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JEŽÍŠE NEDOKÁŽÍ ZABRÁNIT ANI MŘÍŽE

Pro věřícího člověka je advent dobou
naděje a příprav na příchod nového
Světla. Čtyřtýdenní cesta dochází
svého naplnění o Svaté noci narozením Ježíše Krista. Jak ve svých vzpomínkách na Vánoce v koncentračním
táboře Dachau napsal farář Ladislav
Král: „Při zpěvu koled naše tváře
zjihly, při vzpomínce na zrozeného
Vykupitele jsme byli utvrzeni ve víře a
naději.“ Shodně vylíčila své štědrovečerní vzpomínky i sestra Miluška
Havlůjová, současná dlouholetá
předsedkyně rady starších v Rudné.
Když nastal v roce 1954 Štědrý den,
byla již více než půldruhého roku
z politických důvodů vězněna a svůj
pětiletý trest si odpykávala v Útvaru
nápravných zařízení ve Svatém Janu
pod Skalou. Přesto vzpomíná: „Prožily jsme krásný vánoční den. Všechny jsme se na cele sesedly ke stolu,
chytily se za ruce a potichu zpívaly
koledy a vánoční písně. Nezapomenutelné okamžiky a skutečné kouzlo
Vánoc jsem prožívala zvláště při
zpěvu písně Narodil se Kristus Pán.“
Vánoce za ostnatým drátem však
znamenaly pro politické vězně i
údobí zkoušek, neboť právě v tomto
čase setkávání se nejčastěji vynořovaly vzpomínky a touhy po rodině a
především dětech. Na Milušku Havlůjovou doma čekal tehdy tříletý syn
Tomáš. Matku mu nahrazovala babička a otec Miroslav. Svou skutečnou mámu však mohl až do března
1955 spatřit jen při několika málo
návštěvách ve Svatém Janu. Z do-
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chované korespondence lze vyčíst,
jak moc Miluška Havlůjová svého
syna milovala: „Moji myšku malou,
tu bych umačkala, jak ho v duchu
tisknu k sobě, těším se, až ho budu
moci vidět, jestlipak mě pozná? ...
Mého Tomáška, moji berušku zlatou
za mě zulíbejte a ať už nepotřebuje
plenky! Moje malé zlaté děťátko.“
O to více je obdivuhodné, že stačilo
upsat se ďáblu, tedy StB, a Miluška
Havlůjová mohla zůstat doma s rodinou. Neučinila to! Jak sama říká:
„Zvedla se ve mně jakási hradba.
Začala jsem se modlit. A Bůh stál
tehdy při mně a já jsem nepodepsala!“
Mezi politickými vězni byla i celá
řada těch, kteří své děti poprvé spatřili až po mnohaletém věznění. I bratr
farář Jindřich Hanuš mohl svoji prvorozenou dceru Libušku poprvé obejmout až po osmi měsících, které si
za trestný čin pobuřování odseděl na
Mírově. Když se na počátku července 1959 o narození dcerky dozvěděl,
neopomenul hned v následujícím dopisu poděkovat Bohu za takové potěšení uprostřed bolesti. Když byl
Libušce jeden měsíc, vyslovil bratr
farář přání: „Jak se těším, až budu u
ní, u Tebe, u Vás všech, až ji uvidím,
až budu moci pro ni, pro Tebe, pro
nás všechny pracovat, společně žít!
Jak ji mám rád, i když jsem ji dosud
neviděl.“ Přání bylo vyslyšeno.
Jindřich Hanuš byl propuštěn 30.
listopadu 1959. Vánoce tak mohl
strávit v kruhu svých nejbližších.

Nechť nám všem, bratři a sestry, poslouží tyto střípky ze života politických vězňů naší církve, abychom se
stejně jako oni dokázali správně rozhodnout, pochopili důvod našich životních těžkostí a následovali tak
toho, jehož příchod v tomto čase očekáváme.
Martin Jindra

UŽ POZDĚ LITOVAT?

„To snad není pravda, to je den, proč nám ti lidé už konečně nedají pokoj, měl jsem dát na dveře ceduli, že už
nemám žádné místo...“ bručel si pod vousy Izák, když
někdo zase zaklepal na dveře. Už předevčírem ubytoval
dva zámožné kupce a dál se nehodlal omezovat. Peníze
měl sice rád, avšak svoje pohodlí snad ještě víc.
Jenže přicházeli stále další a další lidé
s žádostí o ubytování. „Že se nestydí,
otravovat ještě takhle pozdě!“
polohlasně nadával Izák.
Otevřel a před sebou uviděl
muže s tváří, která mu byla
povědomá. Kousek za ním
stál osel a na něm se choulila další postava, zřejmě žena. Byla tma, tak to jen odhadoval.
„Jestli chcete nocleh, nemám,“ bez pozdravu se obořil na muže a přitom přemýšlel, odkud ho zná.
„Dobrý večer, Izáku,“ mírným
hlasem pozdravil muž. „Nevzpomínáš si na mne? Jsem Josef, vyrůstal jsem tu, než jsem se odstěhoval do
Nazaretu...“
„Aha, já věděl, že ho znám, tak Josef, tak toho jsem znovu
zrovna vidět netoužil...“ Izákovi se okamžitě vybavil celý
ten příběh, i když se odehrál už před více než dvaceti lety.
No, nerozešli se tehdy právě v dobrém a nutno přiznat,
nebyla to Josefova vina...
„Proč přicházíš, Josefe?“ zeptal se Izák podezíravě.

Obával se, zda nepřišel vymáhat své staré právo.
„Neboj se, Izáku, chtěl jsem tě jen poprosit, zda bys nás
dnes nemohl u sebe nechat přespat, víš, cestujeme již
několik dní a moje žena, Marie, má brzy porodit dítě.“
„Je mi líto,“ opáčil naprosto v rozporu se skutečností
Izák. „Nemám žádný volný pokoj.“ Rychle zavřel dveře.
„Prosím tě, proč jsi je nepustil dál,
vždyť ta žena má rodit,“ ozvala se
potichu jeho manželka, která
stála ve stínu místnosti.
„Vždyť mohli přespat nahoře...“
„Mlč, vím dobře, co dělám,“ odbyl ji Izák rychle.
Silně jej to připomenutí
starých časů rozladilo.
Snad doufal, že když zavře
před Josefem dveře, zavře je
i před svým svědomím.
***
„Izáku, Izáku, tomu nebudeš
věřit, co se stalo!“ volala Izákova
žena již zdálky. „Ta Josefova žena
porodila dítě, nakonec je nechal přespat
ve svém chlívě ten chudák, co bydlí na kraji
ulice, ale to asi není obyčejné dítě, od té doby, co se narodilo, dějí se neuvěřitelné věci! Chodí k němu lidé ze
všech stran, nosí mu dárky, představ si, a klaní se mu,
tomu dítěti, no považ, říká se, že prý je to Boží syn, rozumíš tomu?“
Dokončení na str. 3

CHVÍLE

ROZJÍMÁNÍ

Každý z nás má vlastní úvahy a představy o štěstí, jak ty se od sebe liší!
Žijeme své životy jako voda, která
stéká z kopce stále stejným směrem,
dokud nenarazíme na něco, co nás
donutí hledat jinou cestu. Bohužel
nejen lidi, ale i národy čím dále tím
více plýtvají svou energií. Nejen
mladá generace, ale i ti starší mají
pochybné pojímání života, kde se
vytváří mýtus,který zaměňuje luxusní
vily a auta za kulturu a civilizaci.
Mám odlišné představy o štěstí, to pro
mne představuje zdraví pro celou
rodinu, hezké vztahy v rodině, i s přáteli a lidmi v mém kruhu. Dnes se,
bohužel, mění názor na život, který
převrací mravní hodnoty a vytváří
nové, kde víra v Boha, mezilidské
vztahy, slušnost a úcta ke druhému se
postupně vytrácejí. Čím je člověk
starší, tím více se mu zdá, že má před
sebou dva světy: ten současný svět a
stále se pro něj rozšiřující svět vzpomínek. Vzpomínám si na dobu, kde
nejen v obecné škole jsme měli výuku
náboženství, na gymnáziu na-ším profesorem byl dr. O. Rutrle. Nyní bohužel vymizela výuka náboženství ze
všech škol kromě církevních. Při krásné bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí pozoruji
věřící a jsem moc ráda, když mezi
nimi vidím mladé lidi a s velkou radostí poslouchám sbor mladých pastorační asistentky Mgr. Miloslavy Pospíšilové, jak vroucně zpívají.
Mně víra pomáhala celý život, i v těch
nejhorších chvílích, kdy 12. 2. 1943
zatklo Gestapo celou mou rodinu a já
zůstala, devatenáctiletá, bez pomoci s
narozeným dítětem. Věřila jsem, že je

někde někdo, kdo mne ochránil a
pomohl, abych já dala svým drahým
pocit, že se mají kam vrátit a že jim
mohu psát a posílat balíčky do koncentrá-ků. Nesměla jsem ztratit křestanské symboly: víru, naději a lásku.
Můj tatínek byl až do doby, kdy byl
zatčen, ateista. Když byl převezen
z Osvětimi do Buchenwaldu, podařilo
se mu poslat mně dva motáky, v jednom byl dokonce železný křížek, kde
psal: „Věřím, že přede mnou, hříšníkem, Pán Bůh nezavřel své dveře, že
nám pomůže!“ Uvědomila jsem si, jak
změnil svůj názor na Boha a doufala
jsem, že své hrůzné dny v koncentráku
bude přežívat s vírou. Bohužel po
všech útrapách byl tak oslaben, že
těsně před osvobozením koncentračního tábora zemřel.
Když večer, po modlitbě, rekapituluji
svůj den, je to taková moje inventura,
rozjímám, co mně den přinesl hezkého, co já jsem tomu druhému udělala,
co by jej potěšilo, jestli jsem někomu
vědomě neublížila. Uvědomuji si, že
nejsem na všechno sama. Tam nahoru
posílám denně dík, za všechno to
krásné a dobré, co život přináší. To,
jak je důležité mít víru, jsem si ověřila
při čtení románu Nancy Reaganové
„Teď jsem na řadě já“, která i v té nejkrutější době pro její rodinu, kdy u ní
i jejího manžela, prezidenta Reagana,
byla diagnostikována rakovina, se
vracela k citátu neznámého autora,
který měla denně na očích ve své koupelně:
Zdálo se mi
Zdálo se mi, že kráčím po mořském
břehu s Pánem a na obloze se odvíjeDokončení na str. 3
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Malé úvahy o toleranci 10.
Kdysi dávno, když jsem přešla na nové pracoviště, jsem
začala u jedné mladičké sekretářky opatrně vyzvídat,
kdo je kdo.
Jeden starší růžolící náměstek mi připadal jako dobrota
sama. Laskavý, usměvavý a tolerantní. Takovému člověku by se snad dalo věřit. A tak jsem se o tom té dívce zmínila. Dlouze se na mne podívala a pak mi trochu vztekle
řekla, abych se co nejrychleji naučila stát oběma nohama na zemi. Vysvětlila mi, že "být hodným" je ta nejpohodlnější věc na světě. Kromě toho jsem si měla také
povšimnout, že ten člověk, ačkoliv v podniku zastával
poměrně vysokou a dobře placenou funkci, ve skutečnosti nemá téměř žádnou odpovědnost a neodevzdává
skoro žádnou práci. Byla to pravda.
Podivila jsem se moudrosti té mladičké sekretářky a
vzala jsem si její dobře míněné rady k srdci. Laskavému
růžolícímu náměstkovi jsem se raději začala vyhýbat a
pokud jsme se už museli setkat, dávala jsem si dobrý
pozor na jazyk. Časem jsem se mohla přesvědčit, jak to
bylo užitečné.
Zato můj tehdejší šéf byl mrzout a vztekloun. Neodpustil
mi ani čárku. Kontroloval, co jsem udělala a jak. Byl na
moji práci stále náročnější. Všechno muselo být bezvadné. Odevzdali jsme spolu spoustu práce a dokázali zařídit
i nemožné.
Výsledek? Naučila jsem se odpovědnosti a mnoha věcem,
které se mi hodily i v další kariéře. Získala jsem i velmi
slušné finanční ohodnocení a určitý respekt od ostatních
spolupracovníků, což v době, kdy se žena na odpovědném místě vyskytovala jen ojediněle, nebylo nic snadného. Kromě toho mne můj šéf naučil ještě jednu cennou
věc. Naučil mne slušně, ale velmi důsledně odporovat
nadřízeným, pokud jejich příkazy nebyly v souladu
s právním řádem. Bylo k tomu zapotřebí dost osobní statečnosti. Vytrvala jsem v tom i tehdy, když můj šéf ani ne
po dvou letech odešel na jiné pracoviště. Musela jsem
bojovat sama. Někdy to bylo moc hořké, ale nakonec se
mi to vždycky vyplatilo.
Na toho člověka s vděčností vzpomínám a děkuji Pánu
Bohu, že jsem se s ním mohla setkat.
Jindřiška Kubáčová

O HODNOTÁCH
Nemám rád nervozitu a tej je najviac práve v čase Vianoc. Pri slovku Vianoce si spomínam tiež na deti
v detskom domove, ktorým ich
skvelý riaditeľ zohnal vždy sponzorov na vianočné darčeky. Mali ich
vždy toľko, že som si kládol otázku,
koľko detí z rodín si môže dovoliť
toľko darčekov na Vianoce...
Nie, nezávidel som, prial som im,
nech majú aspoň darčeky a radosť,
keď nemajú rodinu a nikoho...
Prešiel mesiac a z ich perfektných
darčekov nezostalo nič – len zničené kusy vhodné do kontajnerov.
Vzájomne si ich poničili – nie sú
zvyknuté niečo vlastniť...
Aj ja som musel riešiť dilemu, keď
mi jeden žiak povedal: „Vidíte, pán
učiteľ, my máme ďalšie auto a vy
ďalšiu knihu...“ Veru našťastie autám nerozumiem a "šoferák" nevlastním... Takže som sa ho opýtal,
čo z jeho auta zostane za dvadsať
rokov...

Veru Vianoce sa stali stresom pre
všetkých. Deti hľadajú po byte darčeky, kde sú schované, a rodičia sa
snažia naplniť želania svojich detí.
Chcú urobiť radosť, takto to má byť.
Prejde zopár rokov a darčeky zostarnú a vyhodia sa. Deti si však
budú pamätať najmä ČAS, ktoré
rodič dá svojim deťom – a bude rozprávať: „Na Vianoce som sa vždy
tešil, bola pohoda a ocino vždy sa
s nami viac hral rôzne hry a ukazoval nám príklad – modlil sa, čítali
sme Bibliu.“ A neskôr bude tak isto
vychovávať svoje deti...
Nik dnes nemá čas – preto je taký
drahý. Dajme preto svojim deťom
to, čo je nám vzácne – čas. Vtedy
im môžeme odovzdať niečo hodnotné – podeliť sa o našu vieru a nemusí to byť len v čase Vianoc... Nech
sa nám to podarí – to prajem všetkým nám zaneprázdneným rodičom... To má totiž hodnotu – večnú.
dr. Roman Králik

Z kazatelského plánu
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět
k Hospodinu.
Pl 3,40
První čtení: Neh 1,9
Druhé čtení: Jr 31,18-20
Evangelium: L 13,6-9
K obětování: Ž 9,8-9
K požehnání: Ž 96,10-13

PŘEČTĚTE SI V BIBLI
Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(Pokračování z minulého čísla)
Majetek v žebříčku hodnot
M 6,24, pokračování výkladu
Začneme svou úvahu otázkami, kterými končil výklad tohoto verše v minulém čísle Českého zápasu. Jaké
místo by měl mít majetek v našem
životě? Jak je to s naším vlastnictvím?
Odpovídat budeme spolu s profesorem Williamem Barclayem:
1. Podle Písma svatého všechny věci
náležejí Bohu. „Hospodinova je země
se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na
něm sídlí“ (Ž 24,1). Hospodin říká:
„Všechna lesní zvěř mi patří a dobytek na tisíci horách... Kdybych měl
hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět
se vším, co je na něm“ (Ž 50,l0.l2).
V Ježíšově učení je to pán, který dává
svým služebníkům hřivny (Mt 25,15)
a je to hospodář, který pronajímá vinici vinařům (Mt 2l,33). Znamená to, že
člověk může Boží věci dostávat, kupovat je a prodávat, může je měnit a
nově uspořádat, ale tvůrčího zázraku
není schopen. Prapůvodní a konečné
vlastnění všech věcí a skutečností náleží jen Bohu. V tomto světě neexistuje nic, o čem by člověk mohl říci:
„To je moje.“ Může říci pouze: „Toto
náleží Bohu a Bůh mi to dal na čas do

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

užívání, já jen hospodařím s tím, co
mi propůjčil Bůh.“ Vypravuje se o
městském dítěti, které bylo na den se
školou na výletě na venkově. Poprvé
holčička viděla zvonečky, jak se houpají ve větru. Obrátila se k panu učiteli a řekla: „Myslíte, že by to Pánu
Bohu nevadilo, kdybych si utrhla
jednu z jeho kytiček?“ To je správný
postoj k životu, přírodě a světu.
2. A je tu druhý základní princip: Lidé
jsou vždycky důležitější než věci.
Člověk se může majetkem zabývat,
může získávat peníze, může bohatství
hromadit, ale pokud tak činí bezohledně a jedná přitom s lidmi jako
s věcmi, je to zlé a nemůže to skončit
jinak než tragicky. Tak se bohužel
v Anglii zacházelo s lidmi v dobách
průmyslové revoluce. Sir Arthur Bryant v knize English Saga zmiňuje sedmi a osmileté děti, které byly zaměstnávány v dolech. Některé tahaly ve
štolách vozíky a lezly přitom po čtyřech. Jiné vypumpovávaly vodu a stály ve vodě po kolena celých 12 hodin.
Některé - říkalo se jim trapeři - otvíraly a zavíraly větrací dveře šachet a
byly zavřeny do malých ventilačních
komůrek až 16 hodin. V roce 1815
pracovaly děti v továrnách od 5 h

ráno do 8 h večer, aniž by měly volno
v sobotu nebo přestávku na jídlo.
V roce 1833 bylo v továrnách 84 000
dětí ve věku do 14 let. Majitelé továren připouštěli, že to pro děti musí být
těžké, ale obhajovali se tím, že laciná
práce je nutná, aby se ceny udržely
dole. O-zvali se ovšem lidé, kteří v té
práci dětí viděli šílenství a záležitost
kriminální. Carlyle hřímal: „Jestliže
je bavlněný průmysl založen na tělíčkách křivičných dětí, musí to přestat.
Jestliže se ďábel usadil ve vaší továrně, pak tu továrnu musíte zavřít!“
Dnes je ovšem situace v Anglii naprosto jiná. Ale z různých koutů světa
slyšíme i v současnosti o podobném
zneužívání dospělých i dětí na pracovištích a ve válkách. Přitom se změnou poměrů zlé činy nezmizí. Profesor Barclay připomíná rasovou paměť - v lidech zůstává jako nesmazatelná stopa vtisknuta vzpomínka na ty
hrozné časy hluboko v nevědomí.
Když se pro zbohatnutí jedněch zachází s druhými lidmi jako s věcmi,
jako s nástroji, jako s nářadím - pak to
jednoho dne skončí katastrofou tak
jistě, jako že po dni přichází noc.
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

VÁNOČNÍ DÁRKY OD BOHA
Opět slavíme Vánoce, nejkrásnější
svátek z celého roku! Po týdnech
vzrušených příprav nastává čas rozjímání. Obdarováváme své drahé a sami jsme obdarováni. Máme dobrou
příležitost v klidu dárky rozbalit, pozorovat je a potěšit se jimi.
Dárek od Boha nevidíme před sebou
na stole mezi ostatními dárky. Svůj
dárek vložil Pán Bůh do našeho srdce.
Je to dárek, kterým s námi navazuje
úplně nový vztah. Verše z apoštolského listu křesťanům v Galácii nám podávají zprávu o třech vánočních dárcích od Pána Boha.
První dárek: „Když se však naplnil
stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy.“ „Všechno má
svůj čas!“ praví lidová moudrost.
Starozákonní proroci připravovali Boží lid na Boží vykupitelský čin. V Ježíši přichází za námi na svět. Narodil se
jako kdokoliv z nás, dokonce v mnohem stísněnějších poměrech. Zástupně na sebe bere podobu našeho života,
který se mu tolik vzdálil, ba odcizil.
Stává se tím, kým jsme my, abychom
se my stali takovými, jaký je on.
Když uzrál čas, „poslal Bůh svého
Syna… podrobeného zákonu.“ Zákon
římské vlády nutí jeho rodiče k dlouhé, namáhavé cestě z Nazareta do Betléma. Při tom jde císaři jen o peníze, o
daně. Ježíš tedy nepožíval žádné výhody či privilegia. Byl obyčejným
člověkem, žádným polobohem, žádnou superstar. Zákonem byl obžalován a podle zákona popraven. Zákon
nám říká, jak se máme chovat. Známe
přikázání Zákona, ale nedodržujeme
je. Ježíš však Zákon svým životem
naplnil. Nevyužil však své spravedlnosti jen pro sebe. Nabízí ji darem
nám, „aby vykoupil nás, kteří jsme

zákonu podrobeni“. Nyní jsme tedy
ospravedlněnými před Bohem, aniž
bychom se o to nějak přičinili. Proto
jsme "byli přijati za syny (a dcery)"
Boží rodiny, navzdory své neposlušnosti, a smíme k němu s dětskou důvěrou volat: „Abba“, což lze přeložit
naším důvěrným oslovením „tatínku“.
To je druhý dárek: tak jako Ježíš mluvil s Pánem Bohem v kteroukoliv hodinu denní i noční a volal k němu o radu a o pomoc, stejně tak smíme činit i
my. Smíme se modlit tak neomezeně,
bezpodmínečně a s takovým očekáváním, jako se modlil Pán Ježíš.
Třetí dárek: Pán Bůh se nespokojuje
tím, že nás nazývá svými dětmi, které
s ním mohou kdykoliv mluvit jako se
svým laskavým Otcem. Jde ve své
nepochopitelné štědrosti ještě dál.
Činí nás svými dědici. „A tak už nejsi
otrok, nýbrž syn (dcera), a když syn
(dcera), tedy z moci Boží dědic“. To
znamená, že jsme – jako Boží děti –
už dospělými lidmi. Pán Bůh očekává, že se jako dospělí lidé budeme
chovat. Máme se uvědoměle přizpůsobit okamžité situaci. Pán Bůh má
chvíle, kdy nás vede do osamění. Někdy nás přepadnou pochybnosti. Jindy
jsme plní radosti a vděčnosti. Všechno
má tedy svůj čas. Trápení stejně jako
hodiny pohody a radosti. Obojím jsme
přetvářeni a poznáváme v tom, že Pán
Bůh je neustále s námi, v radosti i
v žalosti, v zármutku i bolu. „Dospělost“ církve se neprojevuje v nikdy
nekončících diskusích, nýbrž především ve společné chvále našeho společného Otce. „Bůh poslal do našich
srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.“
Porovnejme všechny dárky, které
letos dostaneme, s těmito třemi nes-

(Ga 4,4-6)
rovnatelnými „vánočními dárky“
Božími: každý, kdo mu uvěřil, se
stává jeho svobodným dítětem a důstojným partnerem k rozhovoru, jemuž je nabídnuto místo v Božím domě, v Boží domácnosti. Dovoluje
nám být s ním po celý život v důvěrném styku a po jeho skončení na Zemi
nám chce dopřát i místo ve své bezprostřední blízkosti.
Tyto tři vánoční dárky od Boha jsou
určeny každému z nás osobně a mají
nekonečně velkou cenu. Z toho se
můžeme radovat. Z toho důvodu si
můžeme přát a přejeme si, když se setkáme: „Veselé vánoce!“ Všechna
námaha, kterou jsme před Vánocemi
vynaložili k přípravě dárků, by neměla zastínit Boží dárky, ten skutečný
důvod ke slavení Vánoc. Pán Bůh
s námi navázal důvěrný vztah. Važme
si toho! Jsme jím tak štědře obdarováni! Bohu díky!
Proto jsou Vánoce tak krásným svátkem, i když někteří lidé musí pro sebe
tu pravou krásu Vánoc teprve objevit.
Josef Špak
Milosrdný Bože,
děkujeme ti,
že jsme tvými dětmi.
Radujeme se z toho,
že s tebou smíme hovořit.
Probuď naše smysly,
abychom v těchto svátečních
dnech nezapomněli
na tvou štědrost,
na tvé dárky.
Dopřej nám,
abychom si je vděčně přijali
a využili je v tomto čase
i ke své věčné spáse.
Amen
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UŽ POZDĚ LITOVAT?

Dokončení ze str. 1
„Mlč, hloupá, co to tu vykládáš,“ okřikl ji Izák. „To máš z
toho, že místo práce pořád jen klevetíš se sousedkami.“ Od
včerejšího večera byl stále mrzutější. Náladu mu nezlepšila ani bohatá snídaně ani zpráva, kterou mu přinesl jeho
správce, že obchody teď jdou velmi dobře, protože do
města přijelo mnoho lidí a jen za poslední dva dny prodali
víc zboží než jindy za tři týdny. Pořád mu ležel v hlavě
Josef. Už na to dávno zapomněl, jenže on se tu musí objevit a klepat zrovna u jeho dveří, že mu není hanba.
V tom to právě bylo, kdesi hluboko v Izákově mysli hlodal červíček, který mu říkal – potichu, avšak neodbytně: „Proč by
měla být Josefovi hanba? To ty jsi
ho tenkrát okradl, ty by ses měl stydět!“ A teď ještě žena přijde s nějakými povídačkami o jejich dítěti.
Během dne to však slyšel ze všech
stran – není to prý jen tak obyčejné
dítě a pastýřům se prý v noci ukázali andělé, aby jim řekli, že je to Boží
syn a že se mu mají jít poklonit...
„To zase chlapi trochu přebrali,“
říkal si Izák v duchu, ale měl stále
silnější pocit, že musí něco udělat,
aby znovu získal svůj klid.
„Co mám dělat, přece teď za ním
nepůjdu s omluvou, po tom, co jsem
ho už podruhé vyhodil?“ „A proč
bys nemohl?“ šeptal mu ten nepříjemný hlásek. „Na omluvu není nikdy pozdě. Nebo se na to podívej
z druhé strany – já ti nedám pokoj,
dokud to neuděláš...“
K večeru už vůbec neměl stání.
„Ženo, zabal nějaké jídlo a kus plátna, půjdeme za Josefem,“ řekl nakonec úsečně své manželce. Ta hned
radostně splnila jeho rozkaz. Toužila už od rána se do
chléva vypravit, jenže bála se hněvu svého muže.
„Už je tma, snad nás neuvidí moc lidí,“ doufal v duchu
Izák. Jenže ulice byly pořád plné a největší dav byl právě
na konci ulice, kde se jindy skoro nikdo nezdržuje. Izák
se ženou museli drahnou chvíli čekat, než se dostali
dovnitř. Jindy by se Izák asi hrubě protlačil dopředu, protože pokud něco nesnášel, bylo to čekání ve frontě.
Tentokrát mu v tom však něco bránilo, a tak trpělivě stáli

a jen krůček za krůčkem se posouvali ke vchodu do chudého chléva. Ačkoliv tu bylo tolik lidí, nikdo nekřičel,
nikdo se nestrkal, všichni byli tak nějak podivně okouzlení. I na skeptického Izáka to působilo.
Konečně se dostali dovnitř. Zářilo tu podivné světlo, na
stoličce seděla Marie, na klíně chovala dítě, za ní stál
Josef, oba se usmívali a rozmlouvali s příchozími. Na
Marii bylo znát, že je velmi unavená, přesto byla ke každému velice vlídná.
Konečně přistoupil i Izák se ženou. „Buď zdráv, Josefe,“
řekl zdráhavě a popostrčil ženu, aby předala dárek.
„Omlouvám se, že...,“ jaksi
nevěděl, co říct. Nikdy
v životě se nikomu neomlouval. Rozpačitě se zahleděl na novorozeně. A to
dítě na něj pohlédlo svýma
jasnýma očima, tak zvláštně, nemohl od nich odtrhnout zrak.
A pak se stalo něco, co ani
později nedokázal pochopit. Najednou padl před Josefem na kolena, rozplakal
se a prosil jej, upřímně jej
prosil, aby mu odpustil
všechno špatné, co mu
dříve i nyní učinil. Josef mu
položil ruku na hlavu a pravil: „Vstaň, Izáku, a neplač.
Já už ti dávno odpustil.“
Marie se na něj usmála a
poděkovala za dárky.
A potom už byli venku,
Izák si ani nepamatoval, jak
se tam ocitli. Připadal si jako ve snu. Nic tak zvláštního se
mu v celém jeho životě nestalo. Jedno však bylo jisté – od
té chvíle se mu nesmírně ulevilo. Byla to velmi příjemná
změna. Nebyla to však změna jediná. Celý Izák jako by
se proměnil. Už nebyl tak mrzutý, ke své čeledi i manželce uznalejší, dokonce se občas i usmál! Jak se to stalo?
Jeho manželka byla skálopevně přesvědčena, že se stal
zázrak, a velebila to zvláštní děťátko, narozené ve chlévě.
Izák o tom nechtěl mluvit. Zase tak moc se nezměnil.
Jana Krajčiříková

PREDVIANOČNÁ KULTÚRA V BRATISLAVE
Nie na každom kultúrnom podujatí,
ktoré pripravujú pre svojich zamestnancov či spolupracovníkov rôzne
firmy, sa vytvorí taká jedinečná atmosféra, aká bola v minulých dňoch
v priestoroch Radošinského naivného
divadla v Bratislave. Spoločenské
stretnutie spojené s predstavením hry
nazvanej Generál (o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi) v podaní hercov
– spevákov Radošinského naivného
divadla zorganizovala spoločnosť
Geberit Slovensko, s.r.o., ako poďakovanie architektonickej obci Slovenska
za spoluprácu v uplynulých mesiacoch roka 2006 a 2007. Na začiatku
tohto kolegiálneho stretnutia vystúpil
so svojím príhovorom riaditeľ spoločnosti Dipl. Ing. Vladimír Sedlačko,
ktorého slová prispeli k vytvoreniu už
spomenutých príjemných pocitov.
Prítomné publikum divadlo o malom
veľkom mužovi Slovákovi, Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi, prijalo
s veľkým porozumením, čo potvrdzoval častý potlesk. Veď predsa sa v ňom
hovorí a aj spieva o takej osobnosti,
aká sa u nás rodí raz za sto rokov.
Vyšiel z chudobných, viac ako biednych pomerov a neskôr na štúdiách a
vedeckých cestách sa tvorivo vyformoval na človeka nadpriemerných
schopností – vedec, matematik, astronóm, doktor filozofie, účastník bojov

v prvej svetovej vojne, letec, spoluorganizátor Československej národnej
rady, generál francúzskej armády,
minister vojny novovzniknutej Československej republiky, ale tiež bohém, vynálezca, milovník žien a vína,
šarmantný spoločník, ktorého po
vojne a krátko po vzniku spoločnej
republiky zastihla tragická smrť pri
pristávaní lietadla na letisku vo Vajnoroch 4. mája 1919.
Radošinské naivné divadlo však neuviedlo životopisnú hru, ako to mnohí
z obecenstva očakávali. Divadelné
podanie príbehu o našom velikánovi
vyznieva ako hold veľkému mužovi
slovenského národa a z hľadiska obsahovej stránky by malo byť tvorivou inšpiráciou pre tých, ktorí by svoj talent
a schopnosti mohli venovať rovnako
ako on v prospech veľkých myšlienok.
Tak, ako v živote každého z nás stretávajú rôzne, aj úsmevné chvíle, ani
Štefánika neobišli humorné situácie,
ktoré radošinci vtesnali do dialógov
najmä preto, lebo M.R. Štefánik bol
človekom preplneným optimizmom,
šarmom, humorom a krásnych, nevšedných až romantických vízií.
Je samozrejmosťou, že po takomto
hodnotnom kultúrnom zážitku boli
stretnutia pracovníkov Geberitu Slovensko s pozvanými architektmi
v spoločenských priestoroch Radošin-

ského naivného divadla oveľa príjemnejšie. Často sa rozhovory preniesli aj
do odbornej sféry ich každodennej
práce s akcentom na vzájomnú plodnú
spoluprácu s firmou Geberit, dodávajúcu svoje vysoko kvalitné produkty
nevyhnutné k realizácii veľkých myšlienok našich architektov – autorov
rôznych stavieb, ktoré prispievajú ku
skrášleniu a spríjemneniu nášho životného prostredia.
Zuzana Betty Hudecová

V ADVENTNÍCH
NOCÍCH
Alois Volkman
Nablýskaná okna. Nové
záclony.
Domácnost úklidem
přímo znásilněná,
v nastavených nocích.
Ale když on chce vejít
do tebe i do mne?
Kam? Kamže?
…tam nestihli jsme
vygruntovat.

BETLÉM
Roman Brandstaetter
Na rozhraní času,
Jež stanovil Bůh
Dozráváním plodu
V těle ženy,
Úředníci sklonění nad papyry
Sčítali lid jak pytle obilí.
Maria seděla na chlupatém oslu
A zvíře našlapovalo tak opatrně,
Jako by neslo na hřbetě
Nikoli ženu,
Ale modlitbu.
Vedle, jako sloup,
Vrhající stín, kráčel Josef,
Pokojný a vědomý si
Andělského poselství,
Kterým byla po okraj svého bytí
Naplněna jeho paní,
S tváří zakrytou rouškou.
Nebe, pod nímž kráčeli, bylo jak chléb,
Země pod jejich nohama byla jak chléb
A dům, k němuž se blížili, byl jako chléb.
Když vešli do jeskyně,
Do Micheášova verše,
Maria porodila Syna
A opatrně Ho položila do sena
Jak křehké sklíčko.
Pastýři o širokých plecích
Se navlékli do vlněných burnusů,
Hlavy si ovázali pestrými šátky
A vešli do jeskyně jako zvony.
Mudrci stáli pokorně jak vznešené knihy,
Do nichž jsou zaznamenány dějiny
Lidí dobré vůle.
Kráva, vůl a osel
Se nachýlili nad jesle
Jako tři doliny.
A vzápětí
Zvony, knihy i doliny
Poklekly.
Přeložil Emil J. Havlíček
Redakční poznámka:
Autor překladu byl v září t.r. přijat za člena Společnosti Romana
Brandstaettera při Univerziě Adama Mickiewicze v Poznani.

CHVÍLE

ROZJÍMÁNÍ

Dokončení ze str. 1
jí výjevy z mého života. Při každém
z nich vidím v písku otisky dvou párů
nohou - jeden patří mně a druhý
Pánu. Když se před námi rozsvítila
poslední scéna, ohlédl jsem se. Všiml
jsem si, že na mé životní pouti se mnohokráte stalo, že byly vidět jen jedny
šlépěje. Uvědomil jsem si, že to bylo
v nejhorších a nejsmutnějších obdobích mého života. Zeptal jsem se na to
Pána: „Pověz, Pane, tys řekl, že budu-li tě následovat, půjdeš se mnou
celou cestu. Teď ale vidím, že v těž-

kých životních chvílích, kdy jsem tě
nejvíc potřeboval, jsi mě opustil.“
Pán odpověděl: „Drahé dítě, nikdy
jsem tě neopustil v období zkoušek a
utrpení. Kde vidíš jen jeden pár stop,
tam jsem tě nesl.“
Zvykli jsme si na to, že velké obchody mají otevřeno v neděli. Ale
otevřeno mají i kostely a modlitebny a tam nám Pán nabízí to nejcennější v životě: víru a lásku. Nezůstávejte přede dveřmi, Pán chce být
s vámi.
Libuše Hrdličková
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ZPRÁVY
Štědrovečerní zpěvy
Úvalská náboženská obec srdečně zve
v pondělí dne 24. prosince ve 21.30 h
do Husovy kaple na Štědrovečerní
zpěvy. S vánočními koledami a písněmi vystoupí Tereza Machačová a
Martin Vydra.
(rst)

Pastýřské vytrubování
* Na půlnočních bohoslužbách v Husově sboru v Prostějově 24. prosince
ve 23 h zpívá pěvecký sbor ČCE
Exaudi. Před začátkem a po skončení
bohoslužeb se po náměstí rozezní
pastýřské vytrubování z horního balkonu sboru.
* Štědrovečerní bohoslužby ve Sboru
Cyrila a Metoděje v Pěnčíně se konají
24. prosince ve 21 hod. Zveme vás na
vytrubování vánočních písní před sborem.
(rst)

Rybova mše v Prostějově
Pěvecké sbory Orlice a Vlastimila zazpívají Českou mši vánoční od Jana
Jakuba Ryby na svátek sv. Štěpána 26.
prosince v 16 h v Husově sboru
v Prostějově. Sbormistryně Anna Králová, Drahomíra Ondrová a Marie
Hejdušková, varhany Vanda Jandová.
(rst)

Varhanní koncert
Na závěr vánočního období se v neděli 13. ledna od 16 h koná varhanní
koncert v Husově sboru v Prostějově.

*
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Účinkují PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. a
Ladislav Němec. Vstupné dobrovolné.
(rst)

Vánoce u sv. Mikuláše
* 24. 12. ve 24 h - Půlnoční bohoslužba, přenášená Českým rozhlasem,
slouží farář Mgr. Lumír Čmerda.
* 25. 12. v 10 h - Hod Boží vánoční,
bohoslužbu slouží bratr patriarcha
ThDr. Tomáš Butta.
* 26. 12. v 11 h - Mučedníka Štěpána,
vánoční koncert, zpívá Dana Krausová - soprán, varhany Bohumír Rabas.
1. 1. v 10 h - Novoroční bohoslužbu
slouží místní farář.
6. 1. v 15 h - Slavnostní bohoslužby
k 88. výročí založení naší církve, slouží patriarcha církve ThDr. Tomáš
Butta.
(red)

Vánoční koncert v Příbrami
Tradičně na svátek jáhna Štěpána 26.
prosince v 17 hodin vystoupí i letos
Komorní sbor Mistra Jakoubka ze
Stříbra ve svém domovském kostele
Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami
na Březových Horách při již tradičním
Vánočním koncertě. Vstupné dobrovolné.
(ht)

chvíli, spolu se sestrou varhanicí Jiřinkou zpívaly vánoční písně a koledy.
Jejich zpěv přilákal Mikuláše a jeho
doprovod – anděla i čerta. Masky se
podařily, proto na tvářích dětí byl vidět
úlek i strach, na tvářích rodičů lehký
úsměv. Každé dítě se představilo malým vystoupením, básničkou, písničkou nebo tanečkem s rodiči. Za svůj
výkon byli všichni patřičně oceněni –
drobným sladkým dárečkem hrazeným z farních prostředků.
Nadílka skončila, ale nikomu se domů
nechtělo. Rodiče usedli ke vřelé debatě o předvánočních starostech, děti si
hrály a především diskutovaly o čertovi – byl či nebyl opravdový a skutečně by si malé zlobilky odnesl do
pekla?
V jejich hlavičkách jsme udělali lehčí
zmatek, ale komu by to jednou za rok
vadilo?
Největší dík patří sestře Hánové, která
celou akci zorganizovala a pro nadpřirozené bytosti ušila úžasné kostýmy.
Postarala se o pohodové odpoledne a
příjemnou atmosféru pro všechny.
Při pořádání podobných akcí na faru
přicházejí nejen členové náboženské
obce a jejich děti, ale i lidé z celého
města Mostu. Nacházejí společnou řeč
a poznávají, že život na faře se příliš
neliší od života všedního.
(vvh)

Mikuláš v Mostě
V úterý 5. prosince se sešla na faře
v Mostě pěkná kupa dětí – od těch
nejmenších až po mladší školáky.
Stejně jako v loňském roce netrpělivě
očekávaly se svými rodiči příchod
Mikuláše. Aby si ukrátily dlouhou

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VÁNOČNÍ DOPLŇOVAČKA
Doplňte slova podle počtu písmen (zleva doprava a shora dolů).

Nešpory se zpěvem koled
Náboženská obec v Rokycanech vás
srdečně zve na hudební nešpory se
zpěvem kolem v podání Mgr. Jany
Bělové, které se uskuteční 1. ledna
v 16.30 h v evangelické modlitebně.
(rst)

Recital v Pardubicích
Autorské čtení básníka a esejisty br.
Stanislava Kubína - kompozice slova
a hudby - se koná v Pardubicích dne
4. ledna od 15.30 hodin v prostorách
oblastní charity (V Ráji 732).
(red)

Vánoce v Holešovicích
Přijměte, prosíme, naše pozvání do
Husova sboru v Praze 7-Holešovicích, Farského 3 na Českou mši
vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej
mistře!“, kterou provedeme na svátek prvomučedníka Štěpána dne
26. prosince od 9.30 hodin.
Na Nový rok od 9.30 hodin se koná
bohoslužba s prosbami o Boží požehnání do roku 2008.
Navštivte i naše webové stránky:
www.husiteholesovice.cz
kde můžete získat mnoho dalších
informací o životě naší náboženské
obce.
(rst)

Chcete telefonovat
za pouhé
TŘI HALÉŘE ZA MINUTU

9 písmen: andělíčci, stromeček
7 písmen: cukroví, Ježíšek

6 písmen: koledy, radost, svíčky
5 písmen: dárky, jesle

(Řešení z minulého čísla: Živá voda.)

v ČR a do dalších
50 zemí?
Navštivte
www.woro.cz
nebo nás kontaktujte
na tel.: 222 760 301

Jana Krajčiříková

Český zápas
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KALENDARIUM - PROSINEC/LEDEN
26. 12. 1742 - Narodil se v Kapniku Ignác Born (+ 24. 7. 1791) - osvícenský přírodovědec, organizátor české vědy, v 70. letech 18. století vedoucí
osobnost osvícenství v Čechách. V letech 1762-66 studoval v Praze práva a
montánní, tj. hornické vědy. Další tři roky pak cestoval po Evropě. Stal se
dolnouherským důlním radou a krátce působil v Banské Štiavnici. Do Prahy
se vrátil na podzim roku 1770, když se stal přísedícím v mincovním horním
úřadě Českého království. Po zranění při důlním neštěstí se v roce 1773 přestěhoval na svůj statek ve Starém Sedlišti. V roce 1777 odešel do Vídně, kde
spravoval dvorský kabinet přírodnin. Byl vynikající geolog, mineralog, zkušený montanista i obratný chemik. Udržoval rozsáhlé styky s četnými evropskými učenci a jeho vydávaná díla nacházela ohlas v celé Evropě. Je považován za nejvýznamnějšího přírodovědce osvícenské doby u nás a s jeho činností jsou spjaty počátky naší moderní mineralogie, petrografie i paleontologie. Stal se také organizátorem osvícenské vědy v Čechách. V letech 1771 a
1772 vydával v Praze vědecký týdeník Prager Gelehrte Nachrichten a v roce
1774 založil Soukromou společnost v Čechách pro povznesení matematiky,
vlasteneckého dějepisu a přírodovědy, první předchůdkyni dnešní akademie
věd.
27. 12. 1437 - Na zemském volebním sněmu v pražském Karolinu byl zvolen tzv. rakouskou stranou (katolickým a husitským panstvem v čele s Jindřichem z Rožmberka a Menhartem z Hradce) rakouský vévoda, římskoněmecký a uherský král Albrecht II. Habsburský českým králem [1437-1439].
Stoupenci kalicha (jádrem byla východočeská šlechta v čele s Hynkem
Ptáčkem z Pirkštejna) demonstrativně opustili sněm a brzy vystoupili s protikandidátem.
27. 12. 1877 - Narodil se v Bludově u Šumperka Adolf Kašpar (+ 29. 6.
1934 v Železné Rudě) - malíř a ilustrátor (Babičky B. Němcové i děl A. Jiráska, J. Nerudy, K. V. Raise, Z. Wintra, F. L. Čelakovského aj.).
30. 12. 1437 - Zemský sněm zvolil šest pánů, přívrženců krále Albrechta, za
správce království na dobu, než se sám ujme vlády. Byli to Oldřich z Rožmberka, Menhart z Hradce (nejvyšší purkrabí), Aleš Holický ze Šternberka,
Hanuš z Kolovrat, Mikuláš Zajíc z Hazmburka a Zikmund z Vartemberka.
30. 12. 1867 - Skončilo několikaměsíční vládní provizorium a panovník jmenoval první rakouskou vládu v čele s knížetem K. Auerspergem, kterého od
8. září 1868 vystřídal hrabě E. Taaffe.
30. 12. 1877 - Narodil se v Přerově Jaroslav Hurt (+ 15. 4. 1959 v Táboře)
- herec, režisér, rozhlasový pracovník, pedagog, s jehož jménem jsou spojeny především počátky vysílání rozhlasu. Položil základy rozhlasové činohry,
rozhlasové dramaturgie a hereckého rozhlasového projevu. Byl i učitelem
řečnictví na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je autorem knihy Řečnictví v teorii a praxi (1934).
31. 12. 1877 - Narodil se ve Pšovce u Mělníka Viktor Dyk (+ 14. 5. 1931
v Lopudu v Jugoslávii) - básník, prozaik, dramatik a novinář.
1. 1. 1818 - V Radnicích u Rokycan byl založen místním farářem A. J.
Puchmajerem první český čtenářský spolek. Podle jeho vzoru bylo založeno
do roku 1820 dalších sedm čtenářských spolků (Chlumec nad Cidlinou, Ústí
nad Orlicí, Litomyšl, Úvaly, Prachatice, Spálené Poříčí, Nepomuk).
1. 1. 1888 - Narodil se v Praze Eduard Bass, vlastním jménem Eduard
Schmidt (+ 2. 10. 1946 tamtéž) - novinář a spisovatel.
3. 1. 1903 - Na pozvání předsedy vlády Koerbera byly zahájeny ve Vídni
nové česko-německé konference o jazykových otázkách za účasti čtyřiceti
jednajících. Konference se však již 20. ledna rozpadly, aniž dosáhly jakéhokoliv pozitivního výsledku. Na brněnskou techniku (zprvu jako asistent profesora Musila) nastoupil rakouský inženýr a světově známý vynálezce jednoho ze základních druhů turbin - Viktor Kaplan, který tu pak působil od
roku 1913 jako profesor.
5. 1. 1868 - Zemřel v Miláně nejvýznamnější český vojevůdce 19. století
Václav Radecký z Radče. Účastnil se už napoleonských válek, poté se
"proslavil" zejména záchranou rakouského panství v Itálii za revoluce 18481849. Jeho pomník na Malostranském náměstí byl proto po roce 1918
odstraněn.
5. 1. 1923 - Na ministra financí A. Rašína byl spáchán 19letým J. Šoupalem
atentát, na jehož následky 18. února v podolském sanatoriu v Praze zemřel.
6. 1. 1213 - Fridrich II. a Přemysl Otakar I. se sešli ve Frankfurtu nad
Mohanem. Výsledkem byla "přátelská smlouva", která určovala vztah obou
panovníků. Přemysl dokázal mistrně využívat bojů v Říši (za 15 let pětkrát
změnil svou "stranickou příslušnost").
6. 1. 1318 - Král Jan se svým vojskem vpadl na Moravu, obsadil Brno a
odtud podnikal válečné výpravy proti povstalcům. Nakonec se však královo
vojsko dostalo do obklíčení.
6. 1. 1848 - V Brně vyšlo první číslo Týdeníku, listy ponaučné a zábavné.
Redaktorem tohoto prvního českého časopisu na Moravě byl publicista
J. Ohéral, vydavatelem brněnský knihkupec F. Wimmer.
6. 1. 1918 - Shromáždění tzv. generálního sněmu v Obecním domě v Praze
(poslanců říšské rady a zemských sněmů Království českého) přijalo tzv.
tříkrálovou deklaraci, zdůrazňující požadavek sebeurčení národů a spojení
českých zemí se Slovenskem. Autorem byl A. Rašín. Vláda dokument jako
"velezrádný" konfiskovala, přesto se deklarace mezi lidmi rychle rozšířila.
(red)
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