Český zápas
Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 98
číslo: 15
15. dubna 2018
Cena: 8 Kč

75 let od hrdinné smrti
bratra Otakara Jaroše
Otakar Jaroš se narodil jako druhý
syn manželům Jarošovým 1. 8. 1912
v Lounech. V květnu 1913 se rodina
přestěhovala do Mělníka, kde Otakar
vychodil obecnou a měšťanskou
školu. V mládí se věnoval Sokolu,
skautu, veslování, fotbalu a hokeji.
Zúčastnil se i I. všesokolského sletu
v červnu 1930 v Jugoslávii. Všichni
členové rodiny Jarošových vstoupili v roce 1921 do Církve československé.
Po studiu na elektrotechnické škole
v Praze nastoupil br. Jaroš na vojnu
na Slovensko a po skončení prezenční služby se rozhodl studovat na
Vojenské akademii v Hranicích, kterou úspěšně dokončil r. 1937, a poté
byl povýšen do hodnosti poručíka.
Jarošův vojenský vzor byl strýc, plukovník F. Konopásek (popraven za

odboj v Berlíně v r. 1943). Po okupaci v r. 1939 a osamostatnění
Slovenska, kdy byl Otakar propuštěn
z armády, pracoval krátký čas na
poště v Náchodě. Pak se rozhodl
odejít do zahraničí a bojovat proti
hitlerovskému Německu. Přestrojen
za sekáče překročil v srpnu 1939
hranice do Polska. Dostal se do
Krakova, kde se formovaly skupiny
československých vojáků odjíždějící
lodními transporty do Francie. Přijetí našich vojáků bylo v Polsku
velmi chladné a změnilo se až po
napadení německou a sovětskou
armádou. Část československých
vojáků z Krakova se dostala do
Rumunska a část včetně O. Jaroše
přešla do sovětské internace v různých klášterech a kasárnách, které
byly obehnané zdmi a ostnatým
drátem. Československá exilová
vláda se Sovětským svazem (po
napadení Německem) obnovila
18. 7. 1941 diplomatické styky
a bylo možné organizovat československou jednotku. Po intervenci
prezidenta E. Beneše byly také
postupně propouštěny z gulagů

stovky československých občanů
(vojáci, Rusíni a Volyňští Češi). Jistě
je zajímavé, že ve vojenské jednotce
byl značný počet vojáků s židovským vyznáním (v 1. rotě 78 %). Po
výcviku v Buzuluku byli českoslovenští vojáci (měli anglické uniformy a sovětskou výzbroj) nasazeni na
frontu. Dostali rozkaz udržet bojové
postavení na úseku Mirgod –
Sokolovo – Arťuchovka. Podplukovník Svoboda pověřil obranou
Sokolova velitele 1. roty nadporučíka
O. Jaroše, který dostal rozkaz za každou cenu městečko ubránit proti
německým jednotkám 6. tankové
divize pod velením generálporučíka
Walthera von Hünersdorffa. Byl to
nerovný boj proti mnohem početnějšímu nepříteli, který měl k dispozici
obrněné transportéry a tanky.
K boji došlo 8. 3. 1943, kdy nejdříve
na obranu Sokolova zaútočili tankoví granátníci a motocyklový oddíl.
Později podél řeky Mža zaútočily
i německé obrněné transportéry
a tanky. Čechoslováci zaujali kruhovou obranu u pravoslavného kostela
Zesnutí přesvaté Bohorodice. Tam
byl bratr O. Jaroš dvakrát raněn a při
snaze zničit granátem německý tank
mezi 18. – 19. hodinou padl. I přes
statečnost našich vojáků nakonec
německá armáda Sokolovo obsadila,
ale nedostala se přes řeku Mžu, kde
druhý břeh bránila část československého praporu, podporovaná sovětskou 25. gardovou střeleckou divizí.
Boje o znovudobití Sokolova pokračovaly ještě následující den.
V bitvě padlo 108 československých
vojáků, jejichž jména jsou vyryta na
deskách v památníku bitvy v obci
Sokolovo. Celkem bylo 114 našich
vojáků zraněno a několik jich
bylo zajato. Ti, které se podařilo evakuovat s těžkými zraněními do bezpečí, byli převezeni do nemocnice
v Charkově. Při bojích o Charkov se
podařilo třem zraněným čs. vojákům
z nemocnice uprchnout, ale dalším
šesti se to pro těžká zranění nepodařilo. Ti byli po obsazení nemocnice
německým vojskem bez milosti
zastřeleni na nemocničních pokojích. Jejich jména jsou také napsána
na desce obětí
v památníku
v Sokolově.
Za příkladnou statečnost byl bratr
Otakar Jaroš, jako první cizinec, 17.
4. 1943 vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny SSSR in memoriam společně s Řádem Lenina. Byl také
vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Československým řádem Bílého lva „Za vítězství“ a povýšen do hodnosti kapitána
in memoriam. (Je škoda, že dosud
nebyl kladně vyřízen návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála.) Po Otakaru Jarošovi bylo
pojmenováno 92 ulic v ČR a 16
Dokončení na str. 3

Pěvecké sbory, přijeďte do Prahy!
Srdečně vás zveme k účasti na Festivalu duchovní hudby 2018.
V letošním roce, kdy slavíme 100. výročí založení republiky, se uskuteční již XVIII. ročník festivalu. Probíhat
bude již tradičně v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze ve čtvrtek 5. července od 16
hodin. Uvítáme, když pěvecký sbor vaší náboženské obce přihlásíte k účasti do konce dubna. Můžete přihlásit i pěvecký sbor z vašeho města či obce, s nímž náboženská obec spolupracuje.
Vystoupení by mělo být cca desetiminutové. Návrh repertoáru, který bude na festivalu uveden,
prosíme zaslat na naše e-mailové adresy rovněž do 30. dubna.
Zkoušky pěveckých sborů se uskuteční ve čtvrtek 5. 7. během dne dle domluvy s vámi.
Při festivalovém setkání získáte nové kontakty a uslyšíte, co, kde a jak v naší církvi zpíváme.
Festival se již stal nedílnou součástí pražského hudebního léta a tradičně se těší zájmu veřejnosti.
Přihlášky posílejte na adresu:
Kulturní rada CČSH, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6 nebo
e-mailovou poštou: Marketa.Hlasivcova@post.cz, jiri.vanicek@ccsh.cz
red

Vzpomínková bohoslužba za vojenské policisty
Dne 15. 3. se ve vojenském kostele Jana Nepomuckého v Praze konala pietní bohoslužba věnovaná památce
vojenských policistů z dnes již neexistujícího Útvaru speciálních operací (SOG) Vojenské policie Milana Štěrby
a Jiřího Schamse, zesnulých na následky útoku sebevražedného atentátníka v roce 2008 v afghánském
městečku Gerešk.
Bohoslužbu sloužil kaplan Hlavního velitelství Vojenské
policie major David Tomčík, duchovní Církve československé husitské, společně s kaplanem Velitelství Vojenské policie Olomouc kapitánem Romanem Lukášem
z Českobratrské církve evangelické.
Společně s ministryní obrany Karlou Šlechtovou
a náčelníkem Vojenské policie brigádním generálem
Pavlem Křížem si smutnou událost připomněli kolegové, kamarádi i příbuzní obětí.
V průběhu bohoslužby zazněla modlitba Duchovní služby AČR za padlé a zemřelé a ministryně obrany zažehla
svíci u desky s textem modlitby. Pietní atmosféru bohoslužby doplnil žesťový kvintet Ústřední vojenské hudby

a nádherná duchovní píseň Svatý Michaeli, archanděli
s varhanním doprovodem.
„Za svoji odvahu bránit život, svobodu a důstojnost
druhých obětovali Bosna a Regi svůj život. Nutno
dodat, že Regi bojoval nejen o život svůj téměř dalších
sedm let, ale pomáhal i druhým,“ uvedla ministryně
obrany Karla Šlechtová ve své řeči k přítomným.
● V sobotu 17. března uplynulo deset let od tragické
události, během níž v Afghánistánu přišel o život velitel skupiny speciálních operací policejních jednotek 2.
kontingentu AČR SOG VP poručík i. m. Milan Štěrba
zvaný „Bosna“. Zemřel na následky zranění utrpěných
po útoku sebevražedného atentátníka
v městečku Gerešk.
● Těžce zraněn byl i starší instruktor skupiny speciálních operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP štábní praporčík i. m. Jiří „Regi“ Schams, který
po následujících téměř sedm let s následky
zranění statečně bojoval. Po krátké a těžké
nemoci zemřel 7. ledna 2015 v Praze.
● Poručíka i. m. Milana Štěrbu si rodina
a přátelé připomněli i v sobotu 17. března
v Malé Losenici na Žďársku, kde byla
v budově bývalé školy odhalena na jeho
počest pamětní deska.
David Tomčík
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Symbol ryby
O náboženských symbolech jsme se
v posledních letech dozvěděli hlavně
díky knihám Dana Browna a filmům
s Tomem Hanksem coby profesorem
Robertem Langdonem (Šifra mistra
Leonarda, Andělé a démoni a další).
Ale o tomto filmovém odborníkovi
na náboženské symboly nechci psát.
Křesťanství má celou řadu symbolů
a snad nejznámějším je symbol kříže,
se kterým se setkáváme - na střechách kostelů, na hřbitovech, v polích u Božích muk, ale i v domácnostech, v církevních školách a nemoc-

nicích, hospicech, na zlatých řetízcích zdobících šíje žen, nad lékárnami, ale i na státních vlajkách Švýcarska, Řecka, Norska a dalších zemí.
Kdo viděl české korunovační klenoty, tak si zajisté všiml, že na Svatováclavské koruně ale i jablku, je
kříž. Existuje mnoho druhů křížů,
nejznámější je kříž latinský a pak
řecký, známý je i kříž petrovský, kříž
papežský, kříž dvojitý, ruský kříž,
Jeruzalémský kříž, kotvový či jetelový kříž, maltézský kříž atd.
Ale o kříži psát nechci, zaměřím se

„Poslyšte, mistře,“ ozval se po chvíli, „oč se vlastně tam nahoře
perou? O nějaké hranice?“ „Míň.“ „O kolonie?“ „Míň.“ „O… obchodní smlouvy?“ „Ne. Jenom o pravdu.“ „O jakou pravdu?“ „O absolutní pravdu. Víte, každý národ chce mít absolutní pravdu.“
„Hm,“ řekl kapitán. „Co to vlastně je?“ „Nic. Taková lidská vášeň.
Slyšel jste, že tam, v Evropě a vůbec, přišel na svět tento… no,
rozumíte, Bůh.“ „Slyšel.“ „Tak proto je to všechno, chápete?“
„Nechápu, staroušku. Já bych řek, že by pravý Bůh, víte, udělal na
světě pořádek. Tamto nemůže být pravý a normální Bůh.“ „Ba ne,
muži,“ povídal G. H. Bondy (zřejmě rád, že jednou si může promluvit s nezávislým a zkušeným člověkem). „Říkám vám, že to je
pravý Bůh. Ale něco vám povím: On je příliš veliký.“ „Myslíte?“
„Ano. On je nekonečný. V tom je ta svízel. Víte, každý si na Něm
odměří svých pár metrů, a myslí si, že to je celý Bůh. Přisvojí si
Ho, takovou malou třásničku nebo odřezek, a myslí, že Ho má celého. Eh?“ „Aha,“ řekl kapitán. „A má vztek na ty, kteří mají jiný
kousek.“ „Právě. Aby sebe sama přesvědčil, že Ho má celého, musí
zabít ty ostatní. Víte, právě proto, že mu tak strašně na tom
záleží, aby měl celého Boha a celou pravdu. Proto nemůže strpět, aby měl jiný jiného Boha a jinou pravdu. Kdyby to připustil, musel by přiznat, že má jen pár mizerných metrů nebo galonů nebo žoků boží pravdy. Víte, kdyby nějaký Snippers strašně
důležitě věřil, že jen Snippersovo trikotové prádlo je nejlepší
na světě, musel by upálit Massona i s Massonovým trikotovým
prádlem. Ale Snippers není tak hloupý, pokud se týče prádla; je
tak hloupý, pokud se týče anglické politiky nebo náboženství.
Kdyby věřil, že Bůh je něco tak solidního a potřebného jako trikotové prádlo, nechal by, aby si Ho každý opatřil dobrovolně. Ale
víte, nemá v Něj tolik obchodní důvěry; proto vnucuje lidem
Snippersova Boha nebo Snippersovu Pravdu nadáváním, válkami
a jinou nesolidní reklamou…“
Z Knihy K. Čapka Továrna na absolutno

Z kazatelského plánu

Druhá neděle po Velikonocích
Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna
Hospodinovým slovem. Aleluja.
ŽALM 33,5b-6a
První čtení: Skutky 3,12-19
Tužby velikonoční (II):
2. Abychom Božímu jménu dobrořečili a jeho milosrdenství přijímali,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom s láskou rozdávali, co jsme od Boha přijali, a Kristovo vzkříšení světu hlásali, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Nebeský Otče, děkujeme ti, že sis nás osvojil za své děti. Naplň naše srdce
slovy věčného života, abychom vydávali svědectví o vzkříšení tvého Syna!
Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista,
našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: 1. Janův 3,1-7
Evangelium: Lukáš 24,36b-48
Verše k obětování: 98,1.2
Verše k požehnání: Lukáš 24,46-47
Modlitba k požehnání:
Nebeský Otče, děkujeme ti, že nám ve svaté večeři dáváš okusit přítomnost
našeho vzkříšeného Spasitele. Stále nás nasycuj tímto svátostným tajemstvím, abychom žili ve světě jako tvoji věrní svědkové! Prosíme o to ve
jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 163, 253, 64, 289, 304

na symbol ryby.
Zajisté jste viděli
osobní automobil, jehož majitel
má vzadu na
kapotě symbol
ryby jako důkaz
toho, že je praktikující křesťan,
nebo Aeskulapovu hůl obtočenou
hadem, jako důkaz toho, že majitel
auta je buď lékař nebo farmaceut.
Symbol ryby (řecky ichthys) lze
datovat do doby, kdy první křesťané
byli pronásledováni v Římě a kdy se
stal jejich tajným poznávacím znamením. Při setkání s neznámým člověkem stačilo načrtnout na zem
oblouk a pokud ho neznámý nechal
bez povšimnutí, bylo nebezpečné se
k nově vznikajícímu náboženství
hlásit. Pokud však kresbu doplnil
dalším obloukem tak, aby vznikl
obrázek ryby, dal tím nenápadně najevo, že je také stoupencem Kristovy
víry, což jsme viděli například ve
filmu Quo vadis.
Ale proč zrovna ryba? Ryba symbolizuje původní zdroj obživy většiny
Ježíšových apoštolů - rybolov.

Kristus řekl Petrovi a Ondřejovi:
„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19). Křesťanská víra
a církev jsou často ztotožňovány se
záchrannou rybářskou sítí, která má
zachránit věřící před utonutím v beznaději a zoufalství, ale ryba také
v sobě skrývá myšlenku křesťanské
pomoci bližnímu.
Ryby jsou v evangeliu zmiňovány
několikrát a je jim přisuzován symbolický význam. Několik z Ježíšových učedníků bylo rybáři. Při nasycení zástupů byl k Ježíši přiveden
malý chlapec, který měl pět chlebů
a dvě ryby, a tuto nádhernou mozaiku
můžeme vidět při návštěvě Izraele na
břehu Galilejského jezera v kostele
rozmnožení chlebů a ryb (Tabgha),
kde Ježíš nasytil 5000 lidí. V evangeliu podle Matouše ve 13. kapitole

Ježíš přirovnává Boží rozhodnutí,
kdo vystoupí do nebe a kdo propadne
věčnému utrpení, k rybářům třídícím
jejich úlovek: ponechávají si ty dobré
ryby a ty špatné vyhazují pryč.
V Janově evangeliu se dočteme
v kapitole 21, že učedníci chytali
celou noc, ale nic neulovili. Ježíš jim
poradil, aby sítě hodili na opačnou
stranu lodi - a oni pak ulovili 153 ryb!
(Toto nám předváděli izraelští rybáři
při plavbě po Genezaretském jezeře,
ale bohužel neulovili ani jednu rybu.
Na vynikající Petrově rybě jsme si
ale pochutnali v restauraci na břehu
jezera). Méně citovaný výskyt ryb
můžeme nalézt i v 17. kapitole Matoušova evangelia, kde Ježíš říká
Petrovi, aby chytil rybu a pak šel
zaplatit chrámovou daň.
Na závěr lze ještě podotknout, že
užití Ichthys jako symbolu prvotních
křesťanů může být vykládáno jako
kryptogram. Ichthys, řecky ryba, se
dá číst jako slovo složené z prvních
písmen slovního spojení: Ježíš
Kristus, Boží Syn, Spasitel. V originále Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.
Pavel Hýbl

Nad Písmem

Kristus vprostřed nás?
„Kristus vprostřed nás!“ Tato slova
opakujeme neděli co neděli. Je to
pravdivé konstatování? Je Kristus
opravdu mezi námi? Můžeme jej ve
výkazu účasti přičíst k přítomným?
Kristus je přece hlavou církve!
K čemu by bylo tělo bez hlavy?
Jako u každého společenství, tak
i u církve Kristovy se přítomnost
toho, jenž má být v čele, pozná podle
chování společenství. Včelař okamžitě pozná, chybí-li ve včelstvu
královna. Tak i stát bez pořádné,
slušné vlády, bez seriózního panovníka není jaksi v pořádku. V neúplných rodinách bez otce bývají problémy, které úplná rodina nezná. Tak
i církev bez živého Krista ve svém
středu se chová podivně, nenormálně, až absurdně, jaksi „necírkevně“
i přesto, že dělá navenek jakoby nic
a opakuje stále dokola tu větu
„Kristus vprostřed nás!“
Představme si včelstvo, které by se
při ztrátě královny chovalo jakoby
nic. Sláblo by a vymřelo. Stát bez
moudrého vladaře si dovedeme představit. Je to stát, kde zákony a spravedlnost chybí, dějí se tam ty nejhorší věci, jaké si lze představit, pravda
je potlačována i přesto, že její vítězství je proklamováno na praporu nad
vládním palácem. Tak je to i s církví,
oficiálně Kristovou, kde Kristus prý
stojí uprostřed ní, ačkoliv ve skutečnosti je ta církev bezhlavá. Jak se
taková církev projevuje?
Jako církev se prostě nechová.
Maximálně se chová jako slušná
instituce, většinou však ani to ne.
Není tam hlava, tj. Kristus, nejedná
tedy, jak by jednal on, dle jeho požadavků. Panuje v ní neláska, neochota
vlastní oběti, tj. sobectví a lhostejnost, neschopnost vzájemné komunikace, neschopnost milosrdenství,
odpuštění, včasného řešení problémů. Církev bez Krista přestává být
koordinovaným celkem, vzniká
chaos, rozdělení, osamění jednotliv-

ců. Vznikají různé tábory, koalice
dvou proti jednomu a tří proti čtyřem, nikdo nikdy neví, co bude zítra,
kdo bude u moci a kdo bude souzen,
kdo bude křižovat a kdo bude křižován. Dějí se tam často hrůzy, že
i okolní „neznabožský“ svět žasne.
Pro ty senzacechtivé to je ale vždy
vítané sousto. Ti poctiví uvnitř
poznávají jev, nazvaný starou
Jednotou bratrskou „nouze spasení“.
Ti zvenčí pak, kdo v tomto společenství hledali útočiště, ochranu, lásku,
utíkají zklamaní. Společenství bez
hlavy rychle umírá. Je podobno čerstvě zabitému vánočnímu kapru –
tělo bez hlavy se ještě mrská, avšak
již je po všem.
Je, nebo není Kristus mezi námi?
Strádáme-li, zdá-li se nám, že tu
Kristus chybí, hledejme jej, dokud je
čas. „Proste, a dáno bude vám!
Hledejte, a naleznete! Tlucte, a bude
vám otevřeno! Neboť každý, kdo
prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá.
A tomu, kdo tluče, bude otevřeno!“
(Mt 7,7-8) Tak nějak tomu bylo tenkrát, po neblahých velikonočních
událostech, s prvními Ježíšovými
učedníky. O nich se nedá říct, že by
v tu chvíli zrovna ramplovali na Boží
bránu a hledali u Boha pomoc. Byli
skleslí, vystrašení, neblahými událostmi zcela zdeptaní. Milovali však
Krista, uvědomovali si, že bez něj
nejsou nic, toužili po časech, kdy byl
mezi nimi, kdy je vyučoval, vedl
tímto složitým světem. A on náhle
stál uprostřed nich, zděšených i radostných, že žije...
Pamatujeme, jak naše srdce hořela,
když jsme se s Kristem poprvé setka-

L 24,36b-48
li? Uvědomujeme si, že to my sami
jsme jej tak trochu svým chováním
ukřižovali a vlastně stále znova křižujeme? Uvědomujeme si, že bez
Krista nejsme nic, že celý ten náš
život bez něj je jen jeden velký chaos
a jedno veliké osamění? Když se
modlíme „Kristus uprostřed nás!“ –
věříme doopravdy tomu, co říkáme?
A když ne – toužíme aspoň upřímně
po tom, aby mezi námi zase byl?
Prosíme o to? Kdo prosí, dostává,
kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu
bude otevřeno. Kdo alespoň v skrytu
duše touží, ten se se vzkříšeným
Ježíšem setká.
Nejspíš se nejprve také zděsíme,
jako tenkrát ti první učedníci, když
mezi nimi z čista jasna náhle vzkříšený Mistr stál… Pojedl s nimi, živý
člověk, z masa a krve, nejednalo se
tedy o žádnou duchařinu na jakési
spiritistické seanci... Není to snadné,
pochopit, že živý Boží Syn, vítěz nad
smrtí, je tu opravdu mezi námi. Když
ale pak zjistíme, že tomu tak opravdu
je, že smrt je poražena, bezvládí je
ukončeno, že nás opět veliký Táta
vede za ruku, cestou bezpečnou, že
nás chrání jeho láska, že jeho moudrá rada je vždy pohotově a na nás je
jen jeho moudrými radami se řídit,
jeho vůli plnit, že se nemáme čeho
bát – dostaví se velká, nefalšovaná
radost. Neboť – ať už se děje kolem
nás co chce – nás to nezničí. A zanecháme planých nářků nad budoucností církve, neboť pochopíme, že to
záleží přece jenom na mně, ne na
„těch druhých“ – jaký jsem já, tak
bude církev vypadat. Amen
Václav Žďárský

Hospodine, ty jsi nám dal pastýře našich duší - našich životů,
a to pastýře, který se nám dal poznat jako náš bratr,
jako nám blízký a s námi účastný.
Díky němu a jeho lásce – jeho lidskosti
– poznáváme i tebe, Boha, jako dobrotivého Otce.
Sláva tobě, že nás z tvé ruky nic nemá moc vyrvat. Amen.
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75 let od hrdinné smrti ...
Dokončení ze str. 1
v zahraničí (na Slovensku a Ukrajině). S portrétem
O. Jaroše byly také vydány československé známky
v emisi v Londýně (1944) i v Sovětském svazu a pojmenovány významné budovy.
Pravoslavný kostel v Sokolově, kde probíhal poslední
boj O. Jaroše a vojáků 1. roty, byl v roce 1959 zbořen,
aby zde mohl vzniknout „kolchoz Velké říjnové revoluce“. Dnes je na tomto místě z několika trubek sestaven
pravoslavný kříž (v době vlády N. S. Chruščeva zaniklo
v SSSR 35 tisíc pravoslavných chrámů).
Naše církev na hrdiny od Sokolova a na bratra kapitána
Otakara Jaroše nezapomněla. Pravě na tomto místě
8. března 2018 večer ve výročí hrdinné smrti se pietně

shromáždili účastníci autobusového zájezdu Československé obce legionářské. Modlitebním ztišením jim
posloužila sestra kazatelka z NO CČSH v Tmani
J. Šmardová Koulová. Následující den se pietního shromáždění k uctění 75. výročí bitvy zúčastnila delegace
ministerstva obrany pod vedením ministryně K. Šlechtové, zástupci Generálního štábu AČR, poslankyně PS
ČR J. Černochová, velvyslanec na Ukrajině R. Matula,
delegace Československé obce legionářské, veteráni
a rodinní příslušníci vojáků armádního sboru v SSSR.
Pietního aktu se zúčastnila i delegace Pražské diecéze
CČSH vedená bratrem biskupem Davidem Tonzarem,
která uctila památku bratra O. Jaroše a padlých československých vojáků minutou ticha, modlitbou a položením
věnce z živých karafiátů.
Zpracoval: J. Boček

A to je ten vzkaz aneb lekce svobody
Jan Werich s knihou Jana Masaryka o svobodě myšlení, vzdělávání, národu…
Přepis záznamu rozhovoru z pořadu Co tomu říkáte, pane Werichu s Vladimírem Škutinou v roce 1968.
Werich: „V obsahu slov člověk nenajde odpověď
a radu na takovou situaci, v které jsme, ale stala se věc
podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl
velice tlustý. Protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu
tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka.
Poslal mi ji kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce
Králové. Já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst.
A najednou mě napadlo, že toto je vlastně vzkaz. To je
vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil“, a rozevřel knížku.
„A začnu číst třeba tady“:
„To máte tak“, píše. „Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousci dostanou čas od času „na frak“, když zapomenou třeba, že
musej do houfu. Jenže při tom nikdy nesmí „zařvat“
žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože
mrňouskové mají zrovna tak nesmrtelnou duši, jako ti
velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech.“
„S tatou, pane Škutino. Víte, kdo to byl tata?“
Škutina: „Pan prezident Masaryk.“
Werich: „Ano, T. G. M. A toto říká jeho vtipný syn
Jan,“ a pokračuje v četbě: „S tatou jsme často mluvili
o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve famílii.
Starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňouskové mají
na světě zrovna tak své poslání, jako ti velcí. A když
někdo „zahodil flintu do žita“ jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák, ne jako Rus nebo
Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem
říkal vul. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vul bez
kroužku. Ti bez kroužku byli podle něj nebezpečnější.
Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé
národy, třeba jako my Češi, by měly být mosty mezi
těmi velkými. Mně se tahle myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak
hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě,
stejně jako kdyby se byl narodil v Moskvě nebo
Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve
světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu,
z Paříže, z Londýna, z Moskvy, a že se sice mrňouskové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale
taky je můžou lecčemu naučit. No to se ví, že se máme
učit od těch velkých, ale ne se po nich opičit a papouškovat.
Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit
svou původnost. Jinak by přestal být národem.
S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali
o malých národech a o těch velkých ... Veliký zahradník před Hospodinem. Karel Čapek. Jednou, když
jsme zase takhle mluvili, von povídá: „Podívej se
tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé
větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza
do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu.
Takhle by se měly chovat velmoce k malým národům“, povídal ještě Čapek.
No. Člověk může věřit buď na násilí anebo na ideu.

Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve
škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit
podle toho, kolik kdo má tanků a kanónů, ale podle
toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám
můžu dát tisíc příkladů, které dokazují, že se velké
myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední
české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A von pak říká dál: „Vy víte,
že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela
a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás „Pánbu“
udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý,
jeden je krásný jako vy a já (prohodí směrem ke Škutinovi), anebo poďobanej od neštovic. Ale všem je
nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme,
když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom
se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no.
Jsme smrtelní i nesmrtelní? Ale pro tohle nesmíme
jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho
táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život.
Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno
ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho udělal
tím víc, tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenomže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti
lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to
je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, a pro Stalina,
a pro Trumana, pro celý svět.“
„Já nevím, snad by se mohla dodat ještě tadyhle jedna
zajímavá myšlenka.“
„Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu,
když jsme nechali o svobodě mluvit jen básníky
a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci.
O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se
měly učit o svobodě ve škole. Docela vědecky, tak,
jako se učily číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný! Každý den!
A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to
láska – páska a vlasť – masť, že to není jenom básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl
mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je
vždycky třeba spojit s kázní. Jak každý může dělat, co
chce, jen pokud při tom nešlape sousedovi na kuří oko.
Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věcí vážit plně, jen
když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě, zrovna
tak jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za
zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, tak nevíte opravdu,
jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit,
čemu sám věříte.“
Werich: „A to je ten vzkaz.“
Škutina: „Tak vám děkuji za tento vzkaz, za tuto lekci
svobody.“

Života beh
Ľudský vek je podľa žalmistu 70 až
80 rokov, pri dobrej sile a zdraví.
Musím však konštatovať, podľa
mojich skúseností, v mojom okolí
vidím nespočetné príklady, že v našej
dobe sa ľudský vek posunul ďaleko
nad 80 rokov. Stále viac ľudí má vek
okolo 90 rokov. Môžeme uvažovať,
čím to je: jednou z príčin je mimoriadna liečebná starostlivosť o seniorov, požívanie veľkého množstva
účinných liekov, jedným slovom
„chemizácia“.
Môj strýko (89 rokov), keď bol
mladší a stretávali sme sa, vždy ma
napomínal, že akú kondíciu si vybuduješ v mladosti, z takej budeš čerpať a žiť v starobe. On sám sa otužoval studenou vodou a striedmou stravou. Je to správne, keď si uvedomujeme, že svoj život sme dostali od
Boha a sme povinný sa starať o zdravie, aby telo slúžilo nám, nie naopak,
aby sme my slúžili telu. Zdravé telo
slúži aj pre dobro tých, ktorí žijú
s nami, ale zdravie sa na staré kolená
môže podlomiť práve tým, že sme sa
odovzdali do služby rodine, pracovali sme pre blížnych.
Nech je to tak či onak, blahoslavení
sú tí, čo činia pokoj. Oni sa nazývajú
Božími deťmi. Teta Mária, moja klientka v domove seniorov, píše články
do interných novín domova seniorov,
ako 88-ročná je vždy hotová zaspievať nejakú pieseň z mladosti. Má
vyrovnanú dobrú náladu a rada spomína na svoj dlhý život. K múdrosti
nášho mladého života patrí podľa
môjho názoru aj premodlená predstava, názor, ako chcem raz ako senior prežívať svoj život. Sú výnimky,
aj osudové údery, ale pri bežnom
živote si človek dokáže svojou slobodnou vôlou určiť svoje zdravé
dožitie seniorského veku, a s Božím
požehnaním v dobrej kvalite prežiť
dlhý život. Spomínaná „chemizácia“,
požívanie kvantu liekov a vzorná starostlivosť dokáže ľudské telo udržať
pri živote, ale neprestávam zdôraz-

ňovať úlohu duševnej a duchovnej
kvality človeka vysokého veku. Vysoký vek bez duševnej pohody je podľa všeobecnej mienky už len záťaž.
Ideálom by bol spokojný senior,
naplnený Božím duchom a vierou, že
Boh má plán s jeho životom. Opak je
ubolený a unavený starý človek, skúšaný životom, preto musíme vyzdvihovať, že požehnanú starobu si človek môže budovať už za mlada. Radi
vidíme staré mamy a starých otcov,
ktorí šíria okolo seba pokoj a dobrotu, majú odstup od negatívnych myšlienok. Život je úloha, treba ho žiť,
a nie hociako. Človek sa musí zamýšlať nad zmyslom života: niekto
sa zodral v práci pre rodinu a teraz je
odkázaný na pomoc iných, ale môj
strýko je ešte stále vo svojom dome
a stará sa o záhradu a keď treba, pripraví drevo na kúrenie. Pán života
dáva životnú silu a optimizmus, dáva
jasnú myseľ k našej modlitbe, aby
sme uniesli svoj kríž, premáhali
telesnú nepohodu a brali zlé pocity
s odstupom. Veriaci človek denne
adresuje svoje myšlienky a vzdychy
Bohu. Cielom je uzmierenie s Hospodinom. Náš život sa blíži k Absolútnu, preto ľudská múdrosť by sa
mala starať o pokoj v Pánu. Duchovná pohoda by mala premáhať
telesnú nepohodu.
Stojíme zoči-voči pominuteľnosti
časného života a zasľúbeniu večného
života: tento výber sa nám ponúka
neprestajne, i keď niekto sa o to nestará: bolesti a choroby mu to určite
pripomenú. Život je dar, stojí zato
bojovať za jeho kvalitu, i keď náhle
tragédie nedokážeme vysvetliť, len
prijať ako výnimku. Život je niekedy
zložitý.
Bože, prosíme, daruj nám kvalitný
život, aby sme dokončili úspešne
svoj beh života a získali veniec nepominuteľnosti, dokončili svoje dielo
a mohli uzmierený s tebou pripojiť
sa k tvojim svätým.
Róbert Kováč, vikár, Košice
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HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ V EKUMENICKÉM DUCHU
Stalo se tradicí, že se scházíváme
co čtvrt roku na hradě, kde byli
svěceni první utrakvističtí kněží
před 601 lety – v Lipnici nad
Sázavou na Vysočině, místě
12 km vzdáleném od Havlíčkova
Brodu. Nyní o Velikonocích jsme
se domluvili, že zde budeme sloužit mši v ritu starokatolickém, já jsem posloužila kázáním
na perikopu z Janova evangelia 20,1-18, zpívali jsme
písně ze Svítá a doprovázeli nás 3 kytaristé a 3 příční flétnisté. Atmosféra byla nádherná, rodinná, a čtyři denominace (ČCE, Starokatolická, Římskokatolická a CČSH) se
navzájem prolnuly bez předsudků, moc jsme se na sebe
všichni těšili a užili si nádherné „hodobožové“ odpoledne.
Milé byly i přípravy a rozhovory před akcí, pilné nacvičo-

vání hudby s dětmi - zazněly melodie písně ze 14. stol.
Andělíku rozkochaný, Velikonoční 373, 214 ze zpěvníku
Svítá, dále 484 - závěr Truvérské mše, kánon Veselme se
křesťané ze 14. stol., a na závěr Chorál J. S. Bacha.
Počasí bylo pravé aprílové a my se zase na dlouhý čas
napili ze studny živé vody – Písma, spolusourozenectví
v Kristu a vzájemné lásky a úcty.
S panem kastelánem M. Hanzlíkem jsme se domluvili
zase na příště – tak tedy na shledanou na Lipnici na sv.
Jana 24. 6. v 16 hodin, kdy bude bohoslužba vedena dle
naší CČSH liturgie, a pak v srpnu – 10. 8., kdy bychom
rádi v gotické části hradní kaple, která je zasvěcena
sv. Vavřinci, uspořádali vavřineckou pouť.
Požehnané jaro a skutečně prožitou radost z Kristova
Vzkříšení přeje za všechny zúčastněné
Kamila Magdalena Lukasová

Zprávy
Dialog vědy a víry v Litomyšli
Jarní setkání dialogu vědy a víry
v Husově sboru v Litomyšli se
bude konat v sobotu 21. dubna od
10 hodin a jeho hostem bude tentokrát významný český vědec,
bývalý ředitel Ústavu fyziky plazmatu
Akademie
věd
ČR,
prof. Pavel Chráska, zakladatel
oddělení materiálového inženýrství tohoto ústavu.
Populárně naučnou formou se
poučíme o plazmatu a také o jaderné fúzi, neboť v této oblasti patří
tento náš ústav mezi přední evropská výzkumná pracoviště. Zároveň
se však můžeme těšit na osobní
svědectví pana profesora o jeho
vztahu k vědě i k víře, která určuje žebříček jeho hodnot a jeho
životní priority. Srdečně jsou
zváni všichni, které zajímá to, zda
a jak žhavé plazma v životě a práci
člověka koresponduje s živou
vírou.
Štěpán Klásek

smrti“? O těchto otázkách budou
rozmlouvat římskokatolický kněz
a přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK Marek O. Vácha,
vedoucí lékař Lůžkového resuscitačního oddělení na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice
Martin Voldřich a vrchní zemský
rabín Karol Efraim Sidon. Moderuje
publicista Jan Neubauer. Vstup volný.
red

Slavnostní premiéra
Slavnostní premiéra filmu „Poslední útěk Jeronýma Pražského“
režiséra Lubomíra Hlavsy se uskuteční 16. dubna v Lucerně v 18.30
a ve 20.30 hodin. O jeho natáčení
jsme čtenáře Českého zápasu již
informovali. Lubomír Hlavsa, který
se věnuje tvorbě z protestantského
prostředí, natočil mj. i film „Jan
Hus - cesta bez návratu“.
Pavel Hýbl

Život Briana (Life of Brian)
O smrti a umírání
Zveme do Maiselovy synagogy
v Praze – ve středu 25. 4 v 19 h na
diskusní večer – téma Smrt.
Otázky spojené se smrtí a umíráním jsou v naší kultuře vytěsňovány na okraj. Smrt si často nepřipouštíme a umírání jako by pro dnešní
společnost neexistovalo. Patří smrt
k životu, nebo je přirozené vyhýbat
se jakémukoli setkání s „andělem

Ve své době vyvolal Život Briana
skandál kvůli neúctě k církvi, dnes
zbyl velice zábavný snímek parodující příběh o Ježíši. Brian se totiž
narodil ve stejný den jako Mesiáš,
se kterým si ho všichni pletou
a způsobují tak spoustu absurdních
gagů. Hlavní hrdina se připojuje
k Lidové frontě Judee, aby pomohl
svou zemi osvobodit od nadvlády
Římanů. A to i přesto, že Římani

dali Židům vodovod, silnice, pořádek, kanalizace, školství, víno…
To je snad bez debat, ne? Šestice
z Monty Python se tu objevuje hned
v několika rolích… (Jinny, csfd.cz)
Ve čtvrtek 19. dubna, ve Farského
sále na Dykově 1, Praze 10, od 19
hodin. Po projekci bude následovat
FS
diskuze. Těšíme se na vás.

Kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí
pondělí 16.4. 2018, 20.00

PRAGUE BRASS ENSEMBLE
FROM BAROQUE TO JAZZ
Aleš Bárta – varhany
J. S. BACH, A. DVOŘÁK, F. LISZT, G. GERSHWIN
úterý 17.4. 2018, 17.00

Jan Kalfus – varhany
Yvona Škvárová – mezzosoprán
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK
středa 18.4. 2018, 17.00

Josef Popelka – varhany
Vladimír Frank – housle
G. F. HÄNDEL, L. van BEETHOVEN, W. A. MOZART,A. CORELLI

čtvrtek 19.4. 2018, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS
Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS
pátek 20.4. 2018, 17.00

PRAGUE MOZART TRIO
Štefan Britvík klarinet
Miloš Bydžovský – klarinet
Petr Němeček – fagot
Yvona Škvárová – mezzosoprán
W. A. MOZART, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, L. van BEETHOVEN
pátek 20.4. 2018, 20.00

VIVALDI ORCHESTRA PRAGA

PRo Děti A mLáDeŽ

Václav Návrat – barokní housle
A. VIVALDI, W. A. MOZART, A. DVOŘÁK

zjevení v jeruzalémě

sobota 21.4. 2018, 17.00

Když se vám podaří vyřešit následující přesmyčky (jedná se o podstatná
jména v 1. pádě j. č. a slovesa v neurčitku; jejich tvary najdete v textu L
24,36-48), vypište si písmenka podle závorky a získáte tajenku.

Bohumír Rabas – varhany
Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka
A. VIVALDI, G. F. HÄNDEL, T. ALBINONI, J. PACHELBEL
sobota 21.4. 2018, 20.00

CONSORTIUM PRAGENSE ORCHESTRA
Štěpánka Heřmánková – soprán
Miroslav Laštovka – trubka
A. VIVALDI, F. SCHUBERT, A. DVOŘÁK, G. GERSHWIN

SuStiRK (6)
SíPom (1)
zětumoR (1)

neděle 22.4. 2018, 17.00

SAINT NICHOLAS CHAMBER SOLOISTS

KoDyt (2)

Michal Hanzal – varhany
Martina Bauerová – soprán
František Bílek – trubka
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL, A. VIVALDI, C. SAINT-SAËNS

ChARSt (1)
těRtP (1)
Vituřě (4)

neděle 22.4. 2018, 20.00

KAzmet (5)

PRAGUE STRING ORCHESTRA

oDíjL (3)

Adéla Vondráčková - housle
Vratislav Vlna – hoboj
W. A. MOZART, J. S. BACH, A. VIVALDI, A. DVOŘÁK

(Řešení z minulého čísla: Můj Pán a můj Bůh.)
jana Krajčiříková

Změna programu vyhrazena

Z ekumeny
SLaVNý aTEISTa R. DaWKINS VyJaDřUJE OBaVy z ODKřESťaNŠťOVáNÍ EVROPy
I česká média zaujaly výsledky britského výzkumu o religiozitě evropské mládeže. Tu českou podle něj víra a náboženství zajímá ze všech nejméně. 91 %
Čechů v kategorii od 16 do 29 let se nehlásí k žádnému náboženství (to je
o 11 % více než u druhých Estonců); 70 % se nikdy nezúčastnilo bohoslužby.
Výzkumníci se zvlášť tázali na křesťanství, „náboženství jiné než křesťanství“
a „žádné náboženství“. Z 22 sledovaných zemí (výzkum zahrnul i Izrael) se ke
třetí kategorii přihlásila více než polovina ve dvanácti z nich. Celkový výsledek
studie je, že mladí Evropané se obecně k náboženství hlásí méně než starší
generace. Ve vybraných zemích se zaměřili i na konkrétní denominace. Ve
Velké Británii se např. ukázalo, že se ke státní anglikánské církvi hlásí téměř
stejný počet (7 %) mladých jako k islámu (6 %).
Některá křesťanská média (CBN News nebo Christian Today) si všimla komentáře, který na svém Twitteru publikoval slavný britský biolog a propagátor ateismu Richard Dawkins. Varoval v něm před „předčasným jásáním“, protože to,
co „relativně mírné“ křesťanství nahradí, může být něco horšího. „Nevím o žádném křesťanském sebevražedném útočníkovi. Není mi známá žádná křesťanská denominace, která věří, že trestem za odpadnutí je smrt.“ Proto výsledky
výzkumu, jak píše, přijímá se smíšenými pocity.
Dle Info.dingir.cz, autor Miloš Mrázek
MÍR V SýRII I ROzVaHU V ROzHOVORECH O KLDR ŽáDaL PaPEŽ FRaNTIŠEK
VE VELIKONOČNÍM POSELSTVÍ

Konec „probíhajícího vyvražďování“ v Sýrii či „ovoce moudrosti“ pro osoby
odpovědné za řešení diplomatické krize kolem KLDR. I tato přání ve Vatikánu
vyslovil papež František ve velikonočním mírovém poselství před tradičním
požehnáním Městu a světu. V projevu zmínil také konflikty v Jemenu, Jižním
Súdánu či na Ukrajině.
Z centrálního balkonu Svatopetrské baziliky prosil František o „ovoce míru pro
celý svět, počínaje milovanou a sužovanou Sýrií, jejíž populace je vyčerpána
válkou, která nemá konce“. Papež vyzval všechny odpovědné politiky a vojáky, aby pracovali na okamžitém ukončení bojů, a umožnili tak návrat milionů
uprchlíků.
Poté přešel k Izraeli a žádal usmíření „ve Svaté zemi, stižené opět v těchto
dnech otevřenými konflikty, jichž nejsou ušetřeny ani bezbranné osoby“.
V pátek při střetech izraelských vojáků a demonstrantů v palestinském Pásmu
Gazy přišlo o život nejméně 15 lidí, čímž se tento den podle agentury AFP stal
nejhorším momentem izraelsko-palestinského konfliktu od roku 2014.
František také podpořil dialog na Korejském poloostrově, který podle něj napomáhá rozvoji harmonie, a doufá že odpovědné osoby bude provázet moudrost
a rozvaha. Nemělo by se podle něj zapomínat ani na konflikt v Jižním Súdánu
nebo problémy ve Venezuele, kde oběti útlaku „žijí v jistém druhu cizí země
uvnitř vlastního státu“.
Sťastné Velikonoce popřál věřícím na Svatopetrském náměstí František už
pošesté...
Dle christnet.eu
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