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Souhlasím.
Nesouhlasím.
Jsem úplně jiný! Jsem úplně jiná!
Opravdu?
Něco na tom je!
Možná…
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Co si o mnû myslí druzí
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„Pomohla mi
jen tak.“

„NENÍ TAK HEZKÁ,
TO JEN TAK VYPADÁ!“
„LÍBÍ SE MI,
JAK SE SMĚJE!“

„Dej si pozor,
bude se před tebou
vytahovat!“

„Pﬁed
r
a je‰t okem si p
û mi
ji nev Ûjãila kníÏ
rátila
ku
!“

„Neudûlá ani kotoul, je pûkné nemehlo...“
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Byli jednou ãtyﬁi sourozenci. âtyﬁi dûti, které byly od narození slepé. Jednoho dne pﬁijel do jejich vesnice cirkus
s velk˘m slonem. Dûti toho uÏ o slonu hodnû sly‰ely a bûÏely k nûmu. Prosily, aby se ho mohly dotknout
a chtûly se dostat na jeho vystoupení. ¤editel cirkusu jim to dovolil a ony pak ﬁíkaly:
„Slon je obrovská pevná zeì.“
„Slon je sloup z chlupÛ a kÛÏe.“
„Slon je velká roura.“
„Slon je pﬁece velk˘ tlust˘ koberec.“

Kdo má pravdu?
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Îalm 139
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Kdo jsem?
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KdyÏ mi nûco leÏí v Ïaludku?
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Tady je nej...

I. – 2 – 3

metodika8_PL_cb

7.10.2009 19:20

Stránka 9

Koho obdivuji
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Ten tvrdí to a ten zase tohle...
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Jsem tvá pevná tvrz,
kde se mÛÏe‰ ukr˘t.
(podle Î 91,2)

Osvobodím tû
od pﬁekáÏek,
které pﬁed tebou stojí.
(podle Î 91,3)

Se mnou se
nemusí‰ bát.
(podle Î 91,5)

PÛjde‰-li pﬁes vody,
já budu s tebou,
pÛjde‰-li pﬁes ﬁeky,
nestrhne tû proud.
(podle Iz 43,2)

Vím,
co je pro tebe dobré,
je‰tû pﬁedtím, neÏ to vysloví‰.

Jsem s tebou,
i kdyÏ mû nevidí‰.
(podle Î 139,9)

(podle Î 139,4)

Na tvé tváﬁi
se zrcadlí moje tváﬁ.
(podle 2 K 3,18)

âlovûãe,
jsi m˘m obrazem
podle mé podoby.
(podle Gn 1,27)
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JeÏí‰ je pro mne
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V Bibli se píše, že Ježíš křísí mrtvé,
ale v koncentračních táborech
zemřelo tolik lidí a nikdo z nich
z mrtvých nevstal!
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Ježíš – to je něco dobrého leda pro babičku!
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Co víme?
JeÏí‰ byl Îid z rodu krále Davida a narodil se nûkdy za vlády ﬁímského císaﬁe Augusta a tûsnû pﬁed smrtí
Heroda Velikého, kter˘ byl králem v Jeruzalémû. VyrÛstal v Nazaretû. Jeho matkou byla Marie a pozemsk˘m
otcem Josef. Josef byl povoláním tesaﬁ. Asi ve sv˘ch tﬁiceti letech zaãal b˘t JeÏí‰ veﬁejnû znám˘ jako prorok
a kazatel a pÛsobil pﬁibliÏnû tﬁi roky. Veﬁejnû pÛsobil zejména v Galileji a v okolí Genezaretského jezera.
Nûkolikrát nav‰tívil Jeruzalém. Jeho postoje proti dodrÏování soboty a jin˘m Ïidovsk˘m zákonÛm
provokovaly zejména vlivné pﬁedstavitele Ïidovského národa. Byl napadán za svou solidaritu s lidmi na
okraji spoleãnosti. Pro jeho poselství o BoÏím království se kolem nûj vytvoﬁila skupina pﬁíznivcÛ, která jej
následovala. Jeho pÛsobení vyvolávalo velkou nadûji v ﬁadách obyãejn˘ch lidí. PﬁestoÏe se JeÏí‰ vyh˘bal
politick˘m stanoviskÛm, nepﬁestával kritizovat vládnoucí kruhy spoleãnosti a jednou se dokonce otevﬁenû
vyjádﬁil proti nejvy‰‰í skupinû Ïidovsk˘ch knûÏí spravujících chrám. Pﬁi své poslední náv‰tûvû v Jeruzalémû
slavil se sv˘mi uãedníky hostinu, která se stala pro kﬁesÈany základem slavení eucharistické hostiny, a tu dnes
naz˘váme také m‰í svatou. Zradou nebliÏ‰ích lidí z vlastních ﬁad byl JeÏí‰ zatãen. Îidov‰tí pﬁedáci jej obvinili,
Ïe se rouhal proti Bohu a prohla‰oval se za Ïidovského krále. ¤ímská správa vedená Pontiem Pilátem jej
na základû tohoto obvinûní odsoudila k smrti. Pﬁed Ïidovsk˘mi svátky Pesah byl za zdmi mûsta ukﬁiÏován.
Je‰tû téhoÏ dne bylo jeho tûlo pohﬁbeno do hrobu v blízkosti místa popravy.Jeho uãedníci tvrdí, Ïe se s ním
po jeho smrti na rÛzn˘ch místech setkali.

I. – 3 – 2
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Tituly
KdyÏ JeÏí‰ pﬁi‰el do konãin Cesareje Filipovy, ptal se sv˘ch uãedníkÛ: „Za koho lidé pokládají Syna
ãlovûka?“ Oni ﬁekli: „jedni za Jana Kﬁtitele, druzí za Eliá‰e, jiní za Jeremiá‰e nebo za jednoho
z prorokÛ.“ ¤ekne jim: „A za koho mû pokládáte vy?“
Mt 16,13–16

Syn Boha

Syn ãlovûka
DALAJLÁMA
MATKA TEREZA

Mesiá‰, Kristus
KRÁL ROCK’N ROLLU

Prorok

Soudce
KRÁLOVNA M
ATKA

Zachránce, Sótér

SVATÝ OTEC

Pán, Kyrios
Monsgre

Ing.
Mgr.

Miss
MUDr.
Bc.
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Historické prameny

Îidovské prameny
Joseph Flavius, Îidovské staroÏitnosti (asi 37–110)
„ProtoÏe Ananos mûl takovou povahu, usoudil, Ïe je vhodná chvíle, kdyÏ
Festus byl mrtv˘ a Albinus byl je‰tû na cestû, a svolal zasedání soudcÛ, pﬁivedl
pﬁed nû Jakuba, bratra JeÏí‰e, zvaného Kristus, a nûkteré jiné. Obvinil je
z poru‰ování zákonÛ a pﬁedal je k ukamenování.“
„Toho ãasu Ïil jeden moudr˘ muÏ, kter˘ se jmenoval JeÏí‰. Jeho chování bylo
dobré a byl znám jako ctnostn˘. A mnozí z ÎidÛ a z ostatních národÛ se stali
jeho uãedníky. Pilát ho odsoudil k smrti na kﬁíÏi. Ti v‰ak, kteﬁí se stali jeho
uãedníky, neopustili jeho uãednictví. Vyprávûli, Ïe se jim zjevil tﬁi dny po svém
ukﬁiÏování a Ïe byl Ïiv. Snad to byl proto Mesiá‰, o nûmÏ proroci vyprávûli
podivuhodné vûci.“

¤ímské prameny
Gaius Plinius Caecilius Secundus mlad‰í,
Dopis císaﬁi Traiánovi
(111–113)
„Tvrdili v‰ak, Ïe mají
ve zvyku se ve stanoven˘ den pﬁed v˘chodem slunce scházet
a spoleãnû prozpûvovat píseÀ Kristu
jakoÏto Bohu, Ïe se
zavazují vzájemnû
pﬁísahou nikoli k nûjakému zloãinu, n˘brÏ
Ïe se nebudou dopou‰tût krádeÏí, ani loupeÏí, ani cizoloÏství, Ïe budou drÏet ãestné
slovo a vûrnost…“

Publius Cornelius Tacitus, Anály (55–120)
Nedala se vyvrátit ‰patná zvûst o tom, Ïe poÏár
byl zaloÏen z rozkazu.
Proto Nero obÏaloval
jiné z tohoto zloãinu,
a trestal je nejkrutûj‰ími
mukami – ty, kteﬁí byli
kvÛli sv˘m zloãinÛ lidem nenávidûni a byli
naz˘váni christiani. PÛvodce toho jména, Kristus, byl za vlády Tiberiovy popraven prokurátorem Pilátem z Pontia. Povûra ta vybuchla s novou silou, nejen
v Judsku, odkud pochází, ale i v ¤ímû, kde se
sbírá z celého svûta zlo a ohavnost.“

KﬁesÈanské prameny
Listy Pavla z Tarsu
(po roce 40)
Pramen Q
(50–60)
Matou‰ovo, Markovo a Luká‰ovo
evangelium, tzv. synoptická evangelia
(45–85)
Janovo evangelium
(90)
mimokanonické, apokryfní spisy
(2.–6. století)

I. – 3 – 4

Suetonius, Îivotopis dvanácti císaﬁÛ
(70–120)
„Klaudius Îidy, bouﬁící se pro pobuﬁovatele Krista, vyhnal
z ¤íma.“
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Jednání bez hranic
JeÏí‰ vstal od stolu a vûdom si toho, Ïe mu Otec dal v‰ecko do rukou a Ïe od Boha vy‰el a k Bohu
odchází, odloÏil svrchní ‰at, vzal lnûné plátno a pﬁepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a zaãal
uãedníkÛm um˘vat nohy a utírat je plátnem, jímÏ byl pﬁepásán. J 13,3–5

„Zachee, pojì rychle dolÛ, neboÈ dnes musím zÛstat
v tvém domû,“ On rychle slezl a s radostí jej pﬁijal:
„V‰ichni, kdo to vidûli, reptali: „On je hostem
u hﬁí‰ného ãlovûka.“
L 19,5–7
Udûlal si z provazÛ
biã a v‰echny
z chrámu vyhnal,
i s ovcemi
a dobytkem,
smûnárníkÛm
rozházel mince,
stoly zpﬁevracel
a prodavaãÛm
holubÛ poruãil:
„Pryã s tím odtud!
Nedûlejte z domu
mého Otce trÏi‰tû!“
J 2,15–16

JeÏí‰, kter˘ vûdûl v‰ecko,
co ho má potkat, vy‰el a ﬁekl
jim: „Koho hledáte?“
Odpovûdûli mu: „JeÏí‰e
Nazaretského.“ ¤ekl jim:
„To jsem já.“
J 18,4–5

V ten ãas ‰el JeÏí‰ v sobotu
obilím. Jeho uãedníci dostali
hlad a zaãali mnout zrní
z klasÛ a jíst. KdyÏ to vidûli
farizeové, ﬁekli mu: „Hle, tvoji
uãedníci dûlají, co se nesmí
dûlat v sobotu!“
Mt 12,1–4
Vstali, vyhnali ho z mûsta
a vedli ho aÏ na sráz hory,
na níÏ bylo jejich mûsto
vystavûno, aby ho svrhli dolÛ.
On v‰ak pro‰el jejich stﬁedem
a bral se dál. L 4,28–30
I. – 4 – 1
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Komu se málo odpou‰tí, málo miluje
Petr pﬁistoupil k JeÏí‰ovi a ﬁekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, kdyÏ proti mnû zhﬁe‰í?
Snad aÏ sedmkrát?“ JeÏí‰ mu odpovûdûl. „Pravím ti, ne sedmkrát, ale aÏ sedmdesátkrát sedmkrát.“
Mt 18,21–22
MuÏi nesli na nosítkách ãlovûka, kter˘ byl ochrnut˘, a snaÏili se ho vnést dovnitﬁ a poloÏit pﬁed JeÏí‰e
(…) KdyÏ vidûl jejich víru, ﬁekl tomu ãlovûku: „Tvé hﬁíchy jsou ti odpu‰tûny.“ L 5,18.20
JeÏí‰ se obrátil k Ïenû a ﬁekl ·imonovi: „Pohleì na tu Ïenu! … Její mnohé hﬁíchy jsou jí odpu‰tûny,
protoÏe projevila velikou lásku. Komu se málo odpou‰tí, málo miluje“. ¤ekl jí: „Jsou ti odpu‰tûny
hﬁíchy“. L 7, 43.47–48
„Otãe, odpusÈ jim, vÏdyÈ nevûdí, co ãiní.“ L 23,34

Jeden z farizeÛ ho prosil, aby s ním pojedl.
I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo
u stolu. Hle, v tom mûstû byla Ïena, hﬁí‰nice.
Jakmile se dozvûdûla, Ïe je JeÏí‰ u stolu
ve farizeovû domû, pﬁinesla alabastrovou nádobku
vonného oleje. A s pláãem se postavila zezadu
k jeho nohám, slzami zaãala smáãet jeho nohy
a otírat je sv˘mi vlasy, vroucnû líbala jeho nohy
a mazala je vonn˘m olejem. KdyÏ to uvidûl
farizeus, kter˘ ho pozval, ﬁekl si v mysli: „Kdyby
tento byl prorok, vûdûl by, kdo a jaká je ta Ïena,
která se ho dot˘ká, Ïe je hﬁí‰ná.“
JeÏí‰ mu na to ﬁekl: „·imone, musím ti nûco
ﬁíci.“ On ﬁíká: „Uãiteli, ﬁekni.“ „Jak˘si vûﬁitel mûl
dva dluÏníky. Jeden mu dluÏil pût set denárÛ,
druh˘ padesát. KdyÏ mu nemûli z ãeho vrátit,
odpustil obûma. Kter˘ z nich ho tedy bude více
milovat?“ ·imon odpovûdûl: „Mám za to, Ïe ten,
kterému odpustil víc.“ On mu ﬁekl: „Správnû jsi
usoudil.“ Pak se obrátil k Ïenû a ﬁíkal ·imonovi:
„Vidí‰ tuto Ïenu? Ve‰el jsem do tvého domu, ale
vodu na nohy jsi mi nepodal; tato Ïena v‰ak
skropila mé nohy slzami a otﬁela je sv˘mi vlasy.
Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem
ve‰el, nepﬁestala vroucnû líbat mé nohy.
Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona v‰ak
vonn˘m olejem pomazala mé nohy. Proto ti
pravím: Její mnohé hﬁíchy jsou odpu‰tûny, protoÏe
mnoho milovala. Komu se málo odpou‰tí, málo
miluje.“
Jí pak ﬁekl: „Jsou ti odpu‰tûny hﬁíchy.“
A spolustolovníci si zaãali ﬁíkat: „Kdo to je,
Ïe dokonce hﬁíchy odpou‰tí?“ ¤ekl té Ïenû:
„Tvá víra tû zachránila. Jdi v pokoji.“L 4,36–50

„Komu odpustíte hﬁíchy, tomu jsou odpu‰tûny, komu je neodpustíte, tomu odpu‰tûny nejsou.“ J 20,23
I. – 4 – 4
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Shrbená Ïena
JeÏí‰ v sobotu uãil v jedné synagóze. A hle, byla tam Ïena, která mûla ducha nemoci
osmnáct let; byla sehnutá a vÛbec se nemohla napﬁímit. KdyÏ ji JeÏí‰ uvidûl, zavolal
ji a ﬁekl: „Îeno, jsi zpro‰tûna své nemoci“ a vloÏil na ni ruce. Ona se ihned narovnala
a oslavovala Boha. Av‰ak pﬁedstaven˘ synagógy, rozhnûván, Ïe JeÏí‰ uzdravuje
v sobotu, ﬁíkal zástupu: „Je ‰est dní, v nichÏ se má pracovat; v nich tedy pﬁicházejte
a buìte uzdravováni, a ne v den sobotní.“ Na to mu Pán ﬁekl: „Pokrytci!
Neodvazuje kaÏd˘ z vás v sobotu svého vola nebo osla od Ïlabu a nevede ho
napájet? Tato v‰ak, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let,
nemûla b˘t rozvázána z toho pouta v den sobotní?“ A kdyÏ to ﬁíkal, stydûli se v‰ichni
jeho protivníci, ale cel˘ zástup se radoval nad v‰emi tûmi slavn˘mi ãiny, které se
od nûho dály.
L 13,10–17

Sigmunda May, Uzdravení shrbené Ïeny

„Jsi to ty, koho jsem pﬁed tﬁemi dny uzdravil?“

I. – 5 – 1
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KdyÏ se touÏím napﬁímit

I. – 5 – 2
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KdyÏ volám,
odpovûz mi, BoÏe
mé spravedlnosti!
Î 4,2

Pro své jméno,
Hospodine,
odpusÈ mi mou nepravost,
je velká.
Î 25,11

Stále upírám své oãi
k Hospodinu,
on vyprostí ze sítû mé nohy.

Stvoﬁ mi, BoÏe,
ãisté srdce, obnov v mém nitru
pevného ducha.

Î 25,15

Î 51,12

Pohleì na mé pokoﬁení,
na moje trápení,
sejmi ze mne v‰echny hﬁíchy.

ObraÈ ke mnû svou tváﬁ,
smiluj se nade mnou,
jsem tak sám, tak poníÏen˘.

Î 25,18

Î 25,16

V souÏení
mi zjedná‰ volnost.
Smiluj se nade mnou,
vysly‰ mou modlitbu!

K tobû, Hospodine,
pozvedám svou du‰i…
Î 4,2

Î 4,2

I. – 5 – 3
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Co je to hlavní

I. – 6 – 1

metodika8_PL_cb

7.10.2009 19:21

Stránka 23

Evangelijní rady – jednání, které se vyplatí?

I. – 6 – 2

Blahoslavení chudí v duchu, neboÈ jejich je nebeské království.
Blahoslavení plaãící, neboÈ oni budou potû‰eni.
Blahoslavení ti‰‰í, neboÈ oni dostanou zemi za dûdictví.
Blahoslavení, kdo laãní a Ïízní po spravedlnosti, neboÈ oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboÈ oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení ãistého srdce, neboÈ oni budou vidût Boha.
Blahoslavení tvÛrci pokoje, neboÈ oni budou nazváni BoÏími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboÈ jejich je nebeské království.
Mt 5,3–10

Blahoslavenství – jednání, které se vyplatí?
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Co je to hlavní pro kﬁesÈany?
Blahoslavení chudí v duchu, neboÈ jejich je nebeské
království.

Nechci nic zme‰kat! V‰echno je tﬁeba vyzkou‰et! Carpe
diem!

Blahoslavení plaãící, neboÈ oni budou potû‰eni.

Proã bych se mûl(a) zatûÏovat nûjak˘mi otázkami
a problémy. Îivot je krátk˘, chci se bavit!

Blahoslavení ti‰‰í, neboÈ oni dostanou zemi za dûdictví.

Proã bych nemûl(a) oplácet stejné stejn˘m? Jsem pﬁece
silnûj‰í. Hrubá síla vítûzí.

Blahoslavení, kdo laãní a Ïízní po spravedlnosti, neboÈ oni
budou nasyceni.

Proã bych si mûl(a) dûlat starosti s tím, co stejnû nemohu
zmûnit. Takov˘ je Ïivot. Takov˘ je svût a s tím se musí
poãítat.

Blahoslavení milosrdní, neboÈ oni dojdou milosrdenství.

Proã bych mûl(a) dávat z nûãeho, co mi patﬁí. Ani kuﬁe
zadarmo nehrabe. KaÏd˘ aÈ si vylíÏe svou ka‰i.

Blahoslavení ãistého srdce, neboÈ oni budou vidût Boha.

Nikdo mi nedokáÏe nic, co neﬁeknu. DÛleÏité je to, co je
vidût, ne to, co se dûje uvnitﬁ. MÛÏu si myslet, co chci,
a dûlat také, co chci.

Blahoslavení tvÛrci pokoje, neboÈ oni budou nazváni
BoÏími syny.

Proã bych se mûl(a) zab˘vat konflikty druh˘ch lidí. AÈ
kaÏd˘ narazí sám na svou zeì. Já chci mít pokoj.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboÈ jejich je nebeské království.

Proã bych mûl(a) riskovat. Poãkám, co udûlají druzí a pak
se k nim pﬁidám.

Jestli lidé chtûjí Ïít je‰tû zítra, pak...

Kdy je lep‰í…
mlãet, nebo mluvit?
b˘t zticha, nebo se zastat?
otevﬁenû protestovat, nebo se stáhnout a vyãkávat?
prosadit své, nebo b˘t poslu‰n˘?
b˘t sám sebou, nebo se pﬁizpÛsobit?
jít do konfliktu, nebo si to nechat líbit?
dûlit se, nebo si bránit své?
b˘t aktivní, nebo b˘t pasivní a nechat se ovládat?
mít vlastní vÛli, nebo respektovat vÛli jin˘ch?
mít majetek, nebo b˘t chud˘?
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JUDr. Milada Horáková
(25. prosince 1901 – 27. ãervna 1950)
Milada Horáková byla ãeská politiãka, popravená bûhem komunistick˘ch politick˘ch
procesÛ v 50. letech minulého století za údajné spiknutí a velezradu. Byla jedinou Ïenou
popravenou v rámci tûchto soudních ﬁízení. Díky své neústupnosti se stala symbolem
odporu proti vládnoucí komunistické stranû. Se sv˘mi tﬁemi kolegy byla 8. ãervna 1950
odsouzena k trestu smrti obû‰ením. Poprava byla vykonána 27. ãervna 1950.
Úryvek je z posledního dopisu dr. Milady Horákové. Spolu s dal‰ími byl rodinû vydán aÏ v roce 1990.

Praha – Pankrác vûznice, 27. ãervna 1950, 2 1/2 hod.
Nejsem bezradná a zoufalá – nehraji, je to ve mnû tak klidné, ponûvadÏ mám klid ve svém svûdomí. – VyÏádejte
si dopis, kter˘ jsem Vám napsala, a v nûm je cel˘ mÛj odkaz. Je jen pro Vás, alespoÀ nûco v Ïivotû, co patﬁí pouze
Vám a tûm, které mám tolik ráda. V‰echno se mi v posledních chvílích zdá jako neskuteãné, a pﬁeci poãítám uÏ
jen minuty. Není to tak zlé – jen o Vás teì jde, ne uÏ o mne. Buìte silní! Mám Vás tolik ráda a taková láska se
pﬁece nemÛÏe ztratit, rozplynout. Nic se na svûtû neztrácí, v‰echno nûjak vrÛstá dál a oÏívá znovu. – Jdûte vÏdy
jen s tím, co je blízko Ïivotu. DrÏte se jeden s druh˘m a opírejte se navzájem! Znovu opakuji: ten nov˘, blíÏící se
Ïivot mne ohromnû vyrovnal. – Mám uÏ dohráno, opona se spou‰tí, ale uÏ se zase nov˘ kus zaãíná. AÈ je v nûm
v‰ak jen slavn˘ a vítûzn˘ hrdina – Ïádná uÏ tragédie! Mám Vás tolik, tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli
a modlitbách jen a jen u Vás.
Hrála jsem to snad ‰patnû, ale myslela jsem to poctivû. To mi mÛÏete vûﬁit. Jsem pokorná a odevzdaná do vÛle
BoÏí – tuto zkou‰ku mi urãil a já jí procházím s jedin˘m pﬁáním: abych splnila zákony BoÏí a zachovala své ãestné
lidské jméno. Neplaãte – netesknûte moc – je mi to takhle lep‰í, neÏ pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu uÏ by
mé srdce nevydrÏelo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkÛm, na hory i v níÏiny. Budu zase
nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho – bylo toho tolik, co bylo nutno pﬁekonávat – chci uÏ jít. NebraÀte mi
sv˘m náﬁkem. Musíte teì Ïít také za mne. Líbám Vás, líbám. S Bohem – vrátím se ve Va‰em synovi nebo dceﬁi.
UÏ se zase vidím novû na svûtû. BÛh Vás posilni a teì, abyste dobﬁe to dítû postavili do svûta. Janiãko, miláãku,
dceru‰ko. Vûro, sestﬁiãko má, Pepíãku, táto mÛj, bábinko, holãiãky Vûro, Aniãko, BoÏko a Ty mÛj zatoulan˘, drah˘,
jedin˘, krásn˘ muÏi. Cítím; stojíte tu se mnou. Teì je‰tû pevn˘ ruky stisk. – Ptáci uÏ se probouzejí – zaãíná svítat.
Jdu s hlavou vztyãenou – musí se umût i prohrát. To není hanba. I nepﬁítel nepozbyde úcty, je-li pravdiv˘ a ãestn˘.
V boji se padá, a co je jiného Ïivot neÏ boj. Buìte zdrávi! Jsem jen a jen Va‰e Milada.

âím je tato Ïena hodna obdivu, ãím pﬁekroãila hranice sebe sama?
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Václav Neuwirth
(1928, HavlíãkÛv Brod)
Václav Neuwirth se na zaãátku ﬁíjna 1944 jako ‰estnáctilet˘ rozhodl utéct na Slovensko
a pomoci tamnímu povstání. Na kole se vydal smûrem na Brno a dále do Hodonína, kde
byl pﬁi pﬁechodu mostu zadrÏen. Byl uvûznûn v nûmeckém koncentraãním táboﬁe ve
Flossenbürgu. Vûznû koncentraãního tábora v Dachau osvobodila americká armáda
29. dubna 1945. Václav Neuwirth se zpátky domÛ dostal 21. kvûtna. Po dvout˘denním pobytu
v nemocnici se je‰tû dal‰ího pÛl roku zotavoval z následkÛ vûznûní. Poté se vrátil do uãení a jako pekaﬁsk˘ mistr
pracoval aÏ do dÛchodu.

První, co nám bylo odebráno, byly cenné vûci. Mûl jsem sice jen pár korun, ale hodinky, které jsem jako kluk
dostal od rodiãÛ k jeÏí‰ku, jsem potají obreãel. Pak uÏ jsme byli v rukou kápÛ, kteﬁí nás nahnali do nûjaké
nedostavûné budovy, kde jsme se museli svléknout. Úplnû nazí jsme byli vyhnáni ve snûhu do koupelny. Tam nás
ostﬁíhali a oholili v podpaÏdí i na pﬁirození. Nakonec jsme se umyli pod sprchami. Potom nám pﬁinesli prádlo
a ‰aty. Já sám jsem dostal ko‰ili s krátk˘m rukávem, ãerné kalhoty, spí‰ na nedûli neÏ do lágru, dost tenk˘ kabátek
a polobotky. Ty mi ale byly malé, stûÏí jsem je obul na bosou nohu.
Po oãistû jsme byli nahnáni na karanténní blok ãíslo dvacet – kaÏdá budova mûla své ãíslo. Do bloku, kter˘
mûl kapacitu asi 400 lÛÏek, se musel vejít cel˘ transport. Pﬁitom tam uÏ asi dvû stû vûzÀÛ bylo. Postele byly tﬁípatrové,
na kaÏdém slamníku spalo pût aÏ ‰est lidí. Jeden druhému musel spát v klínû, mezi nimi nemocní i umírající. Noc
co noc byl na chodbiãce nalezen na zemi vûzeÀ, kterému dotlouklo srdce. Z bloku se nesmûlo vycházet, jen na
latrínu, která byla asi dvacet metrÛ do baráku. Za latrínou byl prkenn˘ plot a dál krematorium. Tady jsem prvnû
uvidûl hrÛzy lágru – protoÏe krematorium nestaãilo spalovat, mrtvoly byly naházené ve snûhu jedna pﬁes druhou.
Tady mrzly, padal na nû sníh, takÏe nûkde koukala ruka, nûkde noha.
V lágru v‰ichni pracovali 12 hodin dennû buì v lomu, nebo v letecké továrnû, pﬁitom dostávali bídné jídlo –
skládalo se z ranní hoﬁké kávy, k obûdu byla kapusta nebo zelí a trochu brambor, v‰echno zmrzlé a k veãeﬁi krajíãek
chleba. Av‰ak stále ãastûji byla sly‰et stﬁelba, to znamená, Ïe se blíÏí ameriãtí vojáci a s nimi nadûje na osvobození.
Proto Nûmci cel˘ lágr evakuovali na jiné místo, vzdálenûj‰í od bojové fronty.
Je ãtvrtek 19. dubna. Vzpomínám na matku, která mûla narozeniny, a pﬁem˘‰lím, jestli uÏ jsou doma
osvobozeni. Po obûdû se zaãaly balit deky a v jednu hodinu byl nástup, kde nám odebrali zimní kabáty. Seﬁadili
nás do pûtistupÛ, a tak jsme byli pﬁipraveni na transport. První noc na cestû byla chladná, jako jsou noci v dubnu.
Ráno jsme vstávali, prostydlí a hladoví jsme byli seﬁazeni a hnáni dál. Toho dne uÏ zaãali nûkteﬁí vûzni padat únavou,
vysílením a hladem. Kdo nestaãil, aÈ uÏ z jak˘chkoliv dÛvodÛ, byl zastﬁelen a hozen do jednoho z doprovodn˘ch
vozÛ. NeÏ transport veãer opût zalehl, odpoãítali vojáci asi 30 vûzÀÛ, které odvedli na odlehlé místo. Tam si vûzni
museli vykopat spoleãn˘ hrob a pak byli prostû zastﬁeleni a naházeni do hrobu spoleãnû s jiÏ dﬁíve zastﬁelen˘mi.
To se provádûlo kaÏd˘ den pﬁed odpoãinkem. KaÏd˘, kdo mûl je‰tû sílu, se tlaãil dopﬁedu transportu.
Ráno nás vzbudili asi ve ãtyﬁi hodiny. Zjistil jsem, Ïe nemÛÏu vstát – kotníky i kolena jsem mûl úplnû ztuhlé.
Neb˘t kamarádÛ, kteﬁí mnû pomohli, tak bych tam musel zÛstat, coÏ by znamenalo jistou smrt. Snad dva kilometry
mû vedli z obou stran, neÏ jsem se roze‰el. Byl jsem jim za to moc vdûãn˘. Tady se ale nedûkovalo, protoÏe nikdo
nevûdûl, kdy bude toho druhého potﬁebovat. Cestou jsem dostal horeãku, kterou provázela ukrutná ÏízeÀ. Voda
ale nikde. Hlad se vydrÏí, ale ÏízeÀ ne. Ze zoufalství jsem se vymoãil do misky, kterou jsem jako jeden z mála nesl,
a po vychladnutí jsem to vypil. Ve Straubingu mû na rohu ulice oslovila nûjaká Ïena a ptala se mû, odkud a kam
jdeme. KdyÏ jsem jí ﬁekl, Ïe z Flossenbürgu do Dachau, jen spráskla ruce. Ptal jsem se jí, jak je to je‰tû daleko.
¤ekla, Ïe asi sto tﬁicet kilometrÛ. Tu noc jsme spali u Dunaje. Byla velká zima a moc jsme toho nenaspali. Po nástupu
zÛstalo leÏet ‰edesát dva lidí, mûl jsem ãas je spoãítat. Bylo odpoledne, podle hodin na vstupní bránû tábora pﬁesnû
za deset minut pÛl páté. Nahnali nás do houfu a ﬁekli, Ïe musíme poãkat venku. KdyÏ jsem se rozhlédl, vidûl jsem,
Ïe nás do‰la pouhá hrstka. Pochod, kter˘ trval sedm dní a mûﬁil 400 kilometrÛ, byl zaplacen vysokou daní.

âím Václav Neuwirth pﬁekroãil hranice sebe sama?
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Jan Palach
(11. srpna 1948, V‰etaty – 19. ledna 1969, Praha)
Jan Palach jedenadvacetilet˘ student filozofie se polil hoﬁlavinou, pak ‰krtl zápalkou
a rozebûhl se od Národního muzea dolÛ po Václavském námûstí. U sebe mûl dopis, v nûmÏ
svÛj ãin vysvûtloval.
„Vzhledem k tomu, Ïe se na‰e národy ocitly na okraji beznadûje, rozhodli jsme se vyjádﬁit
svÛj protest a probudit lid této zemû následujícím zpÛsobem: Na‰e skupina se skládá
z dobrovolníkÛ, kteﬁí jsou odhodláni se dát pro na‰i vûc upálit. Já jsem mûl tu ãest vylosovat si jednotku a tak jsem
získal právo napsat první dopisy a nastoupit coby první pochodeÀ.“
Zoufal˘m ãinem vyjádﬁil svÛj protest proti okupaci âeskoslovenska vojsky Var‰avské smlouvy a chtûl vyburcovat
spoleãnost k odporu. Jeho ãin otﬁásl nejen âeskoslovenskem, ale i cel˘m svûtem. O tﬁi dny pozdûji podlehl tûÏk˘m
popáleninám na více neÏ osmdesáti procentech tûla. Sv˘m pﬁátelÛm vzkazuje:
MÛj ãin splnil úãel. Ale aÈ uÏ to nikdo neudûlá. AÈ se ty studenty pokusí zachránit…
Jeho pohﬁeb se stal velk˘m protestem proti pokraãující okupaci. V dal‰ích dnech následovali Palacha dal‰í mladí
lidé. Asi o mûsíc pozdûji se upálil na stejném místû Jan Zajíc.

Jan Zajíc
(3. ãervenec 1950, Vítkov – 25. února 1969, Praha)
Maminko, tatínku, bratﬁe a sestﬁiãko!
AÏ budete ãíst tento dopis, budu uÏ mrtev nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi váÏnou
ránu vám sv˘m ãinem zpÛsobím, ale nezlobte se na mne. Îel Bohu, nejsme na svûtû jenom
sami. Nedûlám to proto, Ïe by mne omrzel Ïivot, ale právû proto, Ïe si ho aÏ pﬁíli‰ váÏím.
Sv˘m ãinem ho snad zajistím lep‰ím. Znám cenu Ïivota a vím, Ïe je to to nejdraÏ‰í.
Ale já hodnû chci pro vás, pro v‰echny, a proto musím hodnû platit. Po mém ãinu nepodléhejte malomyslnosti,
aÈ se Jacek uãí tím víc, aby mû mohl víc mstít a Martiãka taky. Nesmíte se nikdy smíﬁit s nespravedlností, aÈ je
jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. Je mi líto, Ïe uÏ nikdy neuvidím vás ani to, co jsem mûl tak rád.
OdpusÈte mi, Ïe jsem se s vámi tolik hádal. Jackovi vracím jeho fotku, mûl jsem ho moc rád a váÏil jsem si ho.
Nejenom jeho, ale vás v‰ech. Nenechejte ze mne udûlat blázna.
Pozdravujte kluky, ﬁeku a les.

Aãkoliv tyto protestní sebevraÏdy hluboce otﬁásly veﬁejn˘m mínûním, nemûly trvalej‰í dopad na politickou situaci.

âím tyto dvû osobnosti pﬁekroãily hranice sebe sama?
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Tereza Diepoldová
(1988, Pardubice)
Tereze Diepoldové z Pardubic se v jednom okamÏiku jejího Ïivota vyhnulo ‰tûstí velk˘m
obloukem. Bylo to na cestû autobusem do ·panûlska k moﬁi, kam se v den sv˘ch
desát˘ch narozenin vypravila s prarodiãi a bratrem. KdyÏ nad ránem pﬁí‰tího dne
projíÏdûli Francií, staãil okamÏik – a v‰echno bylo najednou jinak. ¤idiã upadl do mikrospánku a autobus
havaroval. Tereza mûla silnû pohmoÏdûnou nohu, její babiãka pﬁi‰la o ruku, dûda o ãást l˘tkového svalu.
V nemocnici skonãil i její o sedm let star‰í bratr s dvûma praskl˘mi obratli. Za pár dnÛ pﬁevezli Terezku z Francie
do praÏského Motola, kde nastaly komplikace. Do ran se dostala snûÈ. LékaﬁÛm zbylo nakonec jen jediné ﬁe‰ení
– obûtovat nohu a zachránit jí tak Ïivot. „Pomohla mi psycholoÏka, která mû na to pﬁipravila,“ vypravuje Tereza.
„V mé situaci bylo lep‰í b˘t bez nohy a Ïít, neÏ kdybych mûla obû nohy a zemﬁela.“
Tereza Diepoldová strávila v nemocnici témûﬁ tﬁi mûsíce. KdyÏ se vrátila domÛ, hodnû ji podporovali rodiãe a bratr.
UÏ na podzim se tak mohla vrátit zpátky do ‰koly. Kamarádi jí zÛstali, jen nûkteﬁí se s její promûnou neumûli
dlouho vyrovnat a nevûdûli, jak se k ní mají chovat. Po ãase ale pochopili, Ïe to pÛjde naprosto normálnû. „Pár
zmûn ale nastalo,“ pﬁiznává Tereza. „Dﬁív jsem hrávala aktivnû basketbal, tancovala jsem. I kdyÏ si basket ráda
zahraju i teì, s jednou nohou uÏ to není ono. Po úrazu jsem zaãala hodnû plavat. Nejvíc mi dala zabrat prsa.
Chybûjící noha totiÏ zcela zmûnila tûÏi‰tû tûla, a abych udrÏela stabilitu a nepﬁevracela se na bok, musela jsem
pﬁi plavání ze sebe vydávat hodnû síly. Ale i to se ãasem poddalo.“ Na konci základní ‰koly navrhl trenér Tereze,
aby pokraãovala dál ve studiu na pardubickém sportovním gymnáziu a ona ani na chvilku nezaváhala. KdyÏ zaãala
v bazénu závodit, rychle získávala i ocenûní. K tûm nejv˘znamnûj‰ím patﬁilo napﬁíklad ãtvrté místo v dálkovém
závodû na pût kilometrÛ, kterého dosáhla na mistrovství svûta v roce 2005, a desáté místo na letních
paralympijsk˘ch hrách v Aténách v závodû na ãtyﬁi sta metrÛ voln˘ zpÛsob.
V ãase mezi Aténami a Pekingem si Tereza Diepoldová velmi pﬁála, aby si znovu zaplavala v olympijském bazénu.
Sen se jí naplnil, kdyÏ se leto‰ními skvûl˘mi v˘kony kvalifikovala na paralympiádu v ãínské metropoli v disciplínû
ãtyﬁi sta metrÛ voln˘ zpÛsob. Sportovní znalci ji souãasnû oznaãili za jednu z nejlep‰ích plavkyÀ na svûtû a také
za favoritku na jednu z medailí. „Za m˘mi v˘sledky jsou stovky uplavan˘ch tréninkov˘ch kilometrÛ i hodiny
strávené v posilovnû. V bazénu jsem dvakrát dennû a naplavu pût kilometrÛ.“
„Jsem ráda, Ïe mám aspoÀ jednu zdravou nohu,“ ﬁíká. „Spousta m˘ch kamarádÛ je na tom hÛﬁ. V‰ude je tolik
bariér, pﬁes které se s vozíkem nedostanou. Mám velkou v˘hodu, Ïe mÛÏu chodit s holemi a skákat. Sice se nadﬁu,
ale schody pro mû nejsou pﬁekáÏkou. Mám vlastnû nejlehãí postiÏení. I proto bych se ráda chtûla nauãit lyÏovat.
Doufám, Ïe mi to letos v zimû uÏ vyjde.“
(podle hn ihned.cz, 19. 9. 2008)

âím Tereza pﬁekroãila hranice sebe sama?
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Pﬁání a sny
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Skryté hodnoty
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Hrad setkání

metodika8_PL_cb

I. – 8 – 1

metodika8_PL_cb

7.10.2009 19:21

Stránka 33

Kain a Ábel
I poznal ãlovûk svou Ïenu Evu a ta otûhotnûla a porodila Kaina. Tu ﬁekla: „Získala jsem muÏe, a tím Hospodina.“ Dále
porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal past˘ﬁem ovcí, ale Kain se stal zemûdûlcem. Po jisté dobû pﬁinesl Kain Hospodinu
obûtní dar z plodin zemû. Také Ábel pﬁinesl obûÈ ze sv˘ch prvorozen˘ch ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela
a na jeho obûtní dar, na Kaina v‰ak a na jeho obûtní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velik˘m hnûvem a zesinal v tváﬁi.
I ﬁekl Hospodin Kainovi: „Proã jsi tak vzplanul? A proã má‰ tak sinalou tváﬁ? CoÏ nepﬁijmu i tebe, bude‰-li konat dobro?
Hﬁích se uvelebí ve dveﬁích a bude po tobû dychtit; ty v‰ak má‰ nad ním vládnout.“ I promluvil Kain ke svému bratru
Ábelovi... KdyÏ byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin ﬁekl Kainovi: „Kde je tvÛj
bratr Ábel?“ Odvûtil: „Nevím. CoÏpak jsem stráÏcem svého bratra?“ Hospodin pravil: „Cos to uãinil! Sly‰ prolitá krev
tvého bratra kﬁiãí ke mnû ze zemû. Bude‰ nyní proklet a vyvrÏen ze zemû, která rozevﬁela svá ústa, aby z tvé ruky pﬁijala
krev tvého bratra. Bude‰-li obdûlávat pÛdu, uÏ ti nedá svou sílu. Bude‰ na zemi psancem a ‰tvancem.“ Kain Hospodinu
odvûtil: „MÛj zloãin je vût‰í, neÏ je moÏno odãinit. Hle, vypudil jsi mû dnes ze zemû. Budu se muset skr˘vat pﬁed tvou
tváﬁí. Stal jsem se na zemi psancem a ‰tvancem. KaÏd˘, kdo mû najde, bude mû moci zabít.“ Ale Hospodin ﬁekl: „Nikoli,
kdo by Kaina zabil, bude postiÏen sedmeronásobnou pomstou.“ A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo,
kdo ho najde, nezabil. Kain ode‰el od tváﬁe Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, v˘chodnû od Edenu.
Gn 4,1–16

Leonhard Baskin, Francisco Goya

Podobenství o milosrdném Samaﬁanu
„Jeden ãlovûk ‰el z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupiãÛ; ti jej obrali, zbili a nechali tam leÏet polomrtvého.
Náhodou ‰el tou cestou jeden knûz, ale kdyÏ ho uvidûl, vyhnul se mu. A stejnû se mu vyhnul i levita, kdyÏ pﬁi‰el k tomu
místu a uvidûl ho. Ale kdyÏ jeden Samaﬁan na své cestû pﬁi‰el k tomu místu a uvidûl ho, byl pohnut soucitem; pﬁistoupil
k nûmu, o‰etﬁil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o nûj
staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a ﬁekl: ‚Postarej se o nûj, a bude-li tû to stát víc, já ti to zaplatím, aÏ se
budu vracet.‘ Kdo z tûch tﬁí, myslí‰, byl bliÏním tomu, kter˘ upadl mezi lupiãe?“ Zákoník odpovûdûl: „Ten, kter˘ mu
prokázal milosrdenství.“ JeÏí‰ mu ﬁekl: „Jdi a jednej také tak.“
L 10,30–37

Co mají oba pﬁíbûhy spoleãného?

V ãem se li‰í?
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Souãasné pﬁíbûhy

Jevgenij Romaneto proÏil
cel˘ch osm let ze svého
sedmnáctiletého Ïivota
v charkovském Charitas, tedy
v dûtském domovû zﬁízeném
charitou pro sirotky a dûti,
jejichÏ rodiãe byli zbaveni
rodiãovsk˘ch práv. PﬁestoÏe
nemûl lehk˘ Ïivot, uÏ toho díky
silné vÛli hodnû dokázal. Za ãtyﬁi
mûsíce ukonãí stﬁední ‰kolu
a chystá se bydlet se sv˘m
nevlastním bratrem v bytû po
rodiãích v Charkovû. Pak zaãne
studovat informatiku na vysoké
‰kole. S tím se ale nechce spokojit
– rád by navíc zaãal dálkovû
studovat choreografii
a management. UÏ ‰est let také
trénuje spoleãenské tance, chodí
na break dance, kickbox
a akrobatiku. AÏ dostuduje, rád
by zaloÏil rodinu a mûl dûti –
chtûl by moc dvojãata, holky. Do
dûtského domova se v‰ak chce
vracet i potom. Nalezl tady totiÏ
svÛj domov.

Na 26. prosince 2004 statisíce
SrílanãanÛ nikdy nezapomenou.
Mnozí ztratili v‰e – rodinu,
domov, zamûstnání. Jedním
z takov˘ch je Arifa. Osudového
rána desetimetrová vlna tsunami
smetla její dvû dûti, které byly
právû na cestû do ‰koly. Se dvûma
dal‰ími dûtmi se snaÏila utéci
z domu, ale obrovská masa vody
jí je vytrhla z náruãí. Îádné
nepﬁeÏilo.
Rok a pÛl bydlela s manÏelem
v provizorních podmínkách po
‰kolách a uprchlick˘ch táborech
– v ubíjejícím prostﬁedí, které
dává malou nadûji do budoucna.
Tsunami zanechala svému osudu
mnoho dûtí, o které se nemûl kdo
postarat. Arifa a její muÏ si jedno
takové adoptovali – desetilet˘
chlapec s nimi nyní Ïije v novém
domû.
Petr Schmied, 2006,
Socha pﬁíbûhÛ a její kameny

Michal Lá‰, 2005,
Socha pﬁíbûhÛ a její kameny

V roce 1999 mne skr˘val mÛj
ãeãensk˘ pﬁítel pﬁed ruskou
federální armádou
ve svém panelákovém bytû
v jedné vesnici jiÏnû od
Grozného. Bylo to ve dnech
kolem Vánoc. Na ·tûdr˘ den se ke
mnû pﬁitoãil a zeptal se: „Nemáte
vy kﬁesÈani z âeska dnes nûjak˘
v˘znamn˘ svátek?“ „Ano,“ ﬁekl
jsem, „jeden z nejv˘znamnûj‰ích.
¤íkáme mu ·tûdr˘ den.“
„A co vy kﬁesÈané na tenhle svÛj
svátek jíte?“ zeptal se kamarád.
„Rybu,“ ﬁekl jsem.
Asi hodinu nato mÛj hostitel
zmizel a vrátil se aÏ veãer.
V kuchyni na stÛl pﬁede mne
poloÏil balíãek zabalen˘
v novinách. Rozbalil jsem ho
a pﬁede mnou leÏel na kusu
papíru – zavináã.
Pﬁíbûh má dvû pointy.
PRVNÍ: MÛj pﬁítel ode‰el koupit
‰tûdroveãerního herynka do
vedlej‰í vesnice Dubajurt. Ta byla
od na‰í vsi oddûlena ruskou
frontovou linií. MÛj hostitel se jí
musel proplíÏit dvakrát: smûrem
tam a se zavináãem smûrem zpût.
DRUHÁ POINTA: Pﬁítel se
jmenuje Isa. Dostal jsem tenkrát
‰tûdroveãerní veãeﬁi od
samotného JeÏí‰e. Isa je v Koránu
JeÏí‰ovo jméno.
Jaromír ·tûtina, 1999,
Socha pﬁíbûhÛ a její kameny

Socha pﬁíbûhÛ nebude nikdy hotova,
tak jako nikdy nekonãí
na‰e zodpovûdnost za druhé…
I. – 8 – 6

