UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva
✔ Nové tváře (6): Balíkovi
✔ Velikonoce v Lužici (H. Härtel sen)
✔ Křížová cesta J. Šlezingera
✔ (J. Muzikářová)
✔ Pilát (Kryštof Sýkora)
✔ Za sestrou Svatoňovou (P. Hudec)

na významné obchodní cestě, byla
nesmírně bohatá. Tak bohatá, že po
zemětřesení odmítla státní pomoc,
nepotřebovala ji. Byla bohatá na
nerostné suroviny i minerální léčivé
prameny. Sem i do blízkého Hierapolis se stěhovali nejbohatší lidé
z římské říše na důchod. Byly zde
vyhlášené lázně, lidé se sem jezdili
léčit. A umírali tady – dnes je blízko
největší starověká nekropole na světě.

✔ Vzpomínka na V. Hajskou,

maminku sestry farářky (AH)
✔ Kalendář na duben 2011

Kristovo bohatství,
šat a oční mast
Zamyšlení velkopáteční
(Zj 3, 14-20)
Letos v lednu jsme byli v Laodiceji.
Jsou z ní už jen ruiny, které přesto
vypovídají zřetelně o velkoleposti a
bohatosti této oblasti. Laodicea ležela

Vyráběla se tu také léčiva, vyhlášená
byla oční mast z Laodiceje. V římském období zde založil sbor pomocník apoštola Pavla Epafras z Kolos.
Na přelomu 1. a 2. století píše tento
list (Zj 3, 14-20) presbyter Jan. Byla
to doba vlády císaře Domiciána. Pro
křesťany doba nepříznivá. Sbory prožívaly pronásledování.
(pokračování uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva 10. 3. 2011
(zkráceno)
Úkoly trvající
Webové stránky. Kryštof Sýkora a Marta Študentová prezentovali výsledky práce na web. stránkách. Výsledek byl ohodnocen jako velmi
zdařilý, podklady budou předány M. Férovi k programování.
Duchovenská činnost
Rozeslán sborový dopis (rozesláno jen 65 ks, ostatní roznášeny členy křesťanské
služby – úspora sboru 1500 Kč) s přehledem akcí a výňatkem ze zápisu z výroč.
sborového shromáždění a výňatkem z dopisu synodní rady ke Sčítání lidu.
Přehled setkání do konce školního roku 2011 - od května dál:
8. 5. v 9:30 bohoslužby, káže Petr Brodský, po nich vyprávění a promítání
obrázků o krajanských sborech v zahraničí
19. 5. (čt) v 19:30 X-cátníci: J. Cihlová - Kuba
12. 6. v 9:30 bohoslužby s VP (Svatodušní); navečer koncert NP v Libčicích
19. 6. v 9:30 bohoslužby na závěr školního roku pro malé a velké
Rozhovory: příprava na manželství (Josef Býma a Veronika Kovalová - svatba 12.
3. na Zvíkově) a katecheze Kláry Tomkové.
Studijní volno faráře Petra Hudce: od 4. 4. 2011 (3 měsíce) – studium v Německu.
Středisko Diakonie Stodůlky
- příprava Bienále: první týden v říjnu (do přípr. výboru se zapojili noví členové)
- volba dozorčí Diakonie Stodůlky: zvoleni dosavadní členové DR, a to P. Hudec,
P. Prosek, D. Caldová, V. Jenček, H. Volná, P. Weber, A. Kunová, J. Petrů
Finanční zpráva
Vyúčtování elektřiny (cca 8,5 tis.) a plynu (45 tis.) – standardní částky. Proběhne
kontrola ses. Petříčkovou a br. Černohorským.
Hospodářské záležitosti
Stavba, nápis: autor po konzultaci se členy sboru a staršovstva bude nadále
pracovat na nové opravené podobě označení sboru, nejpozději na příští poradě
staršovstva v dubnu 14. 4. prosíme H. Härtela o předložení nového návrhu. - M.
Uhlířová byla pověřena, aby od H. Härtela zjistila, jak daleko je výběrové řízení
na stavbu suterénu, staršovstvo doporučuje započít s přestavbou co nejdříve (před
zvýšením DPH a v době, kdy mají firmy ještě relativně méně zakázek)
Z došlé pošty
- dopis staršovstva z Daňkovic (poděkování za dar - příspěvek na personální fond)
- instalace faráře Pavla Dvořáčka se konala v neděli 6. 3. u Salvátora
Různé Vývoj jednání ohledně ocenění sestry Duškové státním vyznamenáním za
zásluhy - v příštím týdnu dojde k setkání se senátorem P. Bratským (sestra
Dušková, středisko Stodůlky).
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Kristovo bohatství, ...

(pokračování z titulní strany)

Křesťané byli tlačeni k tomu, aby pod hrozbou vězení, vyhnanství i mučednické
smrti přijali kult císaře.
Jan se vyjadřuje o křesťanech v Laodiceji dost kriticky. Nejsi studený ani horký.
Jsi vlažný, tedy nepoužitelný. Je mi z tebe dost zle, říká Pán ústy Jana. Říkáš, jsem
bohat a nic nepotřebuji. Přitom jsi nuzný, chudý, slepý, nahý. Radím ti, abys u mě
nakoupil zlato ohněm pročištěné a tak zbohatl, bílé roucho, abys zakryl svoji
nahotu, a mast k protření očí, abys prohlédl. Je celkem zřetelné, co Kristus
doporučuje. Aby křesťané v Laodiceji Kristu zachovali věrnost, aby se za svou
víru nestyděli, aby nedělali úlitby císaři, což ovšem může znamenat, že budou
muset přijmout riziko utrpení. Ale to je to pravé bohatství: statečnost, věrnost,
čistota protříbená utrpením. To je to zlato ohněm pročištěné. To je víc, mnohem
víc, než zachování jejich vysoké „životní úrovně“ (co je to vlastně vysoká životní
úroveň?), za niž ovšem platí právě tou neslaností, kompromisy atd. Bílý šat od
Krista je v poslední biblické knize přímo uniforma pro mučedníky, bílý šat dává
Kristus těm, kteří jsou věrni až na smrt, je to šat dobrých skutků. A Kristova mast
k protření očí? To je zcela jistě narážka na laodicejské oční masti. Ty léčí tělesné
oči, ale Kristova oční mast uzdravuje vidění jako takové. Aby člověk viděl ostře a
zřetelně, co má v životě smysl, co je skutečné bohatství, v čem je spása.
Stojím u dveří a tluku, říká skrze Jana vzkříšený Kristus. Laodicejští zavřeli své
dveře tak důkladně, že se k nim ani Kristus nedostane. Musí čekat přede dveřmi a
klepat. Ale je tu naděje, není nic ztraceno, Kristus stojí u dveří. Stačí jen otevřít.
Kdo mu otevře, k tomu vejde a zasedne s ním ke společné večeři.
Na Velký pátek si připomínáme utrpení a smrt Pána Ježíše Krista. Proč si
vlastně takové věci připomínáme? Z mnoha důvodů, podtrhnu alespoň jeden.
Život je od toho, aby byl dobrý a ten Ježíšův byl nejlepší. On žil dokonale podle
Boží vůle a neuhnul ani před smrtí, i když po mučednické koruně netoužil. Jeho
příklad je ten nejlepší, nejsilnější. Z něho bral sílu k dobrému životu celý zástup
poutníků dějinami. Pokud si člověk myslí, že život je k něčemu jinému, ne
k tomu, aby byl dobrý, pak jsou pro něj Velikonoce bláznovstvím. Pokud by si to
mysleli všichni, pak by to byl konec světa. Ale velkopáteční událost působí.
Zahanbuje a proměňuje člověka až dodnes. I dnes nás zve k tomu, abychom
přijali Kristovo bohatství, bílý šat i mast k uzdravení vidění.
Pane Ježíši Kriste, prosíme, otevírej nám oči, abychom uviděli, v čem je pravé
bohatství života, a abychom předně po něm toužili. Abychom svůj život
nepromarnili honbou za bezcennými věcmi. Otevři nám oči pro velikost lásky a
pokory. Povzbuzuj nás k odvaze žít pravdivě, hledat předně tvé království a
spravedlnost. Amen.
Petr Hudec
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Nové tváře (6): MUDr Dana Balíková s rodinou
(líh) Na Šumavě jsou tisíce penzionů. My jsme byli už
asi počtvrté v jednom v Horní Vltavici. Tenhle
penzionek má jen dva byty. Když jsme dojížděli ke
známému domečku, stálo už u vchodu do horního
apartmánku auto s pražskou poznávací značkou. Pán,
který z něj vykládal lyže, sáně a dětské boby, k nám
přišel, podal nám ruku a řekl: My se přece známe z
kostela.
S Danou a Lukášem Balíkovými a jejich dětmi Johankou, Matoušem a Hynkem
jsme pak strávili několik velmi milých večerů a povídali jsme si o všem možném,
také o cestách víry. Lukáš je katolík, Dana evangelička a členka dejvického
sboru. - Tak nám, Dano, pověz něco o sobě a o vás všech!
Vyrostla jsem sice v nevěřící rodině, ale ve velmi hezkých podmínkách a pro
mě milé a laskavé atmosféře. Své životní upevnění jsem začala hledat na
gymnáziu, jelikož mi cosi v životě chybělo. Nejprve jsem přemýšlela o své pozici
v životě, a pak jsem velmi dlouho pátrala všemi možnými směry a mezi různými
církvemi. Na gymnáziu jsem občas šla se spolužačkami na mši do katolické
církve, ale přesto, že jsem tušila pro mne cosi velmi důležitého a pozitivního,
nedařilo se mi najít uvolnění a prostor pro mou víru. Kromě toho jsem často
chodila na mše do různých katolických kostelů sama a stále hledala.
První silnější impulz a pocit duchovního naplnění jsem zažila při mších pátera
Kusého v kostele Panny Marie před Týnem, kam jsem pak začala chodit
pravidelně.
Jednoho dne jsem zjistila, že má
babička
svátečně
chodí
do
evangelického
sboru
na
Vinohradech, a tak jsem se vydala
s ní. Tehdy jsem poprvé pocítila
pocit přirozeného uvolnění.
Do Dejvic vedly mé stopy ze
sboru na Vinohradech a od
Salvátora v období mých studií na
vysoké škole, tj. v 90-tých letech.
Bydlím od malička v Dejvicích, a
tento sbor byl od nás nejbližší. Šla
jsem tehdy s obavami, ty však byly
po krátké době rozptýleny. Sbor
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sídlil ještě ve Wuchterlově ulici a byl veden bratrem farářem Rejchrtem. Nicméně
v té době jsem nejčastěji chodila do sboru u Salvátora, který vedl bratr farář
Karásek (tam už jsme chodili i s mým budoucím manželem Lukášem). Dá se říct,
že tito dva bratři faráři spolu s páterem Kusým mě nevědomky ve víře zásadně
ovlivnili a nasměrovali.
Během studia na vysoké škole a po něm se také pomalu utvářela cesta, jakou se
pokusíme jít s mým budoucím manželem. Manžel Lukáš pochází z katolické
rodiny. Bez jeho tiché podpory mého hledání víry, a nakonec i mého rozhodnutí
přijmout v roce 1999 křest v evangelické církvi, bych možná dodnes pátrala a
hledala. Následkem toho se mnou vstoupil na nelehkou a neznámou cestu poznání
jiného než jemu známého katolického vyznání.
Náš společný náboženský život byl od začátku ekumenický. Chodili jsme
střídavě do obou církví (byl to návrh manžela Lukáše, za což jsem mu dodnes
vděčná) a snažili se hledat a prožívat to společné a důležité. Nebylo a není to
jednoduché ani pro jednoho z nás. Cítím však, že tato cesta je pro mne osobně
pestrá, obohacující a důležitá. Myslím, že touto cestou tvoříme jakési spojovací
můstky mezi církvemi. Naše děti vyrůstají v obou církvích, a snad tedy
v toleranci. Snažíme se jim předat s pomocí Boží to hlavní - cestu k víře.

Velikonoce v slovanské Lužici - Jutry w Serbach
Evangeličtí Lužičtí Srbové (dále jen Srbové) - Serbja - v Horní Lužici jsou
členové Saské evangelicko-lutherské zemské církve. Kompaktně srbské evangelické farnosti již neexistují. Vlivem staleté germanizace jsou sbory smíšené německé a srbské.
Velký pátek (Ćichi pjatk) v pašijovém (martrownym - z latinského martyrium)
týdnu je nejvyšší svátek v církevním roce. Velký pátek byl vždy chráněný i
státem. Nesměly se konat zábavy, sportovní utkání a obchody byly celý den
zavřeny. Bylo opravdu Ticho!
Boží služby bývají ráno (dopoledne) a potom ještě vícekrát do večera. Srbští
evangeličtí duchovní oblékají o velkých svátcích (samozřejmě i na Hod Boží –
Jutry) přes talár také albu, bílý umělecky háčkovaný přehoz, obyčejně též při
vysluhování večeře Páně. Bíla barva oděvu byla u Slovanů barva sváteční i
smuteční. Albu nosí dosud evangeličtí duchovní na Slovensku. Ještě v 1. polovině
20. století nosívaly konfirmandky v Lužici přes hlavu a do půl těla bílé plachtičky.
Dodnes chodí srbské katolické ženy při pohřbech v bílých plachtách, mnohdy
všechny ženy z celé vsi.
Pořad Božích služeb je v srbské evangelické církvi bohatší než v Čechách.
Jednotlivé části liturgie jsou orámovány zpívanými antifonami za doprovodu
varhan. Většinou je to jen jedna velmi krátká věta. Je to krásné a dobré. Účastníci
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Božích služeb se tak více podílejí na průběhu celého svátečního aktu. Uvědomují
si jasněji obsahově pestrý průběh církevního roku.
Velikonoce bývaly také dobou konfirmace. V Sasku a ostatních zemích
Německa trval dříve (do 2. světové války) školní rok vždy od Velikonoc do
Velikonoc. 14letá mládež před velikonočními svátky dokončila základní školní
vzdělávání. Po Velikonocích šli žáci a žákyně „do světa“, do učení u řemeslníků,
do práce u sedláků nebo nastoupili na „vyšší
školu“ (to je naše dnešní střední škola). Tak se
konaly v evangelické církvi konfirmace
obyčejně o neděli Palmarum (Květná neděle).
Novodobí „turisté“, když chtějí vidět
Velikonoce v Lužici, většinou nemyslí na
nejvyšší křesťanský svátek. Zajímají se o tzv.
lidové zvyky, folklor. Třeba o walkowanje, to je
válení, kutálení barevných vajíček v Budyšíně.
Této dětské hře přihlíží spousta zvědavců. Nebo
když děvčata o velikonočním ránu před
východem slunce běhají k potoku, aby si umyla
obličej (budou hezčí) a cestou nesmějí
promluvit ani jedno slovíčko. Mládenci čekají
za keřem s plným kbelíkem studené vody, aby
vylili celou dávku na děvčata (budou zdravější a plodnější). Na Zelený čtvrtek
nebo na velikonoční pondělí chodí děti koledovat, dostávají od kmotrů nebo
sousedů pestrá vajíčka nebo žemli.
Tyto zvyky však nemají nic společného s církví. Křesťanské Velikonoce jsou
věcí naší víry. Ty lidové zvyky jsou však pouhé pověry, často pocházejí ze starých
pohanských dob.
Jinak je to se srbskými velikonočními jezdci v katolické části Horní Lužice. O
velikonoční neděli odpoledne se shromažďují křižerjo, sedláci (nejen ti velcí,
bohatí) na pracně a bohatě zdobených koních, v černých kabátech a cylindrech
kolem svého farního kostela, objíždějí jej a potom se vydávají do sousední
farnosti. Jezdí v párech, vpředu dva s církevními korouhvemi, další má v rukou
velký krucifix. Jezdí s nimi také farář ve svátečním ornátu. Křižerjo drží v ruce
zpěvníky a hlasitě zpívají. Smyslem procesí je ctít Boha, děkovat mu a prosit o
požehnanou úrodu. Cestou se potkávají s procesím ze sousední farnosti. Na tento
„zvyk“ nahlížím jako evangelík naprosto pozitivně. My posíláme ve svých
kostelech Pánu Bohu tytéž prosby při přímluvných modlitbách.
Češi, i autoři vědeckých a populárně vědeckých publikací, překládají srbský
výraz křižerjo jako „křižáci“. To je zásadně nesprávné. Křižáci byli rytíři
středověkých výprav do Přední Asie, aby osvobodili „Svatou zemi“ z rukou
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islámských pohanů. Křižáci také říkáme německým rytířům, kteří táhli proti
Slovanům, aby si je podmanili. Křižáky nazýváme též papežské vojsko, které
bojovalo proti husitům a jiným kacířům. V češtině nemáme ekvivalent za
serbskich křižerjow. Nejlepší řešení nabízí německé pojmenování Osterreiter, tedy
„velikonoční jezdci“.
Při tomto vpravdě křesťanském zvyku je pozoruhodná dnešní hospodářská
realita. Dříve měli koně v každém větším a středním hospodářství. Dnešní
zemědělci pracují pomocí traktorů. Tak vzniká otázka, odkud brát koně? Srbští
sedláci (zemědělci) si musí půjčit koně z velkých dálek, tedy z německých
končin. Neplatí jen dovoz, navíc také za jednoho koně za každý den 3750 Kč. V
roce 2010 jelo v 9 procesích 1671 (!!) křižerjow.
Jiný církevní zvyk je v
některých
evangelických
sborech jutrowne spěwanje.
Ve velikonoční noci k ránu
táhnou ženy, často v krojích,
celou vesnicí, ze spěwarskich (zpěvníků) zpívají
chorály a tak vítají jutrowničku (velikonoční ráno).
Samotné srbské slovo
Jutry zřejmě souvisí s naším
výrazem „jitro“. Z jitra (dnes
zítra) nastane nový, čerstvý
den. Časně z jitra slavně
vstal Kristus z mrtvých.
Začal nejen nový, jiný den,
nýbrž také zcela nová éra,
křesťanská.
Hanuš Härtel sen.
procesí v roce 2011
Budyšin/Bautzen – Radwor/Radibor
Ralbicy/Ralbitz – Kulow/Wittichenau
Kulow/Wittichenau – Ralbicy/Ralbitz
Chrósćicy/Crostwitz - Pančicy/Panschwitz
Pančicy/Panschwitz - Chrósćicy/Crostwitz
Radwor/Radibor - Baćoń/Storcha
Baćoń/Storcha - Radwor/Radibor
Njebjelčicy/Nebeschütz – Wotrow/Ostro
Wotrow/Ostro - Njebjelčicy/Nebeschütz

od
10:45
9:15
9:20
12:30
12:30
11:45
12:00
12:00
12:00
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do
12:15
12:15
12:30
14:30
14:00
13:45
14:00
14:00
14:00

zpáteční cesta
14:15 16:30
15:00 18:00
15:00 18:00
15:30 16:30
14:45 17:30
15:30 17:30
15:30 17:30
15:30 17:00
15:30 17:00

Jaroslav Šlezinger a jeho životní křížová cesta
(ke stému výročí narození – 29.dubna 1911)
Nedávno jsem navštívila v rámci poznávání historie naší země Ostrov nad Ohří,
město na samém úpatí Krušných hor. Zamířili jsme do Posvátného okrsku, ve 20.
století zdevastovaného a nedávno krásně zrestaurovaného barokního areálu
s několika kaplemi a kostelem. Já chci zmínit kapli sv. Floriána, která byla
postavena jako dík za nerozšířeni ohně na město v r. 1691 a později tu byl
Památník obětem I. světové války. Nyní je zde Památník obětem všeho zla na
Ostrovsku ve 20. století. O tomto památníku bych se chtěla více rozepsat.
Připomínají se zde veškeré hrůzy, kterými oblast prošla ve 20. století, tj. I. a II.
světová válka včetně pomnichovských odsunů občanů české národnosti, existence
koncentračního tábora, pracovního tábora, poválečné odsuny Němců. A pak
pracovní tábory za komunistické éry, těžká práce v uranových dolech. Ústřední
nápis umístěný na čelní stěně kaple hlásá: “Památce českých a německých
obyvatel Ostrovska a všech, kteří zde trpěli z národnostních, rasových, politických
nebo náboženských důvodů v průběhu dvacátého století.“
A tam mě čekalo to nejsilnější - seznámení se s křížovou cestou akademického
sochaře Jaroslava Šlezingera, která je zde vystavena včetně umělcových
doprovodných textů. Jaroslav Šlezinger, rodák z Vysočiny. Sochař. Na svoji
uměleckou tvorbu měl pouhých deset let. Přesto mají jeho díla nevyčíslitelnou
hodnotu. Díky své aktivitě v rámci studentských demonstrací byl téměř tři roky
vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen. Přežil …, aby
nakonec zemřel v gulagu na Jáchymovsku.
Psal se den 6. září 1949 a Jaroslav Šlezinger se se svou rodinou, manželkou
Marií a téměř pětiletým synem Petrem, vrátili z dovolené. O den později pro ně
nastal den hrůzy. Přišli tři muži z StB a vyvlekli sochaře z domu. Nesměl se
obléci, byl bos, naložili ho do auta a odvezli neznámo kam. Současně vtrhly do
Šlezingerova ateliéru další osoby. Rabovaly a rozbíjely sochy. Paní Šlezingerová
hledala svého muže dva dny, ale nikdo jí nechtěl poskytnout jakékoliv informace.
Se svým mužem se setkala až na povolené návštěvě v jihlavské věznici. Byl zbitý
a prošedivělý. V roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k
pětadvaceti letům vězení. Pravý důvod? Jaroslav Šlezinger byl velice oblíbený a
respektovaný mezi lidmi. A to se StB samozřejmě nelíbilo. „Příliš vyrostl a
vyčnívá.“ Jako člověk charakterní a slušný byl jedním z těch, kterých se
komunistický režim obával nejvíce.
Rok strávil ve vězení na Mírově, v r. 1951 byl převezen do trestaneckého tábora
nucených prací v Ostrově-Vykmanově. Do pověstného Elka („L“ jako likvidační)
byli posíláni ti nejtěžší vězni, kteří pracovali při mletí a třídění uranové rudy.
Muklové se v tomto prostředí zamořeném radioaktivním prachem a ozářením
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pohybovali dvanáct až čtrnáct hodin denně, a to bez jakýchkoliv ochranných
pomůcek. Uprostřed tábora stála tzv. „Věž smrti“, tj. obrovská stavba, v níž se
drtil uran, a jejíž prostory byly plné radioaktivního prachu. Ten muklové dýchali.
„S modlitbou jsem otevřel uzávěry. Vše vypadalo prostě a nevinně, 20ti
centimetrová pokrývka nejjemnějšího prachu mě přivítala v tichosti, tisíce
paprsků smrti neviditelně začalo působit – žádná bolest, jen slabý pach jako
zkažený vzduch, jiného nic …“ (těmito slovy popsal sochař svůj nástup do
jáchymovské Věže smrti).
Většina z nich zemřela na rakovinu plic krátce po propuštění. I Jaroslav
Šlezinger za čas onemocněl. Leukémií. Před smrtí, těžce nemocen, byl přinucen
vytvořit velké sousoší pro kulturní dům v Ostrově jako oslavu režimu, který ho
likvidoval. Oficiálně a veřejně pracoval na sousoší oslavujícím socialismus, ale
tajně modeloval i sádrové reliéfy, tzv. „Křížovou cestu“. Jejich prostřednictvím se
snažil vyjádřit své utrpení i lásku. Byla to jeho křížová cesta, v níž nesl svůj kříž
ponižování, bití, hladu a bolesti. Již věděl, že se nesetká se svou rodinou, že
umírá.
A tady je. Sochařův vlastním utrpením převyprávěný příběh křížové cesty Ježíše
Krista. Při jeho čtení tečou slzy. Jak silná byla jeho víra ve chvílích utrpení, když
dala vzniknout tak krásným a silným veršům.
(Poděkování paní Věře Čarné, vedoucí kláštera v Ostrově, a zároveň i paní
Marii Bohuňovské, autorce knihy o Jaroslavu Šlezingerovi. Obě vyjádřily plnou
podporu a nadšení, že se více lidí seznámí s jeho osudem a jeho křížovou cestou.)
Jiřina Muzikářová

Křížová cesta Jaroslava
Šlezingera
Veliký Bože, který jsi ve své nekonečné
moudrosti dopustil, aby na naše bedra
klesl kříž velikého utrpení, prosíme Tě,
zalij je rosou své milosti, aby z něj
vyrostl prostý kvítek lidského štěstí a
pokoje. Dej, ať trnová koruna, kterou
nosíme jako svatý odznak Tvých
bojovníků, vtiskla našim duším
statečnost
a
odhodlání
prvních
mučedníků, ať rány, kterými jsme
přibíjeni zlobou rouhačů v žaláře
nesvobody, se stanou plamenem lásky a
kolébkou bolesti, z níž se zrodí nové

lidstvo bez falše a klamu, jemuž pak
vseješ svoje království ducha.
Dej, prosíme Tě, Pane náš, aby slzy,
které vytekly a vytekou z bolesti jako
projev
nemohoucnosti
lidské,
v modlitbě k Tobě o pomoc se staly
Tvou svatou krví, která zavlaží a
zúrodní Tvým požehnáním veškeré
počínání za nastolení nekonečné
svobody Tvého slova, jež se stane
základním kamenem víry a modlitby.
Jejím prostřednictvím náš kříž a utrpení
se stanou radostí, ve které rozkvetou
srdce tichou pokorou Tvé Božské
přítomnosti. Amen.
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I. Ježíš je odsouzen k smrti
Vedou tě před soud,
aby ti vyřkli rozsudek
dle vůle lidu.
Co žádá lid? Trest!
Vždyť odsoudil Krista k smrti,
ač mu den předtím volal Hosanannah.

II. Ježíš bere na svá ramena kříž
Když duše si stýská
na nespra
vedlnost osudu,

když bezmocně se vzpíráš
ranám a těžkému kříži,
pohlédni na Ježíše,
na jeho pokoru,
s níž přijímá kříž,
a on dodá ti síly a odvahy
k smutné cestě
ve vězení.
III. Ježíš padá poprvé pod křížem
Víc než lze snést,
tě tíží rány osudu,
že klesáš
a marně hledáš
vysvobození.
Je nutno znovu se vzchopit
a pokorně donést
svůj kříž
až na konec utrpení.
Ježíši, padající
pod tíhou kříže,
dej mi svou útěchu,
abych tě sledoval
bez reptání.
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IV. Bičování a posmívání
Je smutná
a dvojnásob bolestná
cesta tvé matky
za tebou do vězení.
Namísto radosti a pýchy nad tebou
je pokořena až k slzám.
Jak tě má utěšit?
Slova jsou zbytečná,
kde srdce hovoří.
Když tě všichni bijí,
matka tě pohladí.
Když tebou všichni pohrdají,
matka s láskou tě povzbudí.
Pohleď na matku Páně,
jež potkává Syna,
vedeného na smrt,
a v davu vrahů
jej objímá pohledem láskyplným.
Jí, pokořené a přece oslavené,
odevzdej svou matku i sebe,
aby vám oběma
vyprosila smilování.

V. Šimon z Kyrény pomáhá nést kříž
Nezoufej
ani v největší beznaději.
A když se ti zdá,
žes vyčerpán
a sám, opuštěn,
Bůh nedá ti zemřít
v půli cesty.
Ve chvíli nejtěžší
pošle ti přítele,
aby tě potěšil,
pomohl donést
tvůj kříž,
aby ti ulehčil
břemeno těžké,
bys snáze došel sám
k vykoupení.

VI. Veronika podává Ježíšovi roušku
Vězení ti vtiskne
nesmazatelné znamení
křivdy a pokoření.
S kým se podělíš
o břímě těžké ?
Jen své jedné
duši věrné
dáš hlavu do dlaní
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a vypláčeš
bolest utrpení.

VII. Ježíš padá pod křížem podruhé
Popros Ježíše,
podruhé klesajícího
pod tíhou kříže,
aby ti odpustil
tvou malou víru
a tvou slabost.
Hleď, jak zmučen jest on
a kolik ještě vytrpí,
než dokončí dílo.
Je nutno klesnout,
abys porozuměl

plnému odevzdání
do vůle Páně.
VIII. Ježíš potkává ženy
Sám zmučený,
ponížený,
potupený,
zkrvácený,
poplivaný,
vedený na smrt,
Ježíš těší
plačící ženy
pohledem lásky,
smilování
a odpuštění.
Když jdeš k návštěvě,
zmučený a toužící,
nedej znát bolest,
ale rozdávej lásku,
úsměvem zakrývej rány srdce . . .

IX. Ježíš padá pod křížem potřetí
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Jen pohled na kříž
ti dodá odvahy,
abys znovu povstal,
když už myslíš,
že nelze dál,
když zoufáš bolestí beznaděje.
Hleď, jak Ježíš potřetí klesá,
unaven
k smrti,
aby znovu
povstal
a donesl kříž
až na horu
pokoření.

X. Ježíš je zbaven studu
Styděl ses,
když ti u soudu strhali roušku
tvé cti,
tvého jména,

pokáleli tvou rodinu, tvé přátele,
činili si výsměch
z tvých prostých činů?
Jak malé je tvé utrpení
proti jeho bolesti,
když z něho strhali šat
a vystavili jej
nenasytným zrakům katanů.
XI. Ježíš je přibit na kříž
Ježíše přibili na kříž.
Tragédie vyvrcholila.
I tys měl vyvrcholení
své tragédie.
Každý se zachvěl při řeči
prokurátora
při vynášení rozsudku.
Teď padlo tvé jméno
jak rána palicí.
Vydrž, buď pevný v té chvilce
poslední,
oči publika tě sledují,
nedej jim znát bolest,
spíš pohrdání.
Je nutno vydržet
k dokonání!
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XII. Ježíš na kříži umírá
Dokonáno jest !
Dílo zloby, hněvu, nenávisti
a hlavně strachu!
Skončeno divadlo
a mocipáni zase na chviličku
se cítí v bezpečí.
Jsi mrtev pro svět,
odstraněn z cesty.
Jen Ježíš zmučený k smrti
tě sílí a naději vlévá,
že i tobě kyne
znovuvzkříšení.

- a vyjdeš volný,
svoboden
a čist !

XIV. Ježíšovo tělo je položeno do
hrobu
Aleluja! Vstal Pán oslavený!
Zmařil naděje proklatců
a pokořil své vrahy.
Vstal i pro tebe,
aby ti sejmul pouta pokoření
a vzkřísil tě k životu,
oslavení.
XIII. Ježíš je sňat z kříže
Smutné, šedé a pusté
je vězení.
Jak hrobka studí jeho zdi i jeho strážci
a těžší než kámen náhrobní
je zloba lidí.
Však věř Kristu,
že vstal z mrtvých - z hrobu pokoření
i pro tebe,
že tobě též sešle anděla,
aby ti odvalil kámen uzavření SOUTERRAIN 04/2011 - str. 14

Nemyjte si ruce nad Pilátem...
V Bibli se to hemží postavami. Pokud jde o významné postavy, často bývají
popsány velmi plasticky, se svými klady i zápory. Mezi jednoznačně záporné
postavy patří král Herodes, Jidáš a Pilát Pontský, pod kterým trpěl Ježíš - jak
vyznáváme. Právě postava posledního jmenovaného ve mně vzbudila jistou
zvědavost. Nepřišlo mi, že by byl v evangeliích líčen tak negativně, jaká je jeho
obecně přijímaná „image“. Dokonce jsem se jej snad chtěl i zastat. Jak jsem ale
pronikal do hloubky příběhu, začal se i můj pohled na Piláta měnit. Původně
stručně vypadající úvaha nabobtnala do obsáhlejšího textu. Nejspíš proto, že mě
zajímaly i všelijaké dějové souvislosti. Berte to prosím jako takové osobní
svědectví a komentář k jistě dobře známému pašijnímu příběhu.
Evangelia mluví o mnohých osobách s jistou „dobovou samozřejmostí“, takže
jsem musel do bádání přibrat některé historické prameny, abych celý příběh lépe
pochopil. Dovolte mi takové malé historické entré - představení jednotlivých
postav.
Král Herodes = Herodes Veliký (I.): Král Judeje a dalších k ní připojených
území = vrah neviňátek z Betléma.
Tento Herodes byl římským senátem jmenován králem Judeje. Zřejmě díky
důvěře, již si získal jako jeho vojenský spojenec proti Parthům. Území, které
Herodes ovládal, sice spadalo pod římskou říši, ale on na něm z titulu krále
vykonával svrchovaně veškerou moc. Národností byl Idumejec, tj. původem z
Edomu, jehož "praotcem" je Ezau, bratr Jákobův. Herodes I. byl významným
„lokálním“ panovníkem. Musel prokazovat loajalitu Římu, ale vychutnával a
chránil svou moc na spravovaném území. Započal s rekonstrukcí chrámu v
Jeruzalémě (do kterého sám nesměl vstoupit), a to s takovým rozmachem, jako by
budoval památník sám sobě. Přestavěl i svůj královský palác a Samaří. Nechal
postavit zcela nový přístav - Caesarea Maritima. Jeho architektonické projekty
nesou známky okázalosti a velkoleposti. Ještě před jeho smrtí došlo v rodině jeho
hasmonejské manželky Mariamne (sňatkem s ní legitimizoval svůj královský
titul) k boji o moc a intrikám mezi následníky. Herodes dostál své pověsti a dal
dva své syny - podezřelé ze spiknutí - popravit. Tak přišli na řadu synové, které
měl se svými ostatními manželkami. Ačkoli Herodes před svou smrtí označil
jasně za svého následníka Heroda Agrippu, musel udělení královského titulu
schválit římský senát. Ten však Agrippovi nedůvěřoval natolik, aby mu svěřil
celou Judeu. Na jejím území vznikly čtyři - dnes by se řeklo - „organizačně
správní celky“, jimž vládli tetrarchové - synové Herodovi.
Tetrarcha, kterému připadla Galilea, byl Herodes Antipas, syn Heroda I. a
Samařanky Malthace. Být synem Samařanky není v očích Judských Židů žádné
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plus. Samařsko je od časů krále Jarobeáma známo uctíváním zlatých býků a
dalšími skutky „zlými v očích Hospodinových“, kterých se další generace
dopouštěly. Míšení náboženství v Samařsku vyústilo v odštěpení sekty
Samaritánů, kteří si postavili vlastní chrám, měli vlastní svitky tóry a přidali si
jedenácté přikázání o tom, že Hospodin přebývá na hoře Garizim. Od syna
Samařanky a Idumejce by úctu k židovským tradicím a zákonu očekával asi jen
přehnaný optimista. Celkem lehce se tedy stalo, že se Herodes Antipas při svém
pobytu v Římě zamiloval do manželky svého bratra Filipa, se kterým se pak
dohodl na jeho rozvodu a následné svatbě. Tímto jednáním zcizoložil podle
Mojžíšova zákona a současně vzbudil osobní nepřátelství nabatejského krále
Arety, s jehož dcerou se rozvedl. U panovníka bylo takové jednání nerozvážné a
netaktické. Nakonec se to stalo Antipovi osudným. Jan Křtitel proti sňatku Heroda
Antipy veřejně vystoupil a tím se stal z proroka také politickým protivníkem.
Herodes Antipas mu zavřel ústa tím, že jej uvěznil. Následná poprava a to, co se o
ní z evangelií dočítáme, je skutečným plivnutím do obličeje Židům a jejich
zákonům.
Sanhedrin = synedrium. Sanhedrin je velerada rabínů, která kromě jiného
posuzuje přestoupení proti židovskému zákonu. V dobách nezávislosti má hrdelní
pravomoc. V dobách okupace Římem tuto pravomoc nemá, navíc jsou její
členové, zejména pak velekněz, schvalováni Římem. Očekává se od nich tedy
loajalita k říši. Sanhedrin je zachován jako samosprávný orgán, ale pod jeho členy
se houpou židle při každém konfliktu římského a židovského práva.
Pilát Pontský, původem odkudsi z římské říše, o přesném místě jeho narození se
vedou spory. Jisté je, že se stal příslušníkem aristokratické třídy - jezdců. Jeho
funkce v Judeji má vojenskou povahu, je prefektem. Je zodpovědný za výběr daní
a má udržovat mocenskou nadvládu Říma v Judeji. Pilát neřeší běžné právní
spory nebo zločiny, pokud se netýkají Říma. Zajímají jej tedy hlavně povstání a
politické procesy. Jeho úkolem je také předcházení nepokojům, které by mohly v
důsledku vést ke snížení vybraných daní nebo zvýšení výdajů na okupaci.
Pilátovo počínání v Judeji je krajně necitlivé. Při svém nástupu nechá do
Jeruzaléma v noci napochodovat římské vojáky a vyvěsit císařské insignie. Tím
pobouří Židy natolik, že se dokonce Herodes Antipas připojuje k petici za jejich
odstranění. Je to zřejmě jedna z prvních konfrontací mezi Pilátem a Herodem.
Jsou si spíše konkurenty a nemají důvod k vzájemné sympatii. Mimochodem,
zajímavý je fakt, že onen protest proti podobiznám císaře, orlicím a dalším
militárním korouhvičkám byl veden nenásilně a vyplynulo z něj, že by Židé raději
zemřeli, než akceptovali hanobení chrámu. Nedochovalo se však, kdo tento
„odboj“ vedl. Židé jsou pro Piláta v porovnání s Římany právní subjekt druhé
kategorie. Mohlo jej docela překvapit, jak jsou si právně soběstační. Běžné spory
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řeší malý sanhedrin, pokud je třeba hrdelních trestů, rozhodnout může tetrarcha a
Pilát vůbec nemusí zasahovat.
Pilát má jako prefekt hrdelní pravomoc a v hierarchii moci je určitě výše než
tetrarcha Herodes Antipas. Paradoxně však nemá tolik příležitostí tuto moc
"vychutnat". Pokud k tomu dojde, chová se poněkud arogantním způsobem, což je
důsledek jeho ignorace k místním kulturním a náboženským poměrům. Kromě
použití chrámového pokladu na stavbu akvaduktu se stane nechvalně známým
pořádáním veřejných poprav velmi krutým způsobem - ukřižováním.
Období, ve kterém se odehrává Ježíšův příběh, jistě nepatří k těm, kdy bylo
židovství v rozkvětu. Judea je již za Heroda Velkého desítky let římským
protektorátem. Herodes není z rodu Davidova a původ jedné z jeho manželek
dodává jeho královskému titulu jen slabou legitimitu. Po něm přijdou k moci jeho
synové a římský protektorát se stane ještě více zjevným. Samotní tetrarchové
nerespektují tradiční zákon národa, jemuž panují, synedrium kolaborantsky mlčí a
Jan Křtitel je za otevřený „odboj“ uvězněn. Jeho život má pro Heroda Antipu tak
malou cenu, že jej nechá popravit kvůli rozmaru. Herodovo svědomí ale nemlčí,
ví, že za bezpráví na proroku může čekat trest.
V této situaci chodí Ježíš, učí, káže, nevyvrací tradice, naopak na ně navazuje.
Vyhazuje směnárníky z chrámu, vede polemiky se zákoníky, uzdravuje i v sobotu.
Ježíš se obrací na prosté lidi a dokonce i na celníky a jiné hříšníky. Ti mu
naslouchají a mnozí jej následují. Ačkoli koná zázraky, snaží se brzdit šíření
pověstí o sobě. Chce, aby co nejvíce lidí slyšelo jeho učení, nechce však
charismatické hnutí, které následuje svého guru. Jan Křtitel, který je ještě ve
vězení, posílá učedníky s dotazem: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat
jiného?“ (Mt 11:3). Možná by si přál, aby se ho Ježíš zastal, možná mu přijde
Ježíšův program málo politický. Ježíš ale nekritizuje konkrétní potentáty své doby
pro jejich přestoupení, dokonce ani když Jana Křtitele popraví, tak neudělá nic, co
by evangelistům stálo za zmínku. Žádné sjednocování lidu proti římské nadvládě,
žádné nacionální nebo náboženské burcování. Hledí si zkrátka svého království,
které, jak říká „není z tohoto světa“.
Herodes se o Ježíšovi dozvídá a obává se, zda to nevstal z mrtvých Jan Křtitel.
Očekává další problémy a zřejmě by rád zjistil, co je ten Ježíš zač. Ježíšovo
počínání je solí v očích především rabínům v synedriu. S jeho příchodem upadá
jejich autorita. Synedrium střeží poslední skutečnou baštu soudní moci v rukou
židů nad židovským obyvatelstvem. Rabíni mohou lehce propadnout domnění, že
oni jsou vlastně těmi, kdo uchovávají židovství jako takové proti Římu a
„pseudokráli“. Ježíš je pro synedrium z počátku dalším „lžimesiášem“, kterého je
třeba odhalit a odsoudit. Postupně však rabíni zjistí, že Ježíš zákon zná tak dobře,
jako by jej sám napsal, že jej dokonce vykládá takovým způsobem, který
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nemohou vyvrátit. Ježíš se obhájí proti žalobám, odhaluje léčky a čelí jim. Je pro
synedrium jako tikající bomba.
Co by se asi tak mohlo stát, kdyby Ježíš své učení o lásce nahradil nějakým
politickým programem? Co by se stalo, kdyby se označil za Mesiáše a podpořil to
několika zázraky? Vedlo by to nutně k nepokojům a otevřenému odporu proti
tetrarchovi, což by Řím netoleroval. Z takových nepokojů by se muselo
zodpovídat i synedrium a kdoví, jak by to celé skončilo. Synedrium nevěří, že
Ježíš je Mesiáš. Nahlíží na něj a soudí jej „podle sebe“, protože jim k odsouzení
Zákon nestačí. Ježíše se potřebují zbavit, ale nestačí na to sami. Potřebují zrádce,
který jim jej vydá, a někoho, kdo má pravomoc jej popravit. Nyní se ocitá
synedrium na dně morální bídy. Podplácí zrádce, velekněz se radí se svým
předchůdcem, tajně, v noci a ještě ve svátek Ježíše vyslýchají. Je to vůbec možné,
aby tolik rabínů udělalo tolik procesních chyb proti vlastnímu jednacímu řádu?
Někteří skeptici tomu nevěří, nicméně možné to je. Ježíš jim byl nečekaně vydán
a bylo třeba co nejrychleji jednat. Konečně vstupuje do děje Pilát Pontský. Ten
Pilát, kterého Mojžíšův zákon vůbec nezajímá. Tedy přesněji řečeno, zajímá jej
pouze jako konkurenční zákon k římskému právu. Synedrium, které si do té doby
suverénně zabývalo samosprávou, najednou potřebuje Piláta kvůli jeho hrdelní
pravomoci. Přivádějí Ježíše a v podstatě Pilátovi sdělují svoji žalobu jako hotový
rozsudek. I tato okolnost svědčí o tom, v jak emotivně vypjaté situaci se členové
synedria nacházejí. Pokud by si zachovali alespoň trochu nadhledu, jednali by
diplomatičtěji. Nemohou přece čekat, že Pilát přijme beze všeho jejich rozsudek a
vydá Ježíše k popravě. Tím by sám sebe degradoval z prefekta na kata. Ve své
obžalobě chvíli mluví o „rouhání“, když to nezabere, žalují z velezrady.
Pilát zřejmě aramejsky neuměl, rozhodně ne natolik, aby mohl sám rozumět
tomu, co vykřikují jednotliví rabíni a ostatní lidé ve shromáždění. Někdo mu to
tedy musel přeložit a hlavně vysvětlit, o co vlastně těm rozvášněným Židům jde.
Je logické, že následuje výslech před Pilátem. Pilát si chce udělat vlastní úsudek o
tom, zda Ježíš představuje riziko pro zájmy Říma. Kdo tedy stojí před Pilátem?
Před prefektem, který je zvyklý na všelijaké povstalce, nepřizpůsobivé živly a
radikály? Ježíš. Ten, který učí tisíce lidí svému učení o lásce a odpírání zlu. Syn
člověka, který je zvyklý mluvit k lidem a svým osobním charismatem si získat a
udržet jejich pozornost. Současně ale také Syn boží, který nemůže zapřít Otce,
nemůže se hájit lží. Mluví stručně, diplomaticky, ale pravdivě. Zbytečně Piláta
nepopouzí. Ví dobře, že jeho pozemská cesta se chýlí ke konci a je s tím smířen.
Je spíše klidný.
Pilát musí poznat, že se ocitá tváří v tvář neobyčejné osobnosti, jejíž charakter
je sice zásadový, ale ne vzpurný a násilný. Jistě je schopen rozeznat vůdčí
schopnosti Ježíše, avšak i to, že nepředstavuje vojenskou hrozbu. Řekl bych, že
kouzlo Ježíšovy osobnosti musí být zcela zjevné.
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Postřehla je i Pilátova manželka, které se o Ježíšovi zdálo. Prý si Pilát s tím
spravedlivým „nemá nic začínat“. Pilát je vícenásobně varován. Ani jeho rozum,
ani jeho smysly, ba dokonce ani jeho manželka na Ježíšovi neshledává nic
závadného. Nehodlá se stát loutkou v rukou synedria, nemůže je však ani
ignorovat. Jakmile zjistí, že Ježíš pochází z Galileje, využije toho a odešle jej
Herodu Antipovi, který je ve svátek přítomen v Jeruzalémě. Tetrarcha je
Pilátovým gestem jistě polichocen. Vykládá si jej zřejmě tak, že sám římský
prefekt uznává jeho přednost soudit, dle regionální příslušnosti souzeného. Je
psáno že „Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; předtím totiž bylo mezi nimi
nepřátelství“ (Luk 23:12). Jistě se již dříve chtěl přesvědčit, zdali to přece jen
není obživlý Jan Křtitel. Čeká od Ježíše nějaké zázraky, o kterých už dříve slyšel.
Těžko říci, zda chtěl nějak uzdravit nebo očekával magický zážitek. Zábava se
však nekonala a Antipas byl zklamán. Z toho, že se Antipas Ježíši dokonce
vysmál ( Luk 23:11), můžeme soudit, že se jím rozhodně necítil ohrožen.
Sporné označení za „krále židů“ tedy zcela jistě nebral jako pokus o velezradu.
Vzkazem k Pilátovi je roucho, do kterého jej nechal obléci (kraličtí o něm mluví
jako o bílém a ekumenický překlad jako o slavnostním). Bílé roucho v sobě
skutečně skrývá mnoho symboliky. Předně je v souvislosti se soudy znakem
nevinnosti. V souvislosti se svátkem, který probíhal, je "kittel" opravdu rouchem
slavnostním, protože jej obléká kněz při části obřadu a také otec při slavnostní
obřadní večeři. Vzhledem k tomu, že Ježíšovo obvinění u Piláta a Antipy znělo
„prohlásil se za krále židů“, je toto roucho ironickým posměšným gestem. Jako by
chtěl říci: „Tady už byli jiní, kteří nás chtěli připravit o moc. Ty jsi neškodný
blázen, který nás nějakým učením nemůže ohrozit.“ Otázkou zůstává, proč
Antipas Ježíše rovnou neosvobodil. Možná oplácel zdvořilost Pilátovi a chtěl mu
dát možnost vyřknout finální rozsudek. Z Ježíše se tedy stává „horký brambor“.
Ti, kteří mají hrdelní pravomoc, neshledávají, že by jí měli využít. Z různých
důvodů by se nejraději zřekli odpovědnosti. Samospráva však naléhá a hrozí
nepokoji ve svátek, kdy jsou v Jeruzalémě shromážděny tisíce Židů. Nastává
zvláštní scéna, kdy se Pilát ptá shromážděného davu, zda má propustit Ježíše nebo
Barabáše. Osobně bych tuto scénu nerad komentoval, protože nerozumím
kontrastu zdánlivé přímočarosti s vnitřní složitostí, která ukazuje někam ke
slovním hříčkám, nepřesnostem překladů a vede k dohadům o autentičnosti.
Máme zde totiž rázem dva Ježíše. Barabáš se podle řeckých pramenů měl
jmenovat také Ježíš. Navíc „Bar-Abba“ znamená v aramejštině „syn otce“ a tak o
sobě mluvil i Ježíš Nazaretský. O Barabášovi se tvrdí, že byl bandita, nicméně na
rozdíl od jiných banditů o něm historické prameny mlčí. Pokud tedy lidé v davu
volali, že chtějí propustit Bar-Abbase, je otázkou, koho vlastně mysleli ... důležitý
je výsledek. V souladu s žalobou synedria je Ježíš vydán k ukřižování.

SOUTERRAIN 04/2011 - str. 19

Proč vlastně dával Pilát davu na vybranou? Zřejmě se chtěl ujistit, že Židé
vnímají Ježíše tak, jak mu to podalo synedrium. Současně je to poslední šance na
Ježíšovo osvobození. Lidská spravedlnost je opět v koncích a osud Syna člověka
se ocitá v rukou zfanatizovaného davu. Pilát si zbytečně myl ruce a dav nemusel
křičet „krev jeho na nás a naše děti“, každý nese svůj díl viny.
Poté, co se Pilát ujistil, že dav opravdu žádá Ježíšovu smrt, nastává v jeho
jednání zásadní zvrat. Z obhájce se stává katem. Přemýšlel jsem o tom, zda je to
ona mechanika moci, kterou nalézáme u populistických politiků v celé lidské
historii. Takový hřích by snad mohl být odpuštěn. Jenže je v tom zřejmě něco víc,
můj názor na Piláta se náhle diametrálně změnil. Pilát hledá způsob, jak situaci
vnitřně uchopit, když už se mu nepodařilo vysmeknout se z běhu událostí. Dobře
ví, že Ježíš není nějaký nábožensky poblouzněný prosťáček. Může si myslet, že
Ježíš je prorok nebo že by skutečně mohl být „králem Židů“ v nějakém
náboženském smyslu. Tohoto krále mu sami Židé vydávají, aniž si toho jsou
vědomi. Pilát v této situaci nachází příležitost k odplatě za všechny ústupky, které
Židům musel dělat, za všechna "extra", která jim musel tolerovat. Místo aby trval
na Ježíšově nevině, trvá na nápisu na jeho kříži: „Ježíš Nazaretský, král
židovský.“ (Jan 19:19). Chce, aby z něj bylo jasné jeho poselství: „Židé, sami jste
si ukřižovali svého krále a možná i Mesiáše, na kterého čekáte!“ V této
zvrácenosti vidí svůj definitivní triumf nad svéhlavým židovstvem. Hřeší tak proti
Duchu svatému, protože vědomě koná zlo a vyvrací víru. Trestem je mu neslavný
zbytek života, smrt a zatracení po tisíce let. To je dosvědčováno miliony křesťanů,
kterým se dostal do kréda. Hranice mezi svatostí a zatracením může být velmi
úzká, měli by to vědět hlavně ti, kdo se chápou moci. Nemyjte si ruce nad
Pilátem!
Kryštof Sýkora
Zdroje: wikipedia.org (hesla: Pilatus, Herodes, Antipas, Barabbas, Kittel),
evangelia. Pro hledání v textech byl použit počítačový program DAVAR 3
(www.davar3.net ), včetně dostupných biblí a Biblického slovníku A. Novotného.

Za sestrou Svatoňovou (1915 - 2011)
I řekl mu jeho pán: To dobře služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
nad mnohým tebe ustanovím. Vejdi v radost svého pána (Mt 25,21).
Ona což mohla, to učinila (Mk 14,8).
Sestra Hana Svatoňová byla dcerou řídícího učitele. Studovala na učitelském
ústavu v Krabčicích a pak několik semestrů na filosofické fakultě v Praze, dokud
Němci nezavřeli vysoké školy. Sestra Svatoňová si vzala za muže faráře v r. 1939.
A to do značné míry určilo její život. Dříve to chodilo tak, že paní farářová
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automaticky stála po boku svého manžela a sloužila ve sboru a v církvi bez
nároků na nějakou odměnu. Paní farářové velmi často neměly žádné zaměstnání a
ten, kdo do toho nevidí, by si mohl povědět, že tedy vlastně nic nedělaly, měly
pohodlný život. Opak je pravdou. Paní farářové často celý svůj život obětovaly
službě církvi, jaksi dobrovolnicky. Tiše sloužily - a byla to služba náročná a
celoživotní. A většinou jim za jejich službu nikdo nepoděkoval. Když na sboru
něco pokazil farář, mohla to napravit paní farářová, ale když na sboru něco
pokazila paní farářová, pak nebylo pomoci. Bratr farář Svatoň ovšem nepůsobil
na sboru. Byl tajemníkem na synodní radě. Byl redaktorem Českého bratra, měl
na starosti sbírku kázání, také archiv, ale předně církevní středisko
v Herlíkovicích. Nejdůležitější etapa života sestry Svatoňové by se dala
pojmenovat – Herlíkovice. Od 50. let do 80. let byly Herlíkovice druhým nebo
možná prvním domovem Svatoňových. Br. farář přijal jako své poslání
organizovat a vést pobyty v Herlíkovicích, různé brigády a setkání evangelíků
z Česka i zahraničí. Do Herlíkovic Svatoňovi jezdili každou volnou chvíli.
Společně budovali Herlíkovice. Bratr farář organizoval život a práci a sestra
farářová s ním – co mohla, to činila. Kde jí bylo potřebí, tam pomáhala.
Pak přišel důchodový věk. V důchodu Svatoňovi bydleli stále v tomto domě
v dnešním farářském bytě. A po smrti bratra faráře rodina vyměnila rodina byt za
menší, hned vedle, na stejném poschodí. Sestra Svatoňová chodila do Sokola,
četla, zajímala se o dění doma i ve světě, měla ráda rodinu, chodila na biblické a
bohoslužby, dokud jí to zdravotní stav dovolil. Jezdila do Chotěboře na církevní
rekreace pro seniory. Udržovala korespondenci s mnoha přáteli ze zahraničí,
s nimiž se Svatoňovi seznámili v době, kdy byl br. Svatoň tajemníkem na SR.
Byla to taková hezká milá paní. Tichá, ostýchavá. Přišla do kostela, mile se
usmívala, podala ruku, prohodila pár slov a vytratila se. Měl jsem dojem, že ráda
přijde mezi lidi, ale radši je sama a už vůbec nechce být středem pozornosti.
Dobře její život vystihuje verš z Nového zákona, vybraný na smuteční
oznámení. Co mohla, to učinila. Každý z nás dostává od Pána Boha poslání.
Sestra Svatoňová, co mohla, učinila, tiše sloužila rodičům, s manželem a rodinou
církvi, rodině. Smutek překrývá vděčnost za dar jejího života.
A co dál? Je to závěr, úplný konec. Je smrt poslední tečkou za životem? Po
pravdě, to nikdo z nás neví. Ale věříme, a sestra Svatoňová také věřila, v Boha.
Že on život dává a on nad ním bude mít poslední slovo. Že nejdeme do prázdna,
ale do nebeského domova. Věříme, že nebeský domov je cíl našeho putování.
Jaké to bude? Nevíme. Ale apoštol píše, že to bude příjemné překvapení. Co oko
nevídalo a ucho neslýchalo a na mysl lidskou nevstoupilo, to připravil Bůh, pro ty
kdo ho milují, v nebesích. Smrt je hranice, která odhaluje omezenost lidských sil.
Naděje je však v Bohu, jehož moc je neomezená. Do jeho rukou nakonec
odevzdáváme život se vším, s radostmi i trápením, s tím, co jsme udělali i
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neudělali. S důvěrou, že za tou hranicí uslyšíme slovo Boží: Služebníku dobrý a
věrný nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tebe ustanovím, vejdi v radost svého
Pána.
(Ze smutečního kázání Petra Hudce)

Věra Hajská (1927 - 2011)
Vzpomínka na babičku, jak zazněla z úst vnoučat při rozloučení v Křížlicích 6.
3. 2011 (zkráceno)
Naše babička byla ženou řádu. Chtěla přesně vědět, kdy, co a jak. To pro ni bylo
charakteristické. Všechno si zapisovala do diáře. Třeba kolik jsme nasbírali hub,
kdy napadl první sníh, kolik litrů malinové šťávy udělala... Den měla přesně
naplánovaný.
Smysl pro řád a pořádek se projevoval v celém jejím životě. S velkou pečlivostí
se jako farářka připravovala na bohoslužby a biblické hodiny, na vedení mládeže
a dětí. Byla tak precizní, že si dokonce připravila do počítače podobu svého
smutečního oznámení a bohoslužebný pořad při rozloučení s ní. Vybrala písně,
zvolila biblické texty. Smuteční oznámení v počítači stále aktualizovala, aby
nikdo nechyběl. Tak tam je všech 17 vnoučat a 19 pravnoučat.
Na rodině jí hodně záleželo. Byla to právě rodina, která se kolem ní semkla
v dobách nejtěžších (zvláště v době, kdy se jí po 27 letech rozpadlo manželství) a
dodala jí odvahu, aby dokončila kdysi započaté studium teologie. Tak se ocitla ve
školní lavici po boku svých dvou dcer, ale předběhla je a dostudovala dříve.
Jako paní farářová prožila několik let ve sborech v Děčíně, na Mělníce, 16 let
potom ve Svratouchu a 5 let ve Cvikově. Být paní farářovou ovšem pro ni
znamenalo nejen stát po boku manžela, ale plně se zapojit do sborové práce a
kdykoli manžela zastoupit. Na tomto místě se sluší též připomenout její
spolupráci na hebrejsko-českém slovníku a její práci ve starozákonní překladatelské skupině. Jako farářka působila v Nymburce, k tomu
nějaký čas administrovala Chleby, a když se s manželem Vlastimilem Hajským
odstěhovali do Chleb, kde on nastoupil jako farář, celých 10 let (to už mohla být
v důchodu) dojížděla a pracovala jako farářka ve Velenicích. Kvůli službě v církvi
si téměř v důchodovém věku udělala autoškolu a některým jejím příhodám
z jejího ježdění autem jsme se často hodně nasmáli.
Moc pro ni znamenala duchovenská práce v církvi, a proto měla ohromnou
radost, když se touto cestou vydal někdo z jejích blízkých. Jedno její přání už
zůstane nesplněno: aby se všichni faráři a farářky z rodiny vyfotili spolu s ní
v taláru. Mohlo by nás i s ní být z té nejužší rodiny 10, vystudovaných teologii
pak mnohem víc. Služba v církvi byla pro ni vždycky moc důležitá. Když ji
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nedávno její zeť Petr vyzval, aby sepsala, co je obsahem její víry, poslechla a my
jsme v počítači našli tato slova: Když o tom tak přemýšlím, vzpomněla jsem si na
svůj život od narození, že spíš než o své víře, musím psát o Boží věrnosti, která mě
právě už od narození provázela. Mým kmotrem u křtu byl Josef Kaštánek, který u
tatínka byl zaměstnán jako pekař. Ten mi daroval ke křtu bibli, do které vepsal
toto věnování: Budiž věrný až do smrti a dámť korunu života. (Zj 2,10). A dál
pokračuje básní: Budiž věrná, Pán ti velí, v jeho kráčej šlépěji, Jemu zasvěť život
celý, těš se blahou nadějí. – To jsou slova pravá, jistá, Pán tvůj sedě na trůnu, pro
tebe již v nebi chystá slávy věčné korunu. Tato slova mě provázela snad celý život,
ale moje věrnost byla jen a jen pod dohledem Boží věrnosti. A dále babička píše o
Boží věrnosti zakoušené docela hmatatelně skrze lidi, kteří jí byli na blízku, ať už
v rodině, ve sboru, v církvi, a pomohli jí v životě zvláště v těžkých chvílích.
K těm nejtěžším patří i úmrtí jejího nejmladšího tříletého syna Jonatana.
Její závěť o ní prozradí mnohé. Není to v pravém slova smyslu závěť, z níž
byste se dozvěděli něco o dělení majetku. Ale je tam přání, abychom si především
vzájemně pomáhali, rozkaz - na pohřbu žádné slzy. Když babička v závěti píše:
žádný smutek a slzy, rozumíme jejímu přání, ale není to tak jednoduché je splnit.
A navíc slzy nejsou jen projevem smutku, ale také projevem vděčnosti Pánu Bohu
za její život.
AH

Pocta Albertu Schweitzerovi
(pozvání na koncert nejen Našich pěvců)
Albert Schweitzer, filozof, teolog, světově
uznávaný varhanní virtuóz. Když jako třicetiletý
odeslal z Paříže svým příbuzným a přátelům dopisy,
že začne studovat medicínu, aby mohl pomáhat
vlastníma rukama těm nejubožejším, pokládali ho v
lepším případě za blázna. Většinou se však setkal s totálním nepochopením, s
výčitkami, že zahrabává své hřivny. Rozhodnutí ale nebylo náhlé, ve
Schweitzerovi zrálo dlouhé roky. Už jako osmnáctiletý došel k tomu, že kdo je
ušetřen vlastního utrpení, má se snažit mírnit utrpení jiných.
V pondělí 18. dubna v 19:30 v evangelickém kostele u Salvátora chceme
komponovaným koncertem složit poctu tomuto neobyčejnému člověku. Životem
a myšlenkami Alberta Schweitzera nás provede herec Alfred Strejček, jeho
varhanním uměním Lucie Nováková (po dlouhodobé rekonstrukci rozezvučí
velký salvátorský královský nástroj), evropský svět zastupuje sbor Naši pěvci
(Mendelssohn, Brahms, Bach) a Afriku skupina Nsango malamu.
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Kalendář na duben 2011
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

3. 4. s VP (Laetare)
P. Hudec
10. 4. pro malé a velké (Judica) A. Hudcová
17. 4. Květná (Palmarum)
M. Prudký
22. 4. Velký pátek s VP (18:30) A. Hudcová / P. Hudec
24. 4. Hod Boží velikonoční, VP A. Hudcová / P. Hudec
A. Hudcová
1. 5.
úterý 18:00 - Základní biblické příběhy dle dějepravy (SZ)
Nedělní škola:
neděle 9:30
Náboženství:
čtvrtek 16:30
pátek 13:30 (ZŠ Suchdol)
úterý v 19:00
čtvrtek 21. 4. v 18:30 - Čtení pašijí
středa v 18:30
pondělí 18. 4. v 19:30 u Salvátora - koncert "Pocta A.

Biblická hodina
Děti
Mládež a dorost
X-cátníci
Sbor Naši pěvci

Schweitzerovi"

Křesťanská
služba
Klub poznávání
Hodina pohybu
pro seniory
Debatní klub
seniorů
Setkání s hostem

Staršovstvo
Konfirmandi

neděle 3. 4. po bohoslužbách
středa 27. 4. ve 14:00 - manželé Boškovi: Izrael
pondělí 4. 4. a 18. 4. v 15:00
pondělí 11. 4. v 15:00 - Ježíšovo evangelium a co v něm
není
čt 28. 4. v 16:00 - setkání s 35 hosty z Německa (sbor
Eberbach am Neckar)
v 19:30 - Indie slovem i obrazem (čerstvé zážitky Věry a Pavla
Benešových)
čtvrtek 14. 4. v 19:30
čtvrtek v 17:00 – pokračování až v září
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