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Sborový časopis Náboženské obce Církve
československé husitské v Praze Vršovicích

EDITORIAL
Milé sestry a bratři,
zde jste měli číst úvodník, který ovšem jeho
autor nedodal do času
uzávěrky Vršovického
Hlasatele. Abyste o srpnový úvodník nepřišli,
musíte si ho tentokrát - poprvé v dvacetileté historii Vršovického Hlasatele, napsat sami. Nebojte se, není to nic těžkého,
vemte do ruky tužku, pero, nebo nastartujte počítač, a zkuste napsat co nejvíc
souvislý text o zhruba 450 slovech, ve kterém se pokusíte o reflexi své víry, podělíte
se o zajímavý duchovní zážitek, inspiraci,
modlitbu, povzbuzení. O tom všem bývají úvodníky našeho časopisu. Až budete
mít text napsaný, doručte ho jakýmkoliv
způsobem na faru, nejlepší z nich bude
na tomto místě otištěn za měsíc, (i s tváří
jeho autora). Prosím, udělejte to, výsledek
této výzvy jsme učinili předmětem sázky,
kterou spolu uzavřeli vedoucí redaktor a
editorka Vršovického Hlasatele. Jenom vy
teď máte ve svých rukou vítězství jednoho
z nich.
A prosím, také pamatujte na to, že všechno pod nebem má svůj určený čas, včetně
uzávěrky církevního časopisu. Věděl to už
starozákonní Kazatel, to jenom my na to
v návalu svěřených úkolů a povinností v
běhu života tak často zapomínáme.
vedoucí redaktor
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liturgický kalendár CCSH
MODLITBA LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Bože, Duchu, který každým prostorem a nekonečným časem pronikáš,
Ty jsi nad hranicemi myšlenky, která se upíná vzhůru.
Před počátkem světa jsi byl
a rozkázal jsi zmatku,
aby se stal ušlechtilým řádem.
Byl jsi dříve než Země plula v nebeském prostoru.
Skrze Tvoji skrytou lásku vše povstalo ke Tvé oslavě.
Přijmi vděčnou píseň chval...
Co Tě vedlo k tomu, abys neomezeně projevoval svoji moc a dobrotu?
Jaké zářivé světlo vedlo Tvoji sílu
a moudrost bez hranic?
Veď mého ducha,
pozvedni mne svou silou z těžké hlubiny,
abych bez bázně a v ohnivém vzmachu přispěl k oslavě Tebe!
Neboť Ty jediný umíš naplnit nadšením.
Amen
NEDĚLE V SRPNU
IX. neděle po svatém Duchu
7. srpna 2022
Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.
(Žalm 131, 3)
První čtení: Genesis 15,1–6
Druhé čtení: Židům 11,1–3.8–16
Evangelium: Lukáš 12,42–48

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu,
tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat
zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.
(Žalm 92,2–3)
První čtení: Izajáš 58,9b–14
Druhé čtení: Židům 12,18–29
Evangelium: Lukáš 13,10–17

X. neděle po svatém Duchu
14. srpna 2022
Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří
všechny pronárody! (Žalm 82,2)
První čtení: Jeremjáš 23,23–29
Druhé čtení: Židům 11,29–12,2
Evangelium: Lukáš 12,49–57

XII. neděle po svatém Duchu
28. září 2022
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
svému Boihu zpívat žalmy, dokud budu. Kéž
mu je příjemné moje přemítání! Hospodibn je
moje radost. (Žalm 1104,33-34)
První čtení: Sírachovec 10,12-18
Druhé čtení: Židům 13,1-8.15-16
Evangelium: Lukáš 14,1-7.14

XI. neděle po svatém Duchu
21. srpna 2022
3
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KÁZÁNÍ
1Kr 19, 15-16.19-21
Ga 5, 1.13-25
ev. Lk 9, 51-62
JAK TO BYLO HEZKÝ VE STRAŠNICÍCH

Závěr 9. kapitoly Lukášova evangelia,
nadepsaný v Ekumenickém překladu O
rozhodnutí k následování, budu mít už
navždy spojený s přípravou mého prvního
kázání a jeho následným přednesem na
prvních mnou samostatně vedených
bohoslužbách v husitské kapli ve Strašnicích
na bývalém evangelickém hřbitově. Psala se
polovina 90. let, já ještě dlouho nebyl ani
bakalářem teologie, když jsem v podobném
čase jako teď – před létem, byl požádán
farářkou, abych ji zastoupil a ujal se vedení
nedělních bohoslužeb, včetně kazatelské
služby, ale bez varhaníka, jak mě upozornila,
protože i ten si bere dovolenou. Kamarád
a můj kmotr Jirka Bím, který neuměl
hrát na klávesové nástroje, se nabídl, že
mě doprovodí na harmonium. Byli jsme
skutečně podivnou dvojkou: varhaník,
který neumí hrát na varhany, a kazatel,
který nikdy nekázal, a oba zároveň jsme
byli, poprvé v životě postaveni před výzvu,
vést veřejnou bohoslužbu. Jirka, který
měl chatu v Čerčanech, týden před tím
poctivě nacvičoval pohyb jedním prstem
po klaviatuře varhan v místním kostele a
učil se píseň Bohoslužba začíná. Já jsem
mu ukázal, na které klávese najde tón G1,
to, když si zapamatuje, bude mít vyhráno,
neboť píseň je v F duru, tedy s jedním
béčkem, na které nesmí zapomenout, když
vystoupá za tón A, tam že musí vždycky
přejít na černou klávesu. Jirka namítal, že
ho to béčko strašně stresuje, pokaždé ho
zapomíná, a jestli by nešlo ho nějak obejít.

Protože jsme ani jeden nevěděli, co je to
transpozice, převod písně do C duru, který
žádná předznamenání nemá, nás nenapadl,
ani jsme to neuměli. Já s podobnou ne
obratností zápasil s Božím slovem, pomocí
mi byla výkladová literatura, v neděli jsme
potom oba nastoupili ve Strašnicích, věřící
přišli v plném počtu tří, čímž o jednoho
překročili Pánem Ježíšem deklarovaný počet
účastníků bohoslužby: kdekoliv shromáždí
se dva nebo tři, myšleno v tomto případě
bez faráře a varhaníka. Poprvé jsem pak
uslyšel: „Bylo to hezký, jenom ten varhaník
se nám trochu ztrácel…“ Přitom jsem měl
pocit, že se neztrácel jenom varhaník, ale
i kazatel, to ale lidé nepoznali. Kázání se
nedochovalo, ačkoliv jsem ho opakovaně
hledal, a mám dojem, že s Jirkou Bímem
jsme dnes už jedinými přeživšími z této straš
– nické bohoslužby. Jak těm třem pomohla
na jejich cestě do Božího království, nevím,
Bůh to ví, ve věci kvality kázání nicméně
věřím v Ducha svatého, spoléhám na
Boží milosrdenství, shovívavost a na
lidskou zapomnětlivost. Že jsem kázal na
Rozhodnutí o následování, vím nezvratně,
a považuji to za příznačné, že v počátcích
mé kazatelské služby mi byl přidělen právě
tento text. Od té doby jsem na něj kázal
mnohokrát, za doprovodnými nástroji se
také vystřídala pěkná řádka lidí; co vím,
tak Jirka Bím po tom zážitku odmítá byť
jen pohledem zavadit o hudební nástroj,
natož se ho dotknout. Já jsem si podobnou
averzi ke kázání naštěstí, anebo na smůlu
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KÁZÁNÍ
vám? nevypěstoval, a před výzvu přemýšlet
o svém vlastním rozhodnutí k následování,
jsem tak stavěn doposud. Ve výkladu řečené
pasáže opět jako důležitý vidím jeho kontext.
Ten v tomto případě tvoří starozákonní
spjatost s povoláním proroka Elíši, ale
také předcházející Ježíšova konverzace s
učedníky na cestě do Jeruzaléma, když
procházejí samařskou vesnicí. Horliví
učedníci, když jsou svědky nepřijetí, chtějí
přivolávat oheň z nebes, jako to kdysi učinil
Elijáš – opět linka vztahující se k příběhům
ze Starého zákona. Ježíšova reakce je však
úplně jiná: „Nevíte, jakého jste ducha,“
říká, „Syn člověka nepřišel lidi zahubit,
ale zachránit.“ To je pandán k následné
přehlídce lidí, kteří předstupují před Ježíše,
a každý svým způsobem řeší pohnutky k
následování. To jsem tehdy ve Strašnicích
přehlédl a snadno se to může stát i nám,
že se nám vytratí z mysli to základní: Proč
Ježíš? Nikoliv aby lidi vedl do záhuby, ale
aby je zachránil. Stejně tak příznačné pro
tuto pasáž je, že o žádném ze zmíněných lidí,
kteří byli konfrontováni s Ježíšem, nevíme,
jak to bylo dál, pro co se rozhodli, jak se
po setkání s ním zachovali. Tím se nám
text stává příběhem s otevřeným koncem,
ne, abychom si domýšleli a fabulovali, jak
který co udělal, ale abychom sami sobě
položili otázku: jak a v čem já následuji
Ježíše, pro co jsem se rozhodl a jak na
svém rozhodnutí následovat Krista trvám
či netrvám. Prvnímu ze zmíněných mužů,
který Ježíšovi nabízí, že ho bude následovat,
odpovídá konstatováním, že Syn člověka
nemá, kam by hlavu složil. Napadá mě,
že tím Spasitel chce říct, že v následování
Krista se všechno stává nejistým s výjimkou
jediné jistoty, a tou je on samotný. Co a
5

jak bude s Ježíšem nevím, vím, že bude
Kristus. Kolikrát i ve víře podléháme
dojmu, že máme „své jisté“. Zbavme se
té iluze a jedinou jistotou ať se nám stane
živý Kristus. Je to úžasně osvobozující od
všech svázaností. Další muž je Kristem
osloven, aby ho následoval, a ten žádá o
dovolení pochovat svého zemřelého otce.
Jiný, který se mu sám nabízí, prosí, aby se
mohl rozloučit se svou rodinou. Protože
nevíme, jak příběhy těch mužů pokračovaly,
nemůžeme z toho odvozovat, že Ježíš ty lidi
vybízí, aby zpřetrhali svá pouta s rodinou,
aby nevzdávali úctu svým zemřelým, tím
by kladl na své následovníky větší nárok,
než Eliáš. Stále platí, že Ježíš přichází pro
jejich záchranu, ne k trestu a záhubě. Když
promítneme sami sebe do situací, ve kterých
jsme stavěni před rozhodnutí o následování,
jak se uvidíme, jak se zachováme? Zemře
nám blízký člověk: otřese to naši vírou v
Boží moc, že spolu s ním pohřbíme i naše
věření, anebo naopak objevíme vroucnější
cestu k následování Krista i v smutných
časech? Díváme se na svou rodinu jako
na překážku k tomu, abychom Krista
následovali, anebo naopak rodina se stává
nástrojem naší cesty ke Kristu? Nejsou
jediné, univerzálně platné odpovědi. Každý
žijeme svůj jedinečný příběh následování
Krista, každý v něm odpovídáme sami za
sebe. Jsme živi Božím Duchem, dejme se
Duchem také řídit.

Kázání 26. 6. 2022, Husův sbor Vršovice,
III. neděle po sv. Duchu
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PROGRAM NA SRPEN

6. 8. až
13.8.

7. 8.

Sborová dovolená Bjkovice, Jižní Morava

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Majer

kostel

12. 8.

20 hod.

pátek

Doodles - koncert pěveckého sboru v rámci festivalu
Prague Pride

14. 8.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

21. 8.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

28. 8.

10 hod.

neděle

bohoslužba

slouží D. Frýdl

KONTAKT
Moskevská 34/967
101 00 Praha 10-Vršovice
e-mail: info@husuvsbor.cz
www.husuvsbor.cz
e-mail faráře: david.frydl@gmail.com
271724317 (Farní kancelář)
731100059 mobil faráře

Vršovické divadlo MANA
Centrum MANA, zapsaný spolek
asistent produkce: Tobiáš Frýdl, tel.
778001097
www.vrsovickedivadlo.cz
e-mail: produkce@vrsovickedivadlo.cz
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KRONIKA HUSOVA SBORU VI.
ROK 1927

Ú

střednímu zastupitelstva hlavního města Prahy podána žádost o odprodej pozemků
„Na Kovárně" ke stavbě Husova sboru. Náčrtek na nový sbor předložil radě starších
bratr inženýr Bártl. Bylo nejprve nutno odprodat koupený pozemek v ulici Štítného, což
se podařilo a pozemek byl prodán Bytovému družstvu veřejných zaměstnanců za 1750Kč
za čtvereční sáh.
Jako právní poradce byl do rady starších kooptován bratr JUDr. Jaroslav Šafář, magistrátní
rada a tajemník Svazu měst, a bratr inženýr Antonín Němota, který nedávno přesídlil z
Přelouče do Vršovic; oba vykonali pro věc stavby Husova sboru velikou práci. Po rezignaci
bratra ředitele Jelínka byl bratr inženýr Němota zvolen místopředsedou rady starších.
V březnu ustavena byla Jednota mládeže se 70 členy. V Jednotě utvořil se divadelní a hudební kroužek, které uspořádaly několik divadelních představení a zábav spolu s Odborem
sociální péče (bývalým "Chudinským odborem").
V únoru 1927 předložila firma arch. Blecha náčrt na stavbu sboru na novém staveništi
s rozpočtem na 1.905.000Kč. Tento projekt řešil stavbu sboru podél hlavní třídy (tehdy
zvanou Palackého) a obytnou budovu přičlenil kolmo k bohoslužebné místnosti podél postranní ulice Na Kovárně. Úřady však tento projekt neschválily, protože prý bohoslužebná
místnost byla by vystavěna uličnímu ruchu. Proto byl požádán o součinnost bratr inženýr
Antonín Havelka, stavitel a soudní znalec, pilný účastník schůzi technického a finančního
odboru, kde se zejména uplatňovali členové bratr Šafář a Němota.
Projektant Havel klade hlavní osu sboru kolmo k hlavní ulici a budovu obytnou z obou
stran hlavního vchodu. Proti tomuto projektu měla státní regulační komise námitky rázu
architektonického.
12 června utrpěla naše mladá církev těžkou nenahraditelnou ztrátu: zemřel její zakladatel a
první patriarcha ThDr Karel Farský.
Ve staré pamětní knize náboženské obce píše v posmrtné vzpomínce bratr farář Pejšek mezi
jinými toto: „Jako spolukolega zvěčnělého po sedm let na gymnáziu, po tři roky v semináři mohu potvrdit svému vzácnému příteli a milovanému kamarádu čistotu, upřímnost,
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skromnost, největší obětavost jeho křišťálového charakteru, jeho oddanost velikému
úkolu jemuž obětoval všecko, i svůj život.“
Jak svědčí několik zpráv zveřejněných toho roku v časopise Český zápas, vyvíjely odbory
náboženské obce po celý rok horlivou činnost propagační a sběratelskou, takže pokladní
hotovost ke konci roku činila 312.109,95 Kč
Rok 1927 vykonáno 83 křtů, 60 oddavek, 50 pohřbů.
V radě starších rezignoval Emil Hrdina a místo něho zvolen hospodářským správcem
bratr Josef Koukal zámečník vodárny hlavního města Prahy.
ROK 1928

1

. února sděleno bylo radě starších, že je třeba předložit i nové plány na stavbu sboru
pro Státní regulační komisi. Radě města Tábora byla podána žádost, aby darovala
obci kámen z památného Kozího Hrádku jako základní k budoucímu Husova sboru.
Pozemek „Na Kovárně“ byl již zajištěn, ačkoli kupní smlouva nebyla ještě sepsána. Na
kraji svahu v místě hlavní fronty příští stavby postavena tabule s nápisem „Staveniště
Husova sboru“. Ing. Havel zhotovil plány a rozpočet za honorář 6.000 Kč. Dle tohoto
plánu usneseno 19. dubna zříditi sbor s 400 sedadly, kolumbáriem a věží, v suterénu
přednáškový sál a provozovny. V administrační budově projektován naturální byt a
místnosti pro radu starších. Byla podniknuta mimořádná sbírka po domech, jejíž výsledky občas oznamovány při bohoslužbách.
Ku pomoci bratra faráře při stále vzrůstající náboženské obci i vzhledem k většímu
počtu duchovních úkonů přijat byl nový duchovní bratr Karel Brodský, úředník šekového úřadu, jako pomocný duchovní. Karel Brodský se narodil v Praze 2. ledna 1893 a
byl vysvěcen bratrem patriarchou G. A. Procházkou 4. března 1928. První bohoslužby
měl zde 11. března a byl po nich na mimořádném shromáždění náboženské obce zvolen jednomyslně pomocným duchovním.
Tohoto roku dal stavební odbor provésti na pozemku sondy pro zkoumání půdy a její
nosnosti. Výsledek nebyl příznivý: únosná půda (břidla) jest v hloubce průměrně 8
metrů pod úrovní chodníku hlavní třídy. To znamenalo, že bude nutno zapustiti betonové základy až do zdravé skály. Sondování půdy provedla firma Ing. F. Secký.
Mezitím konány pilné schůze stavebního i finančního odboru, v nich probírány různé
návrhy a eventuality pokud se týče úpravy stavby, velikosti a stavebního nákladů.
Až dosud byla náboženská daň vybírána několika dobrovolnými výběrčími. Pro tento
rok stanovena daň na 6 Kč a vybíráním pověřen a sestra Františka Knoblochová na výběrčí archy, sestavené bratrem matrikářem. Sestra Knoblochová osvědčila se jako řádná,
spolehlivá a poctivá výběrčí a kromě toho i jako zjišťovatelka těch příslušníků, kteří se
buď z neznalosti nebo z pohodlí sami do náboženské obce nepřihlásili.
Dne 20. května 1928 konalo se 10. shromáždění náboženské obce v sále biografu Vzlet
za přítomnosti patriarchy dr. G. A. Procházky, jenž měl před zahájením shromáždění
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bohoslužby. Přítomno bylo 225 příslušníků. Na pořadu kromě obvyklých zpráv byla
příprava na stavbu sboru a rezignace faráře Pejška, jenž podlehl nátlaku katolické hierarchie a vrátil se do lůna římské církve. Provedeny byly doplňovací volby do rady
starších, při nichž byli zvoleni: JUDr Jaroslav Šafář, Ing. Antonín Němota, Josef
Janoušek a František Krásný.
V ustavující schůze rady starších dne 29. května byli zvoleni tito činovníci:
předsedou Emil Kubík, odborný učitel,
místopředsedou Ing Antonín Němota vrchní stavební rada,
tajemníkem Karel Plaček, úředník Občanské záložny,
účetním Josef Pancíř,
matrikářem František Krásný, oficiál státních drah.
Ostatní členové zůstali ve funkcích jak byli zvoleni roku 1926.
Po čas dovolené bratra faráře zastupoval jej bratr duchovní Brodský s bratrem katechetou Bártlem, po rezignaci faráře Pejška vedl duchovní správu bratr Brodský, od května
do září neuživ ani své řádné dovolené.
Za účelem volby nového faráře svoláno bylo na den 23. září mimořádné shromáždění
náboženské obce. Před ním měl bohoslužby zbraslavský farář Václav Šťastný. Na vypsaný konkurz podalo žádost 5 duchovních: Václav Šťastný ze Zbraslavi, Linhart Hodík z
Klatov, Jan Chromý z Hlinska, Josef Suchý z Poděbrad a František Hrneček v Čáslavě.
V ternu diecézní rady byl na prvním místě nejstarší z žadatelů bratr Václav Šťastný,
duchovní správce ve Zbraslavi narozen 10. června 1874 v Horní Šárce. Rada starších
usnesla se jednomyslně navrhnouti jej shromáždění náboženské obce za faráře, což se
stalo jednomyslnou volbou tohoto shromáždění. Bratr farář Šťastný nastoupil své místo 1. října s platem podle římská Vb stupnice první třídy (22.500 Kč plus 5.100 Kč.)
Ve staré pamětní knize stojí psáno: dvakrát do roka uctivá náboženská obec památku
svých zemřelých, a to v neděli po Božím Těle bohoslužbami na hřbitově konanými, a
1. listopadu dušičkovou tryznou na hřbitově odpoledne konanou, kamž po obakrát
odeberou se příslušníci v průvodu z bohoslužebné místnosti s praporem.
Během roku uspořádal bratr katecheta Bártl několik přednášek na téma „Lurdy“, dále
byla konána letní slavnost „Na Míčánkách“, pořádána loutková představení a v říjnu
slavnostní akademie v metodistické síni, při níž účinkoval pěvecký sbor Smetana a pěvec Rudolf Deyl. O Vánocích byl pořádán nadílkový večer a koncert vánočních koled
za učinkování dětského pěveckého sboru, pěveckého sboru Farský a člena orchestru
Národního divadla Martina Kalába.
V tomto roce bylo 71 křtů, 64 oddavek, 64 pohřbů.
16. prosince zemřel bratr František Krásný ve věku 70 let. Stará kronika mluví o něm
jako o ušlechtilém člověku, který svou pílí a svědomitostí uvedl členskou matriku do
pořádku a denně pracoval ve farní kanceláři.
pokračování příště
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DUCHOVNÍ ŽIVOT
Ověřená víra

P

řed pár dny jsem se vrátila z tábora, který mě velice mile překvapil, i přesto, že jsem
se na něj moc netěšila a a dopředu byla skeptická. Tábor byl především o sportu,
ale většina lidí tam byla křesťansky založená, takže vždy večer se našly chvilky, kdy
jsme si povídali o různých věcech, také z pohledu víry. Záměrně jsem napsala většina
lidí. Byli tu i lidé, kteří v Boha nevěřili. Jednou jsme dostali za úkol zpracovat téma,
co si myslí nevěřící o víře, jaká je její podstata, a proč křesťané věří v Boha. Odpověď
jedné dívky byla, že křesťané věří, protože jim to dává naději. Cítí se v bezpečí a ví, na
koho se obrátit. Myslím, že se dost trefila. Mně víra dává naději, že ať se děje co chce,
Bůh je stále se mnou. Vede mé kroky. Ale je také neuvěřitelně trpělivý. Každý z nás
dělá spoustu chyb. Svoje chyby vidím před sebou každý den, někdy jsou to maličkosti,
ale pak jsou tu i ty závažnější. Ty chyby často vnímám jenom já, ostatní si jich třeba
ani nevšimnou, zato mě začne hryzat svědomí, které mi říká - ano, tohle jsi udělala
špatně. Hrozně mě mrzí, že se jich dopouštím, protože je udělám kolikrát i když vím,
že mě to bude bolet. Ale můj nebeský táta na mě čeká. Má se mnou trpělivost. A bude
tu se mnou pořád, protože jeho láska je veliká. A tak je to i s nevěřícími. Čeká, až ho
přijmou do svého života a poznají ho, nemá je rád o nic méně než věřící, kteří třeba
zatím ještě neměli šanci ho poznat.
Jednou jsem se ze zvědavosti zeptala nevěřícího kluka, proč nevěří v Boha, i když má
věřící rodiče. Odpověděl, že potřebuje důkaz, že Bůh existuje. Že nechce věřit něčemu,
co není ověřené. Není o tom ale celá víra? Že věříme něčemu co není o věřené? Prostě
se spoléháme na jeho existenci a na jeho lásku k nám. Ale jeden takový důkaz tu přece
je: smrt. Tou končí náš život a nikdo to nemůže popřít, jedině víra. Pro nás je smrt
přechod zpátky do Boží lásky. Smrtí nic nekončí, ale začíná. Tohle jsem tomu klukovi
řekla. Ale kde já vidím důkaz víry hledám jinde.
Na táboře s námi byla šestnáctiletá dívka, které před rokem zemřel táta, a krátce poté i
babička. Její maminka byla u jejich posledního dechu. Ta dívka stále věří a to je pro mě
síla víry. Že i když přišly o nejcennější co měly, jsou Bohu oddané. O svých blízkých
ví, že jsou na lepším místě. Podobné je to i s odpuštěním. Někdo dokonce dokáže
odpustit i tomu, kdo zabil jeho dítě. Jak veliká asi ta víra musí být?
Kolikrát už jsem chtěla vyjádřit, jak je víra pro mě důležitá, ale zdálo se mi, že jsem
to neřekla správně. Jakoby to ani nešlo popsat. Víra je tak mocná a velká, že ji nelze
vyjádřit žádnými slovy.
V poslední době vidím víc než kdy dřív kolik darů od Boha mám, nejvíc v druhých
lidech. Poznávám lidi se kterými je mi dobře, a kteří mě dělají šťastnou. Je to veliký
dar být šťastný, být zdravý.
Kdybych měla popsat víru několika slovy, mluvila bych o tom, jak je ve víře poznávaná
láska nádherná. Jak je krásná, jak je NE-SKUTEČNÁ.
Ráchel Frýdlová
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ZÁVĚR - DOKONČENÍ
Snažím se upřímně si zapochybovat o věcech, které pochybnosti probouzejí.
Snažím se doufat, že se najdou lidé, kteří se odklonili od víry
svých staromódních předků, jejichž „zbožné řeči" jim nic neříkají, když však se s nimi mluví jejich jazykem, jsou vstřícnější.
Snažím se dopřávat si potěšení z hledání dobrodružné cesty
k Tajemství v naději, že by to mé uvažování mohlo posloužit
jako inspirace pro ty, kterým toto potěšení nepřišlo na mysl.
A nakonec se snažím i o to, aby odpůrci mého myšlení, pokud jsou slušní a tolerantní, neměli po-cit, že se k nim stavím odmítavě. Nám, křesťanům, byl dán pokyn, abychom
milovali i své nepřátele. Přiznám se upřímně, že to mi moc
nejde. Milovat je nedokážu, ale necítím k nim zášť a snažím
se respektovat jejich názor.
Teď už mi zbývá, abych poděkoval všem čtenářům, kteří dočetli až sem, a těm, kteří až sem
nedočetli, toto jejich provinění odpouštím. Pěkně po křesťansku. Ale děkovat jim nebudu.
A teď se jdu navečeřet.
DOSLOV
ak jsem si myslel, že mám dopsáno, když ...
Omnipotens Deus. Stál přede mnou a vypadal tak trochu jako Jiří Štědroň ve hře Hodiny jdou pozpátku, viz kapitola V. Než jsem se zmohl na pozdrav, vzal si slovo:
- Chceš se se mnou rozloučit, já vím. Ale jestli si vzpomínáš, tak už v první třídě ti paní
katechetka vysvětlila, že jsem věčný a všudypřítomný, tak jaképak loučení. Ale já ti rozumím, ty zkrátka potřebuješ nějak uzavřít tu svou knížku. Dobře, budeme se loučit. Začni.
Začal jsem ze sebe soukat trochu rozpačitá slova:
- Omnipotens Deus. Já ... chtěl bych poděkovat za to, že mi bylo dopřáno tu svou knihu
spořádaně dopsat. Ukládal jsem do ní myšlenky, které mě na-padaly po celá léta a já ...
- Zkrať to.
I začal jsem krátit:
- Nutně jsem potřeboval ty své myšlenky dostat z hlavy ven. Vlastně jsem ani neuvažoval o
tom, je-li mé počínání smysluplné nebo dokonce oprávněné - prostě jsem to sepsal.
- To jsem si všiml. Ještě dodej, že jako poděkování mi věnuješ jeden výtisk s vlastnoručním
podpisem, abych měl co číst. Jenomže já už tu tvou knížku mám přečtenou. Četl jsem ti
ji přes rameno, když jsi ji psal.
- A co si o ní myslíš? Položil jsem Všemohoucímu tuto otázku a následovala chvíle napětí.
- Že jsou v ní občas dokonce i místa, kdy ses už skoro přiblížil k pravdě. A taky se mi líbí,

T
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že, věren své profesi, píšeš o mně s humorem. O mně se obvykle píše a mluví jen vážně,
jako by humor bylo něco méněcenného. A přitom je ho ve světě čím dál tím míň, a je
tudíž čím dál vzácnější. Musí udělat místo vážným problémům, které si lidstvo s důkladností sobě vlastní, samo vytváří. Nu co. Dal jsem vám svobodnou vůli? Dal. Tak konejte,
jak uznáte. Ale hlavně pak nekřičte: Bože, jak jsi mohl dopustit ... A teď už konečně to
loučení. Spusť.
- Tak tedy ano, prosím, já, jaksi, jelikož - vlastně co to říkám ... Já jsem s jistým Karlem
Vágnerem, tedy vlastně my jsme napsali - já napsal a on složil - společně písničku. A tu Ti
zde kladu ku Tvým nohám ...
- Nemám nohy.
- No jo, to je pravda - zkrátka tiše a ochotně Ti ji předávám, tu písničku - je tam vlastně v
kostce to, o čem je tato kniha.
KDYŽ JE MI NEJHŮŘ
Jo když je mi nejhůř
Zvedám oči vzhůru
Tam kde tuším songy
Andělskýho kůru
Jo když je mi nejhůř
Zvedám oči k nebi
Tam kde tuším ruce
Probodnuté hřeby
Já nemám zdání
Kdo ty ruce probod
A nevím ani
Kde se pomoc hledá
Vím jenom to
Že když mi teče do bot
Že je tu něco co mi
Oči vzhůru zvedá
Možná že ty ruce
Se mi jenom zdají

A andělský kůry
Vůbec nezpívají
Nevím kde je pravda
Vím však že když zvednu
Svoje oči vzhůru
Nedopadnu ke dnu
Stoupám k tobě Bože
Nechci světa svody
Děsí mě však to že
Nezvládnu ty schody
A tak abych k Tobě
Byl o trochu blíže
Za pomoci zdviže
Zbav mě zemský tíže
Já nemám zdání
Kdo ty ruce probod ...
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