU“, které přesně kopírují
někdejší komunistickou a nynější islámsko-fundamentalistickou protizápadní rétoriku.
Zpravidla právě ti křesťané, kteří nejvíc brojí
proti „islámskému nebezpečí“, se paradoxně
svou mentalitou islámským fundamentalis-

tům nejvíce podobají.)
Za třetí jsem reagoval na výsledek výzkumu, z něhož vyplývá, že v České republice
je z celé EU největší obava z islámu - což je
zcela absurdní, protože zde žije malá a ve své
naprosté většině zcela mírumilovná muslimská komunita.
Bohužel xenofobie, nemoc českého provincionalismu, včetně předsudků, plynoucích
z neznalostí a povrchního bulvárního chápání
islámu, postihuje také (a možná především)
mnoho našich křesťanů. Vždycky mě strašně
mrzí na některých „křesťanských politicích“,
že nadbíhají populismu a nechávají se strhnout k odmítání práva muslimů na náboženskou svobodu včetně výstavby modliteben
nebo k schvalování zcela nevhodného a zbytečně dráždícího zásahu české policie v muslimské modlitebně. Nemůžeme podmiňovat
právo na stavbu mešity tím, až oni povolí
stavbu kostelů v Saudské Arábii; křesťan nemůže čekat, až dobro začnou dělat ti druzí,
ale musí riskovat „bláznovství lásky“, udělat
první krok. Říci: nedovolíme u nás mešity,
protože fundamentalisté v Saudské Arábii či
v Súdánu nedovolují kostely, znamená říci:
Jsme jako oni.
Chceme-li zabránit tomu, aby muslimové
v Čechách podléhali vlivům islámských fanatiků, musíme s nimi hovořit a dávat dobré příklady. Mám z kontaktů s muslimy v Čechách
i ve světě řadu cenných zkušeností. Převzetí
Templetonovy ceny mne zavazuje v tomto
úsilí pokračovat - přes všechny urážky a výhrůžky fanatiků z obou stran, které to s sebou
přirozeně nese. 
Tomáš Halík

pomáhejte si k hříchu a nenávisti. (Máida:3)
Vyjadřujeme přesvědčení, že Boží Zákon je
nejspravedlivější a nejdokonalejší a že každý
lidský zákon je pouze chabým odleskem. Učí
jen nejvznešenějším hodnotám a neučí ani
náboženskému násilí, ani zneužívání soudního systému.
Jím stanovené odstrašující tresty nelze aplikovat tam, kde není jejich místo a způsobem,
který více než cokoli jiného připomíná ostentativní rádoby zbožnost, kterou chtějí některé
kruhy maskovat vlastní selhání v jiných oblastech lidské činnosti.
Prohlašujeme, že základním příkazem Koránu, kterým se řídí a mají řídit vztahy mezi
muslimy a nemuslimy je vámi citované Nebudiž žádného donucování v náboženství
(Bekara:256)
Podle toho mála informací, které poskytla
média a na základě naší znalosti šarí‘y vyhlašujeme, že zmíněná žena byla vychována jako
křesťanka svou křesťanskou matkou a nikdy
muslimkou nebyla, jelikož její otec, ač muslim, se její výchovy nikdy neúčastnil a k islámu ji nevedl. Proto nemůže být shledána
vinnou z odpadlictví a z nelegálního sňatku
s nemuslimským mužem. Sňatek křesťanky
s křesťanem a její právo dál vyznávat svou
víru je šarí‘ou garantováno jako nezcizitelné.
Rovněž se objevily i informace, že obviněná žena není duševně zcela zdráva. Zde pak

nutno upozornit, že podle konsensu učenců
sunny nelze hovořit o odpadlictví v případě
nepříčetné osoby.
Proto by bylo podle šarí‘y zločinem, odsoudit
tuto křesťanku k smrti. Posel Boží, mír a požehnání s ním, varoval: „Zabije-li muslim
osobu, která uzavřela s muslimy dohodu, ani
neucítí vůni ráje, i přesto že je možno ji cítit
ze vzdálenosti čtyřiceti let.“
Dále uvádíme, že šarí‘a sama disponuje řadou precedentů v podobných případech, např.
ten, kdy slavného židovského učence Moše
ben Maimona donutili Almohádé v Andalusii
přijmout islám, načež tento následně uprchl
do Egypta, kde se představil jako žid. Jistý
almohádský právník jej pak zažaloval za odpadlictví, ale přední soudce ajjúbovské doby
‚Abdurrahmán ibn ‚Alí žalobu smetl s poukazem na to, že Moše nikdy muslimem nebyl
a ke konverzi byl donucen.
Budeme požadovat spravedlivé posouzení
případu, který vrhá zlé světlo na spravedlivé
islámské zákonodárství, které je neprávem
obviňováno z nelidskosti. Stojíme a budeme
stát na straně pravdy a spravedlnosti. V tomto hodláme spolupracovat také s oficiálními
institucemi muslimů v ČR.
Nechť Stvořitel nás i vás vede správnou cestou. Ámín.
S pozdravem míru a přáním Boží odměny
Kolektiv českých muslimů
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BÍDA ČESKÉHO RUSOFILSTVÍ
Jan Urban 5.5.2014
Iracionální rusofilství je od počátku obrození
asi nejhlubší psychickou poruchou českého
národního sebeuvědomění, která jej zraňuje, zrazuje a oslabuje až do dnešní doby. Je
také hlavní příčinou české nesamozřejmosti
a pocitu nezakotvenosti v západní Evropě. Už samo odmítnutí koncepce zemského
národa a vlasti více jazyků ve prospěch jazykové exkluzivity češtiny jako jediného
určujícího znaku národa do velké míry předurčilo omezení duchovního rozvoje a hodnoty českého národního narativu. Nedůvěra
k sousedům, obava z velikosti Německa,
reminiscence vůči Rakousku, nesamozřejmost existence a hodnot společenství, odmítání realismu a tendence k bigotnosti patří
k těmto sebeomezením stejně, jako potřeba
snu o příslušnosti k imaginární Velké slovanské rodině či snu o pokrevním Velkém
bratru, kteří tak nějak automaticky a navždy
ochrání naši identitu a bezpečnost, bez ohledu na to, co děláme a kdo jsme my sami.
Současná „ukrajinská“ krize vztahů Ruska
s demokratickým světem, a především vztahů evropsko-ruských, tak pro české myšlení
představují možná historicky poslední šanci
ke konečnému prozření z této dětinské a sebepoškozující slabosti. Pro případ vyhrocení této krize a pokračování ruské agrese
i za hranice Ukrajiny by pak jedinou alternativou prozření z dvousetleté slepoty byl
jenom zřejmě nadlouho poslední odklon od
pokusů o české národní demokratické směřování. Fascinace Ruskem a podléhání jeho
domnělé moci je českou specifikou, přesněji, fikcí českého protidemokratického populismu. Reálné Rusko totiž nikdy v minulosti
nevyzařovalo do Evropy vliv prodemokratický, nečiní tak v současnosti a není naděje, že se tak bude dít v blízké budoucnosti.
Je zjevnou, a historií opakovaně potvrzovanou skutečností, že rusofilství ani v českém
prostředí nikdy nemělo pozitivní prodemokratický obsah, a od samého počátku český
národní rozvoj pouze brzdilo a poškozovalo.
Dodnes existuje romantická představa, která rusofilství ztotožňuje na jedné straně se
širším, údajně všeslovanským kontextem
- tedy slavjanofilstvím - a na druhé straně s domnělou jazykově psychologickou
pseudokulturní příbuzností, odlišující nás
od „Západu“. V obou případech jde o zásadní nepochopení skutečnosti. Především
v českém politickém provedení rusofilství
prakticky za všech okolností slavjanofilství
naopak vylučovalo a potlačovalo. Ruský
imperiální zájem byl totiž touto tendencí nadřazován všemu, včetně existenciálních zájmů ostatních slovanských národů,
hlavně pak Poláků, Ukrajinců a Bělorusů.
V kulturním, a o to více v politickém vnímání,
prokazuje české myšlení při posuzování Ruska navíc téměř absolutní neschopnost paměti,

empatie, nebo jen vnímání zkušeností jiných
národů a zemí. Jako letmé příklady nechť
poslouží dělení Polska, ukrajinský hladomor
ve třicátých letech, pakt Molotov-Ribbentrop
a následná další agrese vůči Polsku a krádež
jeho území, násilné uchvácení jedné třetiny
Finska, celého Pobaltí a Besarábie, agrese
vůči Maďarsku v roce 1956 – to všechno
v českém prostředí prošlo bez povšimnutí, bez
kritické reflexe a schopnosti domýšlet vlastní
postavení v regionu Střední Evropy a postoj
vůči periodické ruské (velkorusko-sovětské)
expanzi. Pro většinové české myšlení cizí
tragické zkušenosti s ruskou imperialistickou
agresí jednoduše nic neznamenají. Zájmy
Ruska, rozuměj ruská agrese, jsou pro české rusofily hodnotou civilizačně nadřazenou
všemu, zahrnuje v to i hodnoty demokracie,
vlastní identity a vlády práva. Je pozoruhodné, jak se v tomto otevřeně přihrblém a kolaborantském přístupu k ruskému imperialismu
shodují česká izolacionistická pseudopravice s domácí komunistickou pseudolevicí.
To, co je však nejobtížněji pochopitelné, je
skutečnost, že většinové české myšlení nevnímá, nechce vnímat, a dokonce popírá
i vlastní tragické zkušenosti se zabijáctvím
a cynismem velkoruské, jen takzvaně „sovětské“, agrese. Josef Stalin velmi rychle změnil
sen o celosvětové proletářské revoluci v extrémně nepřátelský a izolacionistický koncentrační tábor Sovětského svazu, postavený
na dominanci ruštiny a masovém ideologickém vymývání mozků. Zahraniční komunistické strany byly vytvářeny a ovládány pouze
jako nástroje sovětské (velkoruské) politiky
a moci. Jejich loajalita patřila pouze Moskvě,
a byla vymáhána ohněm i mečem, jak by
ostatně mohlo dosvědčit i v polovině třicátých let Stalinem řízené vyvraždění vedení
Komunistické strany Polska. Stejně zmizely
stovky komunistů z mnoha zemí, kteří přijížděli do Moskvy, protože věřili v sen o světové spravedlnosti, jenom aby byli zlikvidováni
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jako nedostatečně loajální. Českoslovenští
komunisté, ač jako jedni z mála existovali
ve fungujícím parlamentním systému ekonomicky rozvinuté země, po celou dobu patřili mezi nejloajálnější a nejotročtější vazaly
velkoruských komunistů. Stačí vzpomenout
na jejich kampaň za rozbití Československa v letech 1930-1931jako trest za údajný
„československý imperialismus“ – přesně
podle instrukcí Moskvy – a proti zájmům
vlastní země. Tatáž diagnóza platí pro jejich
poníženou podporu paktu Molotov-Ribbentrop a odmítání „imperialistické války“ proti
Německu prakticky až do Hitlerova útoku na
Sovětský svaz. Vlastenectví? Národní zájem?
Nikdy a za žádných okolností. Proputinovské
patolízalství dnešních českých komunistů je
jenom opakováním gottwaldovské otevřeně
protičeskoslovenské podpory stalinské imperiální agrese.
Českoslovenští komunisté po celou dobu války podporovali sovětské, ne československé
vojenské a politické cíle. Jejich vedení strávilo v moskevské emigraci, pod podrobnou
kontrolou a ve spolupráci s NKVD, sedm let.
Fungovalo výhradně jako protidemokratická
a protičeskoslovenská expozitura, připravující se nejpozději od roku 1943 na bezprostřední
převzetí moci a nastolení diktatury v Československu okamžitě po porážce nacistického
Německa. Politická slepota a slabost londýnské exilové vlády Edvarda Beneše, která
programově ustupovala sovětským požadavkům, komunistické infiltraci aktivně napomáhala. Tak se stalo, že ještě před koncem
války byly nejenom Svobodova armáda a její
kontrarozvědka – Obranné zpravodajství, ale
i klíčová ministerstva vlády, zcela podřízeny
velkoruskému programu poválečného ovládnutí Československa. Slabošské odevzdání
Podkarpatské Rusi Stalinovi, podřízení armády, vnitra, ale i klíčových hospodářských
ministerstev komunistické rezidentuře – to
všechno se odehrálo ještě před koncem války.
Pokračování na str. 12

AKTUALITY
Výstava Děti z konce Ukrajiny v orlickém kostele je otevřena do konce července každou neděli od 9.45 do 11.45
h. nebo po domluvě na tel.
731 402 236. Více na str. 8.
Česká křesťanská akademie
Letohrad pořádá
přednášku Václava Vacka:
ČÍM JSME OHROŽENI?
V sobotu 14. června v 19 hod. v evangelickém kostele v Letohradě.
(Je hřích Adama a Evy nepovedenou pohádkou, zdrojem vtipů nebo kolektivní vinou?
Nebo spolu s bratrovraždou, potopou a stavěním babylónské věže to jsou typy hříchů stale
opakovaných?)
-----------------Pouť v Červené k 500. výročí písemné
zmínky založení osady Rotnek.
28.června bohoslužby v 10 hod., se zpěvem
sboru Familia Cantorum.
Ve 14 h. Hudba Letohrad; v 18 h. Big band
Letohrad; imitátor Václav Faltus, Betty.
-----------------------------------------MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Letohrad 2014
Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, Univerzita Hradec
Králové ve spolupráci s Městem Jablonné
nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Dolní
Dobrouč, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice,
ŘK farností Letohrad, Farním sborem ČCE
v Horní Čermné pod záštitou Mgr. Miluše
Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje za finanční
pomoci Pardubického kraje a Nadace Život
umělce
pořádá 7. – 15. června 2014 jubilejní 25. ročník festivalu
Sobota 7. června – Letohrad
mimořádné Kaskády výtvarného umění
k výročí festivalu
14 h. - Muzeum na Václavském náměstí
14.45 h. – Zámek
15.30 h. – zahradní domek v Zámeckém parku
16.15 h. – Kaple u vodárny
17 h. – Kaple sv. Jana Nep. na Kopečku
Jednotlivé výstavy budou přístupné do 15.6.
Sobota 7.června – Letohrad, Václavské nám.
v 19 h. příjezd kočáru s F. V. Hekem, předávání cen města, předání ceny Grand
prix Romanu Janálovi, slavnostní program, vystoupení hostů.
Ve 20 h. Zahajovací galakoncert k 25. výročí MHF HRADIŠŤAN, uměl. ved. - Jiří
Pavlica
na celý program VSTUP ZDARMA – dárek
k výročí festivalu, občerstvení zajištěno.

Neděle 8.června v 15 h. - kostel Jablonné
n.O. Populární varhanní skladby - Felician
Rosca (Rumunsko) Vstupné: 50/30 Kč.
Pondělí 9. června ve 20 h. - kostel Lukavice
Osobnost J. S. Bacha - Felician Rosca (Rumunsko) Vstupné: 50/30 Kč.
Čtvrtek 12. června 2014 v 19 hod. - Letohrad
– Orlice – kostel P. Marie
Varhanní bohoslužba - Christian-Markus
Reiser (SRN) – varhany. Vstup zdarma
Pátek 13. června 2014 v 18 hod. – kostel Výprachtice
Koncert k roku české hudby - Doležalovo
kvarteto. Vstupné: 60/40 Kč.
Pátek 13. června 2014 ve 20 hod. – kostel
Dolní Dobrouč
Koncert k roku české hudby - Doležalovo
kvarteto. Vstupné: 60/40 Kč.
Pátek 13. června 2014 ve 22 hod. Letohrad –
kostel sv. Václava
Nocturno se hrou světel - Johannes Skudlik
– varhany (SRN) Vstupné: 50/30 Kč.
Sobota 14. června 2014 ve 20 hod. - Evang.
kostel Horní Čermná
Romantická hudba pro varhany - Volker
Linz (SRN) Vstupné: 50/30 Kč.
Neděle 15. června 2014 v 10.15 hod. - Letohrad - amfiteátr Tvrze Orlice
Slavnostní festivalová bohoslužba
Hudební doprovod - pěvecký sbor Familia
Cantorum
Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký
Vstup zdarma
Neděle 15. června 2014 v 15 hod. - Letohrad
– amfiteátr Tvrze Orlice
Závěrečný galakoncert Vivaldi – Čtvero
ročních dob
Gabriela Demeterová – housle
Komorní orchestr - Collegium C&M
Vstup zdarma – dárek k výročí festivalu.
www.mhf.letohrad.cz
---------------------------Divadlo Járy Cimrmana - Lijavec
17.6. v 19 hod. - Dům kultury
Vstupné: 380 Kč.
Řemeslnická sobota 5.7. od 10 hod. Vstupné: 100 Kč nad 15 let
věku, děti od 6 do 15 let 40 Kč
ukázka řemesel, předvádění řemesel, ukázky
historických strojů v pohybu, kování koně,
ostrý zásah hasičů s parní stříkačkou z roku
1912, obrovská mlátička z přelomu minulého
století od firmy Umrath z Prahy, kterou bude
pohánět mohutná parní lokomobila z Anglie
ze stejného období, řezání klády na velkém
katru a mnoho dalších řemesel, prodejní stánky.
www: http://www.muzeumremesel.cz
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Přátelství Boha
křtem přijal
11.5. Barbora Holanová
25.5. Beata Chomová
1.6. Angela Ella Cappani

Ke vzkříšení
jsme vyprovodili
6.5. Josefa Vyhnálka
84 let
12.5. Miloslavu Tomanovou 67 let
FARNÍ RADA 14.května
Velikonoce – na slavnost Vzkříšení na Orlici
přijelo dost lidí z venku, místních bylo méně
než jiné roky. Přestávku po bohoslužbě slova
zrušíme.
Vzpomínkový koncert 8. května - se čtením jmen obětí 20. století - se vydařil. Velice děkujeme paní Ivě Markové a ČKA.
Noc kostelů – program je připraven.
Víkend pro rodiny – přihlásilo se 15 rodin.
Koncert ZUŠ – na závěr školního roku bude
jako každoročně v kostele sv. Václava.
Kopeček – do Kopečkové pouti bude letošní
oprava dokončena. Svoláme schůzku ohledně
využití kaple na Kopečku, budou pozváni zástupci farnosti a Města.
Kaskády výtvarného umění budou v severních sklepech Kopečku 7.-15. června.
V letní sezóně budou na Kopečku provádět
zaměstnanci Informačního centra Letohrad.
Svatodušní vigilie – bude až od 22 h., protože do té doby bude na náměstí program Mezinárodního hudebního festivalu.
FR příště - 18.června v 19 hod.
zapsala: Jana Skalická
ČERVEN VE STREETU
Program
2. 6. – 6. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.
27. 6.

mandaly
kroket
první pomoc
malování buňky za klubem
klub uzavřen

Téma měsíce: antikoncepce
(Druhy antikoncepce, jaké jsou pohlavní nemoci, jak se chránit.)
V případě Vašich dotazů nás kontaktujte
e-mailem: podstrechou@seznam.cz,
telefonicky: 731 402 336, nebo osobně
na adrese: Taušlova 714, Letohrad.
Program je určen pro uživatele NZDM, pro
děti a mládež ve věku 10 – 20 let z Letohradu
a okolí.
Lilie
Růže se skrývá do trní,
Roh beránka strach nahání,
Ale lilie lásku miluje,
Ani trn, ani strach, nic ji nekryje.
		

William Blake

NOC KOSTELŮ
Na letošní Noc kostelů přišlo méně lidí než
minulé roky, asi kvůli nepřívětivému počasí.
Příště poprosíme farníky nejen aby přišli,
ale aby také přivedli svoje blízké. Při dnech
otevřených dveří škol, institucí nebo jiných
zařízení, „domácí“ vítají pozvané hosty.
Máme co druhým ukázat. Proč naši předkové nechali na stropě presbytáře umístit ty
čtyři krásné štukové postavy ctností? Ptali se
moudrých jakou výbavu pro život potřebují. Štuky nepřinášejí hotové odpovědi. Zvou
nás: „Kterou ctnost, čím a jak ji představujeme?“ „Potřebuješ mě?“, říká nám spravedlnost. „Rozpoznáš sám zlo od dobra?“, ptá se
moudrost. „Myslíš si, že beze mne prosadíš
spravedlnost?“, nabízí se odvaha. „Nezabředneš do krajností, do extrémů“?, hlásí se o slovo uměřenost.
Obraz sv. Václava ukazuje příklad dobrého
vládce. Nejen dnešní vláda a státní úředníci,
ale i rodiče mají sloužit těm, kteří jim jsou
svěřeni. Mají dbát, aby nikomu nic podstatného nechybělo, zvláště slabým a nejpotřebnějším – proto na obraze vzhlíží ke knížeti
otrok, umírající žena, pocestný, nemocný
invalida a vězeň. Kníže Václav prozíravě odhadl velikost křesťanské kultury, ale nemohl
tušit jakých vymožeností dosáhne. Máme
srovnání, že ve světě, kam křesťanská kultura nedosáhla, není taková péče o potřebné
jako u nás. Ne všichni lidé na světě umějí číst
a psát, ne všude mají všeobecné zdravotnictví, sociální a důchodové pojištění. Ne všude
mají matky placenou mateřskou dovolenou.
Kolik lidí před sto lety bylo i u nás slepých?
Šedé a zelené zákaly lékaři operovat neuměli. Kolik dětí a rodiček umíralo? Nikdo si nedovedl představit, že by mohl být nemocný
kloub nahrazen.
Stále si potřebujeme hlídat, abychom něčemu
nebo někomu neotročili, aby umírající nebyli sami, abychom včas využili pomoc při
nemocném manželství a výchově dětí. Kdo
hledá, může si všimnout nebo se dozvědět, že
nám Bůh nabízí své přátelství a svou pomoc.  /v
SETKÁNÍ RODIN S NEVIDOMÝMI
DĚTMI V LETOHRADĚ
Na začátku května tohoto roku proběhlo
v Letohradě setkání rodin s nevidomými
dětmi, které zorganizovala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých
v ČR. Tato organizace podporuje rodiny s nevidomými dětmi, podílí se na tvorbě hmatově ilustrovaných knih, provozuje knihovnu,
kde si lze kromě těchto knížek vypůjčit také
učebnice a další pomůcky. Asociace se zaměřuje především na rodiny s dětmi, které jsou
v integrovaném vzdělávání. A právě pro ně
bylo zmíněné setkání určeno.
Celkem se do Letohradu sjelo zhruba 60 lidí
z různých koutů České republiky, aby se podělili o své zkušenosti a něco nového společně zažili. Čtyřdenní program byl pestrý;
cílem bylo zprostředkovat nevidomým dětem
možnost seznámit se s běžnými věcmi a činnostmi, s nimiž se ještě pořádně nesetkaly.

Zjistily například, že i návštěva u zubaře
může být příjemná. Zavítali jsme totiž do ordinace pana zubaře Petra Šrámka, který dětem srozumitelně a názorně osvětlil, co, proč,
čím a jak se na prohlídkách u zubaře dělá.
Pro všechny byla bezesporu velkým zážitkem návštěva letohradského kostela, kde se
děti seznámily s varhanami a mohly si na ně
pod dohledem Jany Kinscherové i zahrát.
Také tam pro ně byla přichystána malá výstava různých „kostelových předmětů“, které
si děti mohly osahat (kalich, štola, zvonky,
Bible...) nebo ke kterým si mohly přivonět
(kadidlo, oleje, paškál ze včelího vosku...).
Hitem se staly lanové aktivity, z nichž bezkonkurenční úspěch měla aktivita s pracovním názvem „podřezávání na laně“ (úkolem
dětí bylo přeřezat lanko, na kterém byly zavěšeny – padaly samozřejmě do měkkého).
Překvapením pro všechny účastníky byl
program sobotního dopoledne, kdy všichni
rodiče dostali klapky na oči, a mohli si tak
na vlastní kůži zkusit zvládnout obvyklé
činnosti bez použití zraku – maminky vařily
oběd a tatínkové rovnali dřevo a pálili větve;
celé se to obešlo bez zranění a navíc jsme se
i dobře najedli.
Myslím, že těch několik společně strávených
dní se vydařilo – za vydatného přispění velkého množství dobrovolníků převážně z Letohradu a okolí, kteří svou ochotou a nezištností
neustále ohromovali všechny zúčastněné. Jim
všem bych na tomto místě chtěla poděkovat.
Velký dík patří panu faráři Václavu Vackovi,
který nám umožnil návštěvu letohradského
kostela; Janě Kinscherové za představení varhan; Pepovi Venclovi s Free Partou za úžasně
připravené lanové aktivity, panu zubaři Petru Šrámkovi za exkurzi v ordinaci; Pepovi
Markovi za prohlídku lékárny; Edovi Novotnému za to, že připravil tatínkům brigádu
u Urbanky a v zámeckém parku a paní Dianě
Zemanové za umožnění jízdy na poníkovi.
Dále musím zmínit i všechny ostatní, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému
průběhu celé akce; děkuji tedy Víťovi Markovi, Martinu Řehákovi, Vaškovi Peškarovi,
Damiánu Kochovi, Vendovi Venclovi, Jonáši
Malému, Denče Riesnerové, Johance Matuškové, Markétě Peškarové, Zdíše Paďourové,
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Anežce Faltusové, Elišce Motyčkové, paní
Sylvii Kratochvílové z internátu a členům
mé rodiny, kteří přispěchali vždy, když bylo
potřeba. Velmi si vážím také pomoci Kristýny Majvaldové, Markéty Venclové, Cilky
Novotné a Péti Petrové, bez jejichž podpory
a schopností bychom se vůbec neobešli. Díky
všem těmto lidem odjížděly jak děti, tak jejich rodiče pozitivně naladěni a plni nových
zážitků. 
Anežka Náhlíková
Prosba z knihovny hmatových knížek:
Jednou z nejúspěšnějších knížek pro nevidomé děti dlouholetého projektu Tactus je Myší
písnička, kterou jsme získali jako soutěžní
dílo Tactus.cz 2013. Text je dílem Josefa
Bruknera, hmatové ilustrace ztvárnila Simona Pišlová. Bohužel máme Myší písničku
v jediném exempláři, což je veliká škoda.
Rádi bychom vytvořili kopie, k tomu nám ovšem chybí pískátka, která mají myšky v sobě
zašitá. Na trhu je k dostání jediný druh pískátek, my bychom ale rádi, aby každá myška
pištěla jiným „hláskem“, tudíž aby pískátka
byla různorodá. Cestou k úspěchu je sbírka
pískátek: pokud byste měli doma gumovou
hračku, plyšáka, blahopřání, kojeneckou
knížku apod., z nichž lze pískátko vypreparovat, rádi přijmeme jakýkoliv jednotlivý kousek. Fotky stránek z knížky můžete najít na
http://tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/
(česká verze) nebo na http://asociacerodicu.
rajce.idnes.cz/2013_Typhlo_Tactus_Helsinki/ (anglická verze), tamtéž je také fotka, na
níž uvidíte, jak má pískátko např. vypadat.
Text si můžete v knížce číst v Braillu nebo
v černotisku nebo poslechnout jeho zhudebněnou verzi (složila Ráchel Skleničková)
nahranou dětmi: http://ulozto.cz/xvjR2xiQ/
mysi-pisnicka-nahravka-deti-mp3. Uvítáme
každé jednotlivé pískátko, které můžete buď
předat Anežce Náhlíkové (kontakt:
Anezka.Nahlikova@seznam.cz),
nebo zaslat na adresu:
Knihovna hmatových knížek,
Vítkova 12, 180 00 Praha 8
Celý projekt podpory tvorby hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti najdete na
www.tactus.wz.cz.
Moc děkujeme! 
Anežka Náhlíková

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮ
Když začaly děti chodit do kostela
na Kunčicích na přípravu k prvnímu
přijetí Těla Páně, dcerku to velmi
bavilo a půl hodiny před začátkem
bohoslužby mě honila: „Mamko, honem spěchej, jdeme… já se hrozně
těším do kostela!“ Tuto větu, která
lahodí uchu rodiče, opakuje zcela
dobrovolně a upřímně doteď.
Děkujeme tedy Janě Skalické a panu
faráři za to, že se naše děti těší do
kostela. Za to, jak se jim věnují, co
pro ně vymýšlejí, a že je nosí v srdci.
My tady v Letohradě máme luxusní podmínky a luxusní lidi, kteří se
o naše děti starají, a máme sklony
považovat to za samozřejmost. Není
to ale samozřejmost, nýbrž velký
dar.
Jano a Václave, děkujeme za Vaši
péči… a máme Vás rádi!

DĚTI Z KONCE UKRAJINY
Pod tímto názvem byla 25. května v kostele
v Letohradě-Orlici otevřena výstava obrazů
a fotografií z dětského domova ve Vilšanech
na Zakarpatské Ukrajině.
Občanské sdružení Bodaj, které spolu s letohradskou farností výstavu pořádá, založila
v r. 2001 skupina studentů, kteří se již několik let aktivně podíleli na humanitární pomoci
směřující do dětského domova ve Vilšanech.
V dětském domově je cca 170 klientů s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením od 3 do 35 let. Dobrovolníci z Bodaje
sem jezdí třikrát za rok a pomáhají místnímu
personálu pracovat s dětmi např. formou fyzioterapie, arteterapie nebo canisterapie. Hlavně ale svou lidskostí – obyčejným úsměvem,
pohlazením, dotekem. Ředitel sdružení Jan
Čanda k tomu uvádí: „Podmínky ve zdejším
dětském domově byly zpočátku otřesné. Za
poslední tři roky se sice dost zlepšily, ale naše
působení má stále své opodstatnění. Třeba na
jednu vychovatelku zde připadá 16 dětí, a to
se při nejlepší vůli nedá zvládnout. Máme radost z toho, že se nám zde podařilo uvést do
provozu fyzioterapeutický kabinet a proškolit
22 pracovníků dětského domova v bazální stimulaci, kterou příznivě vnímají děti upoutané
na lůžko.“
Vedle přímých výjezdů se občanské sdružení Bodaj („bodaj“ znamená ukrajinsky „kéž
by“) soustřeďuje na pořádání benefičních
akcí, výstav, koncertů. Právě takovou výstavu s možností zakoupení obrázků, vytvořených vilšanskými dětmi, mohou zájemci
vidět v Letohradě. Výtěžek z prodeje je určen
na podporu toho, co dělají lidé z Bodaje pro
děti z konce Ukrajiny.
Výstava je v orlickém kostele otevřena
do konce července každou neděli
od 9.45 do 11.45 h. Nebo si prohlídku lze po
dohodě vyjednat na tel.: 731 402 236.

/M

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
– BÝT NABLÍZKU…
Náš drahý tatínek nás opustil letos na velikonoční pondělí po dlouhé a těžké nemoci.
Když mu bylo diagnostikováno onemocnění
rakovinou, ihned se začalo s léčbou ozařováním a chemoterapií. Během tohoto dlouhého boje s nemocí jsme nikdy neztráceli víru
a naději na uzdravení. Celých šest let bylo
jako na houpačce – chvíli lépe, jindy hůře.
Na podzim r. 2012 ukončil po domluvě s lékaři onkologického oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích léčbu, neboť chemoterapie již nepomáhala. Tatínek dobře věděl, co
ho čeká (jeho otec podlehl také rakovině),
a proto nám neustále opakoval, že pokud si
může něco přát, tak umřít doma. Poté, co
absolvoval několik dlouhých měsíců léčby
po nemocnicích, a tím i odloučení od rodiny, by si nikdo z nás ani nic jiného nepřál.
Jeho zdravotní stav se o vánočních svátcích r.
2013 strmě zhoršil, bylo již potřeba silnějších
léků a zároveň lékařské pomoci. Hospitaliza-

OPRAVA MISTROVICKÉHO KOSTELA
Už jsem psal o chystané opravě mistrovického kostela. Do střechy věže dlouho teklo, aniž
jsem si toho všimli. (Dřevo krovu je z části
napadeno dřevokaznými houbami.) Shnilé
trámoví a bednění bude vyměněného a střecha bude nově pokryta měděnným plechem.
Původní cena opravy byla s DPH l.100.000
Kč.
Rozpočet činí 
761.000 Kč,

s DPH 920.000 Kč.
Podařilo se nám získat z havarijního fondu
Ministerstva kultury 
520.000 Kč
a z Pardubického kraje 
50.000 Kč.
(Naše spoluúčast k tomu činí nejméně
143.000 Kč, pokud bychom tyto peníze nezískali, musíme dotaci vrátit.)
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ci v nemocnici jsme s tatínkem vyloučili, řešením byla již zmíněná domácí
hospicová péče poskytovaná Oblastní
charitou Ústí n.Orl.
Hned po prvním telefonátu jsme věděli, že rozhodnutí bylo správné. Přijela
k nám domů sestřička s panem doktorem, který naordinoval léky tlumící
bolesti, a zároveň jsme domluvili potřebné náležitosti. Zpočátku dojížděly
sestřičky 2x denně, většinou ale také
během dne volaly, aby se ujistily, zda
je vše v pořádku. Byly velice přátelské
a milé, plné energie a sdílely s námi
naše starosti i radosti. Každý den přicházely s úsměvem, a jelikož tatínek
nikdy neztrácel svůj celoživotní smysl
pro humor, vtipkovaly spolu s ním, což
vytvářelo veselou atmosféru. V případě potřeby jsme jim mohli volat 24
hodin denně. Byly pro nás i pro tatínka
po celou dobu velikou oporou. Svou
účastí na posledním rozloučení v kostele nám projevily svou úctu a přátelství, čehož si moc vážíme.
Poslední chvilky strávené s tatínkem doma
byly pro nás velkým prožitkem a darem. Každému je nejlépe tam, kde ho mají rádi a kde
se cítí pohodlně a bezpečně, obzvlášť když
mu není dobře. Mohli jsme ho doprovázet
na jeho cestě, neustále držet za ruku, pečovat o něj, modlit se s ním, říkat mu podpůrná
slova a tím vším zároveň pomáhat nést jeho
těžký kříž.
Za vše vděčíme všem sestřičkám z Charity.
Bez jejich služeb domácího hospice bychom
mohli jen těžko tatínkovi dopřát důstojný odchod.
Věříme, že sdílením naší zkušenosti se tato
služba dostane více do povědomí lidí a její
využití bude stále větší samozřejmostí, aby
tak umírající netrávili poslední chvíle svého
pozemského života v nemocnicích či jiných
zařízeních, ale pokud možno doma s rodinou
a s pocitem, že jsou milováni.
Rodina Cinkova, Ústí nad Orlicí
Kontakt na domácí hospicovou péči:
Letohrad 731 402 338, Ústí n.O. 731 402 340
K opravě střechy věže
potřebujeme získat 

350.000 Kč.

Už léta chceme opravit také omítku kostela.
Kdyby se nám letos podařilo získat peníze
i na opravu omítky věže, ušetřili bychom
za postavené lešení okolo věže 89.000 Kč. To
je nemalý peníz. Nová omítka věže
by nás přišla 
(s DPH) na 235.000 Kč.
Podaří se nám letos ještě získat 585.000 Kč?
Z toho DPH – odvod státu - činí 201.000 Kč.
Na opravu kostela budeme vybírat peníze
při mistrovické poutní slavnosti v neděli
29. června v 8.45 hod.
O finanční pomoc poprosíme zastupitelstvo
Mistrovic i mistrovické občany.
Václav Vacek, farář

VLADISLAV VANČURA
(26.6.1891 - 1.6.1942)
Pokud byl Vančura ve dvacátých letech ještě
v Praze, stýkali jsme se s ním často. Chodívali jsme za ním do jeho bytu v Příčné ulici.
Častěji však přicházel on za námi do našich
kaváren. Jakmile se však oženil, odstěhoval
se se svou půvabnou ženou, mladičkou lékařkou na Zbraslav (…)
Vančura měl Zbraslav rád, řekněme raději,
že ji miloval. Řeka ležela u ní jako stříbrná
spona a věru nic nebránilo štěstí. Pro něho to
bylo štěstí domova. Někdy s úsměvem připomínal slova Václava, jednoho z Přemyslovců, který prohlásil, že by Zbraslav nedal
nikomu. Jen Panence Marii, ale musila by
pěkně poprosit. (…)
Poznali jsme všechny tři byty manželů Vančurových na Zbraslavi. První byl nepříliš
vlídný a nejprostší, v jakémsi podnájmu. Byli
jsme tam jen jednou. Druhý byl na hlavní
zbraslavské ulici a byl mnohem komfortnější. Tam jsme byli nejčastěji. A posléze třetí,
na stráni pod kostelem, ve vile, kterou jim
navrhl kamarád z Devětsilu Jaromír Krejcar.
Ten byl již krásný a dokonalý. Byl na pěkném místě, odkud byl široký rozhled z terasy
i z pracovny. Také jsem poznal všechny Vančurovy psy. Nevím to přesně, ale myslím, že
nejdéle měli vousatého a rozcuchaného Reka,
kterého měl Vančura nejradši.
Přišli jsme a Vančura zápasil na divaně s Rekem.
„Vždyť má blechy!“ zvolal překvapeně Vladimír Šulc, s kterým jsem přijel.
„Co na tom?“ povídá Vančura. „Já je mám taky.“
Patrně nemohl být bez psa a svou ženu jednou poprosil, aby mu, až bude umírat, dala
do ruky štěňátko. Tenkrát se ovšem paní Lídě
zdálo, že smrt je ještě příliš daleko (…)
Rychlými údery blížila se nová válka (…)
Krásné dny zbraslavské pohody byly u konce a brzy přišel onen mokrý, sněhový den,
kdy nacistická vojska zaplnila Prahu a celou
republiku. (…)
Vančura byl jedním z těch velkých českých
lidí, s kterými jsem měl možnost i štěstí se
stýkat. (…) Byl to člověk s velikým smyslem
pro slávu a krásu světa, ale i pro mohutnost
a sílu umění. Byl ušlechtilý a statečný. Byl
statečný, protože byl ušlechtilý a dobrý. Byl
aristokrat s demokratickým srdcem.
I silnými zdmi Petschkova paláce, kde se
gestapo uhnízdilo, prosákly zprávy. Trpěl, ale
odpovídal mlčením, které nemělo nic společného s pasivitou. I při mučení choval se
statečně.
Je jistě těžko si představit, o čem asi uvažovali ti nesčetní, kteří se ubírali na smrt. Co
si asi mysleli, co by chtěli ještě říci v nejposlednějších vteřinách svého života. Nevím
ani o sobě, co bych dělal a co bych si myslil,
kdybych se octl v takové situaci. Zdá se mi
však, a dokonce mohu snad i říci, co dělal
Vančura. Napověděl to již celým svým životem. Byl v těch chvílích takový, jakého jsme
ho znali. Mlčel a pohrdal. Byl čestný a statečný, i když viděl, jak se zvedají hlavně pušek
k jeho srdci.
Jaroslav Siefert: Všecky krásy světa

KDE SE BEROU HRDINOVÉ?
Existují geny pro hrdinství? Je statečnost,
odvaha a odolnost výsadou úzké elity vyvolených, nebo se jim můžeme v určité míře
naučit všichni? A pokud ano, jak na to? To
jsou otázky, které zajímají psychology v době,
kdy raketově roste spotřeba léků proti depresi
a úzkostem.
Nejspíš od nepaměti je každá generace masírovaná příběhy o hrdinství – biblický David
bojuje s Goliášem, princové utínají drakům
hlavy a osvobozují princezny. Zorro mstitel
vystupuje proti bezpráví, stejně jako Superman, Batman, Harry Potter a spousta dalších.
Díky moderním technologiím k nám navíc
mohou přijít kdykoli až domů, v plné zbroji, síle, dokonce i ve 3D. Hrdinové dnešního
virtuálního světa už zdaleka nejsou vzdálení
a nedotknutelní – nosíme je na tričkách, děti
si jejich plastové figurky mohou za odměnu
doslova vyjíst ve speciálních fastfoodových
menu a samozřejmě si na ně hrají. Už tolik
nebojují fyzicky, jeden proti druhému, parta „hodných“ proti partě „zloduchů“, aby si
příští den vyměnili role. Dnes se stávají hrdiny v počítačových hrách a hrdinské body
sbírají stisknutím tlačítka.
Inflace virtuálních hrdinů, kterým dovolujeme vstupovat do našeho soukromí, se - zdá se
– na naší vlastní kuráži nijak zvlášť neprojevuje. Psychologové a psychiatři v posledních
desetiletích varují, že v západní společnosti
masivně přibývá lidí, kteří mají problémy
odolávat zátěži, přibývá úzkostných poruch,
depresí, že se stále častěji necháme paralyzovat nejrůznějšími strachy a obavami. A tak je
začalo zajímat, jak vlastně vypadá hrdinství
v reálném životě a kde se bere odvaha a statečnost. Jsou to zřetelné genetické dispozice,
které člověka předurčí k činům, jež označíme za hrdinské, nebo jsou za nimi vlastnosti,
které lze rozvinout a podpořit, či dovednosti,
které se alespoň do jisté míry můžeme naučit
všichni?
„Hrdinství na sebe bere v různých dobách
různé podoby, ale statečnost byla vždycky
jen jedna. Hrdinské je to, co je vidět, co okolí
oceňuje, zatímco statečnosti si nemusí nikdo
všimnout,“ říká psycholog Jiří Šípek. Přesto
nikdy nepochybujeme o tom, že hrdina je zároveň statečný – a jako takový se může stát
vzorem.
Obyčejná statečnost
„Hrdinství vnímám spíš jako jednorázový
akt vyvolaný určitými okolnostmi, statečnost
jako proces. Být statečný znamená dlouhodobě čelit nepříznivým okolnostem, být
houževnatý, nevzdat se, mít pevnou vůli,“
říká psycholožka Niederlová. Ostatně pokud chceme někoho podpořit, když prochází stresujícím rozvodovým řízením nebo má
před sebou dlouhodobou léčbu, taky říkáme:
„Buď statečný“ a ne „Buď hrdina“.
Mnozí hrdinové všedního dne se tak rekrutují
právě z těch neviditelně, nenápadně statečných lidí. Střelecké tragédie v USA vynesly
na světlo hrdinství lidí, kteří se snažili chrá9

nit druhé s nasazením vlastního života – při
střelbě v kině na premiéře Batmana v Denveru před dvěma lety tři mladíci vlastními těly
zaštítili dívky, které díky tomu přežily. Po
každé střelbě ve škole se objeví zprávy o statečnosti pedagogů, kteří chránili žáky. Mnozí
z nich při tom zemřeli, stejně jako mladíci
v kině na denverském předměstí Aurora.
Příběhy podobného hrdinství bychom našli
i doma: v roce 2012 získala cenu Michala
Velíška havířovská vychovatelka z družiny
Lenka Slavíková, která se postavila neznámé
ženě, jež si přišla bezprostředně po obědě vyzvednout jedno z dětí. Družinářka si uvědomila, že dotyčnou osobu vůbec nezná, a odmítla jí žáka vydat. Nato žena vytáhla nůž
a vychovatelka se postavila mezi ní a děti
jako živý štít, aby jim dala šanci utéct a schovat do jídelny. Utrpěla několik bodných
a řezných ran, s nimiž skončila na jednotce
intenzívní péče. „Byla to přirozená reakce
při obraně dětí, žádná šance na přemýšlení“,
řekla při přebírání ceny vychovatelka, která
se nadále snaží zůstat maximálně v pozadí
a jakékoli medializaci své osoby se vyhýbá.
S přesvědčením, že „to by v tu chvíli přece
udělal každý“, se u osob oceňovaných za
hrdinství setkáváme poměrně často. Přesto
tomu ve skutečnosti tak není.
Ať pomůže ten druhý
Před sedmi lety to byl dokonce 14letý školák
Roman Ferenci, který skočil v zimě do řeky
pro batole, které unášel proud, a před příjezdem záchranářů je ještě dokázal oživit – několik dospělých přihlížejících vyhodnotilo
situaci jako příliš nebezpečnou a nepodniklo
k záchraně dítěte nic.
Přítomnost více osob v situaci, která vyžaduje okamžitý zásah, nás snadno zláká přehrát
odpovědnost na ty druhé, což dokázalo i několik experimentů.
Například „Dáma v nesnázích“ z roku 1969:
experimentátorka požádala nic netušící
účastníky pokusu o vyplnění dotazníku, pak
odešla do vedlejší místnosti, kde fingovala
pád a volala o pomoc s tím, že má poraněný
kotník a nemůže chodit. Pokud byl v místnosti jen jeden člověk, v 70% případů jí přispěchal do minuty na pomoc, když jich bylo
víc, klesla šance, že do 60 sekund za ní někdo
přijde, na 40 %.
Obecně se ukazuje, že neváhat a případně
riskovat při pomoci druhým máme větší tendenci, jde-li o příbuzné v nouzi, tedy o „naši
krev“ a naše geny. V mnohém se tu uplatňují
mechanismy podobné těm, s nimiž zvířecí
rodiče brání svá mláďata. Zachránit své nejbližší z hořícího domu nebo darovat svému
nemocnému dítěti vlastní zdravou ledvinu je
hrdinství, ale jaksi biologicky, evolučně podmíněné. V rámci tzv. příbuzenského výběru
jsme schopni velkých věcí. Jaké kvality však
mají jedinci, kteří jsou téhož schopni i vůči
úplně neznámým, cizím lidem?
Definice hrdinství
Definovat neměřitelné pojmy je vždycky
problematické, různí autoři se dívají na zkou-

maný fenomén z vlastního pohledu, jejich
definice se často zajímavě doplňují. Vybrat
z nich jedinou, k té se beze zbytku přiklonit
a odmítnout ostatní, v podstatě znamená nasadit si klapky na oči nebo si minimálně narazit na hlavu čepici s dlouhým kšiltem, který
nám ztěžuje rozhlédnout se kolem. Obvykle
se však v definicích setkáváme s tím, že
• v hrdinství je přítomný prvek dobrovolnosti,
• jde o jakousi službu či pomoc lidem nebo
komunitě v nouzi,
• obsahuje určitý typ rizika, ať už fyzického
(nebezpečí úrazu, nasazení života), sociálního, nebo rizika spojeného s ohrožením
dosavadní kvality života (člověk riskuje
své společenské postavení,
kariéru, ale i ztrátu přátel
nebo rodiny, když brání práva různých menšin, vystupuje
proti nespravedlnosti a útisku,
upozorňuje na případy beztrestného porušování práva,
etických norem atd.)
• je spojené s altruistickými
motivy, hrdinovi nejde primárně o nárok na odměnu, na
materiální zisk ani o náhradu
škody.
Američtí autoři Allison a Goethals vycházeli ve své definici
z roku 2011 z průzkumu, jak
vzniká hrdinství v očích těch,
kteří byli svědky činů považovaných za hrdinské. Zjistili, že
lidé obvykle připisují hrdinům
osm základních vlastností: sílu,
odolnost, nezištnost, starostlivost o druhé, bystrý úsudek, charisma, spolehlivost a schopnost inspirovat druhé. „Jen
výjimečně má hrdina všechny uvedené charakteristiky, ale většina hrdinů několik z nich
má,“ říkají autoři. Frank Farley v článku publikovaném v Psychology Today zase rozlišuje
hrdinství „velké“ a „malé“. V prvním případě
je zřetelné riziko (smrti, zranění, uvěznění
apod.), ve druhém jde spíše o každodenní
drobné konání dobrých skutků, o nezištnou
pomoc, péči o druhé atd.
„Hrdinské charakteristiky“ jako soucit, vlídnost, empatie a altruismus se často objevují
u oněch hrdinů všedního dne, kteří si volí pomáhající profese typu zdravotník, pečovatel,
pedagog, sociální pracovník, terapeut. Pokud
se navíc spojí s odolností vůči vyšší míře každodenního rizika a velkorysostí, odpovídají
mnohdy charakteristikám zájemců o povolání typu záchranář, hasič, člen horské služby,
ale třeba i dobrovolníkům spolupracujícím
s organizacemi, které pomáhají při válečných
konfliktech, humanitárních nebo přírodních
katastrofách apod.
Pět kroků k odvaze
Možná by nám pro začátek stačilo zaměřit
se na atributy té „malé“, každodenní odvahy,
která nám pomůže stát si za svým a neschovávat se v anonymitě davu. Melanie Greengergová, která se zabývá kognitivní adaptací na

trauma a efektivní copingové postupy, nabízí
následující typy, jak si můžeme pojmenovat
různé aspekty odvahy a posilovat je v sobě:
1. Nenechte se odradit svým strachem
Odvaha není absence strachu, naopak. Odvážný je ten, kdo strach přemůže. „Kdo necítí strach, je blázen, kdo nechá strach, aby
určoval pravidla, je zbabělec,“ říká americký
spisovatel Anthony Piers.
2. Následuj své srdce
Často v sobě udusíme touhu a vášeň do něčeho se pustit, udělat ve svém životě změnu
a necháme se přesvědčit, že to nepůjde, není
to rozumné, nemá to perspektivu a stejně
se nám to nakonec nepovede. „Odvážit se
znamená ztratit na okamžik pevný základ,

neodvážit se znamená ztratit sám sebe“, napsal dánský filozof, teolog a psycholog Soren
Keirkegaard.
3. Vydrž v nesnázích
Podle americké autorky Mary Anne Radmacherové není odvaha vždycky hlučná, někdy je to jen slabý hlas, který na konci dne
říká:“Zítra to zkusím znovu …“ Známe ho
koneckonců všichni, jen nás mnohdy nenapadne aplikovat tuhle všední „vítěznou“ strategii v nové situaci.
4. Podporuj to, co považuješ za správné
Vztek je prý předehrou odvahy. „Postavit se
zlu je někdy významnější než nad ním zvítězit,“ říká N.D. Wilson v knize Pampeliškový oheň. A když někdo s tím dobrým začne, ostatní se přece jen přidají, soudí Philip
Zimbardo – což je u člověka, který se před
50 lety proslavil tím, že dokázal, jak snadno
jsou i hodní lidé schopni dělat zlé věci, velmi
optimistický obrat.
5. Rozšiřuj své horizonty, neboj se opustit
bezpečný prostor
Odvahu potřebujeme, když chceme začít
cokoli nového, udělat jakoukoli změnu, ať
už jde o práci, o vztah, v němž se necítíme
dobře. Odvahu potřebujeme k tomu, abychom dokázali opustit pohodlné rodičovské
hnízdo nebo abychom dokázali nechat své
děti jít a dělat vlastní chyby.
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Je hrdinství přežitek?
Nad touto otázkou se zamýšleli studenti
Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí v letošním ročníku školní psychologické
olympiády. Jakou podobu má podle studentek druhého a třetího ročníku hrdinství v současném světě?
Studentka Bohumila Kodešová se rozhodla
na to zeptat dětí a obyvatel domova seniorů.
„Když jsme byli děti, v našich odpovědích
na to, kdo je pro nás největší hrdina, by často zazněla jména Superman, Batman, různí
princové z pohádek nebo třeba postavy z filmů Harry Potter, Pán Prstenů a tak dál … Co
když nám ale jedno z deseti dětí odpoví, že
pro něj je největším hrdinou jeho táta? Zeptáme se dítěte proč a ono nám
odpoví, že jeho táta vždy všechno zvládne, je statečný a je pro
něj vzorem … Osmiletá holčička
jako hrdinu nevidí žádnou nadpřirozenou bytost z filmů, ale
reálného člověka, kterého potkává každý den. Svou kamarádku
… Hrdinství je pro mě asi to, že
jsem se neskácel, když mi amputovali druhou nohu, že jsem
se nesesypal psychicky, začal
stařík vyprávět. Musím se přiznat, že když jsem pána poslouchala, vzalo mě to tak, že jsem
se skoro rozbrečela … Pierre de
Coubertin, kdysi řekl, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Takže bychom se neměli strachovat z toho, že nevíme, jestli
naše cesta k cíli je správná. Hrdinové z pohádek taky nevěděli,
jestli draka zabijí. Prostě šli a udělali to, co
jim přišlo nejlepší. Důležité je totiž zkusit to
a bojovat. Bojovat za svá přání, sny, za lásku.
Prostě bojovat za život … Taky se může stát,
že když už máme motivaci a jsme odhodláni,
z ničeho nic se objeví náš starý známý. Strach
… Ale právě hlavně díky schopnosti zvítězit
nad strachem se hrdinům říká hrdinové. Nebo
si snad myslíte, že člověk, který se postaví
proti bandě násilníků, aby zachránil mladou
slečnu, strach nemá?“
Pro Veroniku Němcovou je hrdinkou její
prababička, která přežila koncentrační tábor a pochod smrti: „Nikdy nic nevzdávala
dopředu, i když věděla, že to třeba dopadne špatně.“ Pro Lucii Langrovou je hrdinou
s velkým H její bratranec Marek, který už
7 let, od svých patnácti bojuje s opakovaně
recidivující rakovinou. „Po roce nevyšly testy a bylo to tu znovu od začátku. „Já se nevzdám, nenechám se porazit,“ řekl nám jednou.Myslím si, že kdyby měl podstoupit tolik
operací, chemoterapií a nervů někdo jiný,
tak by to tak dlouho nevydržel. I jeho rodiče
a sestra jsou velmi silní lidé, kteří si zaslouží nejen obdiv můj, ale i ostatních … Marek
by si zasloužil, aby o jeho odvaze, trpělivosti
a výdrži vědělo co nejvíce lidí. Takových bojovníků je na světě velice málo.“
Daniela Kramulová
Psychologie dnes – duben 2014

NÁŠ ROZHOVOR
TUBISTA JAN ADAMEC (1991) byl
vedle Josefa Zámečníka (trubka), Ladislava Kozderky (trubka) a Barbory Kolafové
(pozoun) jeden z členů žesťového kvarteta,
které hrálo 8. května při koncertu na počest
letohradských obětí 20. století. Koncert vznikl z jeho nevinné otázky někdy v prosinci:
„Nechcete, abychom vám přijeli zahrát?“
My jsme chtěli, a tak jsme byli obdarováni
nevšedním hudebním zážitkem.
Jak a kdy se stalo, že tě oslovila hudba?
Hudbě se věnuji od pěti let, kdy jsem nastoupil do letohradské ZUŠ, kde jsem se učil hrát
dva roky na zobcovou flétnu. Po dvou letech
jsem odešel společně s mojí paní učitelkou
Tyrnerovou z letohradské
ZUŠ do žamberské, což se
později ukázalo jako velmi
dobrý krok. V Žamberku totiž bylo velké oddělení hry
na žesťové nástroje. V Letohradě se v té době žestě nevyučovaly. V Žamberku jsem
hrál ještě dva roky na zobcovou flétnu, která mě ale bavila čím dál míň. Proto jsem
asi v devíti letech začal hrát
na můj první žesťový nástroj
– eufonium, na které jsem
hrál pět let. I když mě hudba bavila, bral jsem ji do té
doby jenom jako zábavu pro
volný čas. Zlom přišel zhruba
ve čtrnácti letech, kdy se ve
mně něco změnilo a já si řekl,
že bych chtěl hudbu studovat
dál, a věnovat se jí profesionálně. Z toho důvodu jsem začal hrát na tubu,
protože eufonium se jako hlavní nástroj na
konzervatoři studovat nedá a tuba je hned za
pozounem druhý nástroj, na který se z eufonia dá poměrně plynule přejít. Asi rok jsem
hrál na tubu v žamberské ZUŠ u pana učitele
Majvalda. Pak jsem nastoupil na Konzervatoř
Jana Deyla a střední školu pro zrakově postižené v Praze a po maturitě jsem začal studovat Pražskou konzervatoř. Tu letos zakončím
složením absolventské zkoušky a od příštího
školního roku nastupuji na pražskou HAMU.
Jakou hudbu máš rád?
Rád si poslechnu jakoukoliv kvalitní hudbu, ve které se uplatňují žesťové nástroje.
Z žesťových souborů patří mezi mé nejoblíbenější asi Mnozil Brass a German Brass.
Ze symfonické tvorby považuji za největší
klenoty Brucknerovy, Mahlerovy, Čajkovského a Dvořákovy symfonie, Fantastickou
symfonii od Berlioze, Ravelovu instrumentaci Kartinek od Musorgského, Smetanovu
Mou vlast atd. Velmi rád mám také operu,
např. Turandot – Puccini, Tanhauser – Wagner, nebo Rusalka – Dvořák. Občas si rád
poslechnu také nějaké klavírní skladby, třeba
Karla Růžičku. Můžu poslouchat také filmo-

vou hudbu, nejraději mám sound-track z filmu Pán a paní Smithovi, nebo z populární
muziky kapelu Wohnout.
Jaké máš sny a cíle, co bys chtěl dělat?
V oblasti hudby se dá těžko plánovat, co
bude za pár let. Já osobně bych se nejraději
zabydlel v některém z pražských symfonických orchestrů, protože hra v symfonickém
orchestru mě hodně baví. Proto mě moc těší,
že jsem v únoru vyhrál konkurz na místo stážisty v České filharmonii, kde budu působit
následující dva roky. Vedle hry v symfonickém orchestru mě baví i hra v komorních
souborech nebo hraní sólové. Mám teď před
sebou výhledově minimálně dva konkurzy na
stálé místo tubisty v orchestru, tak uvidím,
jak to všechno dopadne.
Hudba je výpověď člověka, ať skladatele
či interpreta. V čem je to pro tebe niterné?

Snažím se na prvním místě skladbu interpretovat tak, abych se co nejvíce přiblížil pojetí
autora. V rámci toho se nabízí i dostatek prostoru pro vlastní dotvoření skladby. Ta otázka
niternosti je asi u každé skladby individuální,
protože to úzce souvisí s charakterem hudby.
Pro mě je při koncertě nejdůležitější vlastní
dojem, vlastní pocit a zážitek. Ohlasy publika jsou pro mě v tomto ohledu až druhořadé.
Někteří muzikanti to ale mají obráceně: nejdůležitější je pro ně publikum, jeho reakce
a ohlasy. Jeden můj kamarád dokonce tvrdí,
že není schopen podat stoprocentní výkon,
nemá-li v publiku někoho blízkého, na koho
může během koncertu myslet. Já to tak nemám … Ano, dá se říct, že při hraní jsem soustředěn do nitra, ne navenek…
Co je pro tebe jako hudebníka větší radostí? Zahrát si s kolegy, s kterými si hudebně rozumíš a s kterými vám to „šlape“,
anebo naučit se novou skladbu, která se ti
líbí?
To je docela těžká otázka… Ale když si to
všechno pěkně sedne, tak je asi lepší zážitek
hrát v tom souboru…
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
štěstí! 
/M
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ám jsem sochařem svého života, věřím, že
dostanu požehnání do všeho, co budu dělat, a přiznávám, že nevěřím moc na žádnou
speciální Boží vůli na každý den, že Bůh není
ten přísný otec, který by mi takzvaně pro mé
dobro nařizoval každý krok. Věřím v Boha
a věřím, že Bůh věří ve mě. Věřím, že určité
dobré projekty, které když neuděláme my, nebudou udělány vůbec. Symfonie, které když
nezapíši já, nebudou sepsány nikdy. Plátno
času, které jsem při narození dostal, se může
stát mistrovským plátnem, nebo může nevyužito zůstat bílé, a věřím, že Bůh mi nediktuje
ani téma ani techniku…
Marek Vácha
PODĚKOVÁNÍ

Díky partě Vojty Mikysky a partě
paní Heleny Živné jsme celý máj
slyšeli zvony z Kopečku.
Myslím si, že nejvíce ze zvonění
mají zvoníci, vyjít nahoru v jakémkoliv počasí má svou cenu. K čemu
by byl zvon, kdyby mlčel, kdyby na
něj nikdo nezvonil?
Díky našim zvoníkům jsme mohli
naslouchat zvonění i jeho odezvě
v nás.
V někom třeba zvony probudily
vděčnost za život v tomto čase.
I zvony z Kopečku byly přece ukradeny a přelity na zbraně. Však jsme
vzpomínali našich padlých a umučených v té hrozné válce. Má to být
přece opačně, zbraně mají být překovány na nářadí sloužící k obživě
a životu. A ne, aby se zase někde lidé
strachovali o život. Zvony nás mají
zvát k naslouchání boží moudrosti –
co je třeba k pokojnému životu.
Vzpomínám na naše prosby při žehnání nových zvonů na Kopečku, aby už na ně nemuselo být nikdy šturmováno, aby nás vždy
znovu a znovu jejich hlas zval ke snaze
o vzájemné porozumění, abychom pro dobré
soužití nelitovali žádné námahy.
Při Kopečkové pouti pokaždé děkujeme za
další rok prožitý v míru. To není samozřejmost.
Věříme, že se s námi radují i ti, kteří zvony
pořídili a zvonili na ně před námi.
Jsme jim vděční, že mysleli dopředu i na nás
a náš život v míru. I my chceme dětem ukazovat tuto cestu, aby věděli, že se nic neudělá
samo.
Ještě jednou Vám, našim zvoníkům, děkujeme.
/v
Jak tančí jabloňové panny kolem cest,
tak tančí jakoby jarem chtěly svést
oči poutníků – zamžené.
Naděje jara prýští ze všech pórů země,
míza budí i větve omšelé
a proměňuje každou suchou haluz
v palmovou ratolest …
ke slávě Tvé!
Jana Frýdlová

Dokončení ze str. 5

Komunistická strana si navíc okamžitě po
jejím skončení, a s pomocí sovětské armády, bez ohledu na dohody o Národní frontě
a československé zákony vytvářela svoje
vlastní ozbrojené oddíly a tajná skladiště zbraní. Vlastenectví? Národní program?
I podle tehdy platných zákonů šlo o vlastizradu. Přesto dodnes české mínění považuje
komunisty řízenou okupaci Československa
v roce 1945 za „osvobození“. Všímal si v té
době někdo z československých politiků násilné anexe a bolševizace Pobaltí i slovanského východního Polska? České mínění si
dodnes odmítá připustit, že odsun německé
menšiny z Československa byl prosazován
především ve velkoruském zájmu „konečného řešení“ a očisty strategického předpolí Ruska od více než desetimilionového
„nespolehlivého“ německého obyvatelstva.
Autorem této nelidské strategie masového
vyhánění, znásilňování a vyvlastnění byl jeden z největších masových vrahů dvacátého
století a Stalinův našeptavač, Lev Mechlis.
Udělal to snad z lásky ke slovanství? Tento zvrácený a sadistický politický komisař
4.ukrajinského frontu na začátku května
45 projevil svoje opovržení vůči západním
Slovanům tímto výrokem: “Když se dívám
na Slováky, Čechy, Poláky – jejich Evropa
s domýšlivou kulturou se vyznačuje otroc-

kým vztahem k věcem a všednímu životu.
Náš člověk je v tomto směru o několik hlav
výše než takzvaní Evropané, protože je především oddán státu.“ (Jurij Rubcov, Mechlis – fanatický přisluhovač Stalinovy krutovlády v sovětském Rusku, nakladatelství
JOTA, Brno 2008) Rozuměj – ruskému státu
se zvláštním historickým posláním. A kdo
nejde s námi – jde proti nám. Bída dodnes
pokračujícího českého rusofilství – a je jedno, jestli ho v tuto chvíli údajně zprava hlásá
Václav Klaus, nebo údajně zleva Miloslav
Ransdorf - zamlčuje, toleruje či otevřeně
omlouvá nejenom gottwaldovské zločiny,
ale i okupaci vlastní země a desítky zabitých ze srpna 1968. A to už je na pováženou.
Obecně vzato lze české rusofilství od jeho
počátků v devatenáctém století, a o to více
v posledních sto letech, popsat jako obranu
mýtem. Není důležité, že mýtem poněkud
blouznivým a s výraznými rysy potlačené
religiozity. To, co je horší, je skutečnost, že
jde bezpochyby o obranu vlastní kulturní
zbabělosti a nesamozřejmosti. Podivné české mýtické rusofilství nemá, jak řečeno, nic
společného s láskou ke všemu slovanskému.
Znovu a znovu zrazované ruskou realitou, se
v každé krizi o to vztekleji odvrací od skutečnosti a obrací proti vlastním lidem. Stačí
připomenout, že čistky na Slovensku byly
v době komunistické diktatury vždy o poznání mírnější, než v českých zemích. Nevíra ve
vlastní hodnotové ukotvení
potřebuje mýtus jako náhražku reálného světa a zodpovědnosti. Potřeba mýtu
sebou totiž nevyhnutelně
nese stejně silnou a stejně
iracionální potřebu nepřítele. V tomto ohledu pak není
rozdílu mezi českým antiněmectvím, antiamerikanismem, antisemitismem nebo
odmítáním Evropské unie.
Dokud české myšlení nenadřadí vládu práva nad
moc, a fandění či nasazování psích hlav tomu
kterému z momentálních
politických vůdců, dotud
bude potřebovat bránit
svoji nejistotu s pomocí
mýtů – a rusofilství, jak odzkoušeno, mezi nimi patří
k těm nejméně prozíravým.
P.S. Za termín „kulturní
zbabělost“, tedy neschopnost prosazovat vlastní pozitivní hodnoty, aniž bych
k tomu potřeboval nepřítele
a jazyk nenávisti, děkuji papeži Františku I.

Deštivá oblast
Oblast neviditelných čar na oknech
jako by si tu psal chlapec
a učil písmenka chybám
Krůpěj
Ponížení
Hřiště pod vodou
Už vím: vstát a jít tou vodou naposled
Zdeněk Rotrekl

K přípravě na bohoslužby
o nedělích a svátcích
sobota 7.6.
19 h. Lukavice
koncert Hradišťan 20 h. Václav. náměstí
vigilie svatodušní 22 h. kostel Letohrad
neděle 8.6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.
7.15 h. Letohrad		
Sk 2,1-11 Ž 104
8.45 h. Mistrovice
1 Kor 12.3b-7.12-13
10.15 h. Orlice		
J 20,19-23
sobota 14.6.
19 h. Mistrovice
neděle 15.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
sbírka na Charitu
7.15 h. Letohrad
Ex 34,4b-6.8-9 Dan 3
8.45 h. Lukavice 2 Kor 13,11-13
10.15 h. Orlice - tvrz J 3,16-18
sobota 21.6
19 h. Lukavice
neděle 22.6. Slavnost Těla a Krve Páně
7.15 h. Letohrad Dt 8,2-3.14b-16a Ž 147
8.45 h. Mistrovice
1 Kor 10,16-17
10.15 h. Orlice 		
J 6,51-58
úterý 24.6.
Slavnost Narození sv.Jana Křtitele
19 h. Letohrad
pátek 27.6 Slav. Nejsv. Srdce Ježíšova
19 h. Letohrad
sobota 28.6.
Slavnost v Červené v 10 h.
19 h. Lukavice
neděle 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla
poutní slavnost v Mistrovicích
7.15 h. Letohrad
Skt 12,1-11 Ž 34
8.45 h. Mistrovice
2 Tm 4,6-8. 17-18
10.15 h. Orlice 		
Mt 16,13-19
sobota 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
19 h. Mistrovice
neděle 6.7. 14. v mezidobí
7.15 h. Letohrad
Zach 9,9-10 Ž 145
8.45 h. Lukavice Ř 8,9.11-13
10.15 h. Orlice
Mt 11,25-30
sobota 12.7.
19 h. Mistrovice
neděle 13.7.
15. v mezidobí
7.15 h. Letohrad Iz 55,10-11 Ž 65
8.45 h. Lukavice Ř 8,18-23
10.15 h. Orlice		
Mt 13,1-23
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