
 

 

 

 

Sestry a bratři, 

vstoupili jsme do doby postní, která nás má připravit na Velikonoce, 

na svátky Vykoupení. Nežijeme v lehké době. Bojujeme s pandemií, 

s inflací i drahými energiemi a spoustou dalších problémů. Roste 

mezinárodní napětí a bojíme se o mír. Svět rozbitý na spousty představ 

a osobních priorit je v pokušení se hádat a bojovat. Vybudování něčeho 

pozitivního však nelze dosáhnout štěpením a nesmiřitelným bojem, ale 

jen spoluprací. Počítačová kultura nás svádí k vytváření uzavřených 

skupin a k nesmiřitelným postojům k těm, kteří vidí věci jinak. Všichni 

jsou specialisty na všechno a nepřekonatelné hranice procházejí 

i některými rodinami. 

Spory kolem covidu a očkování jsou jen malou ukázkou daleko 

hlubších problémů společnosti, jakými je například chápání pravdy, 

o níž si někteří myslí, že ji vlastní, či dokonce, že ji mohou vytvořit 

a prosadit mocí své vlastní autority či taktiky. Zatímco pravdu můžeme 

jen pokorně hledat. A nejlepší cestou k jejímu nalezení je, když ji 

hledáme společně. 

Před léty se uznával jen rozum, a co nebylo vědecké, se posílalo do říše 

pohádek, jako i celé náboženství. Dnes jsme svědky opačného extrému. 

Rozhodující je subjektivní pocit. A to dokonce i u některých vědců. 

A protože každý cítí věci jinak, hledá se těžko shoda. Abychom se pak 

nehádali příliš, necháme si každý pravdu svou a všechno prohlásíme 

za relativní, ovšem kromě absolutního tvrzení, že všechno je relativní.  

1 / 2022 
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Co je dobro a co zlo, si rozhoduje každý sám, když už vlastní já povýšil 

na místo neomylného boha. A protože nejvyšší může být z logiky věci 

vždy jenom jeden, stávají se všichni ostatní konkurenty či protivníky. 

Pak chybí přátelé či spolupracovníci. Váznou vztahy. Protože láska či 

důvěra jsou vztahy, řadí se mezi nedostatkové zboží taky. Bez lásky 

chybí štěstí. Bez důvěry nefunguje nic. Základem víry je taky vztah. 

Obsah víry musí být nesen živým vztahem, který dává obsahu život. 

Bez vztahu je obsah mrtvý. Žijeme v době obrovské krize vztahů, která 

je plodem individualismu. Užíváme komunikační prostředky jako nikdy 

dřív, ale komunikujeme ve svých bublinách a ztrácíme schopnost 

vytvářet trvalé vztahy. Nejvíce je to vidět na stabilitě a atmosféře rodin. 

Lidé neschopní pravdivého a trvalého vztahu mají pochopitelně 

problém věřit. Proto i v našich farnostech ubývá věřících.  

To není zklamané naříkání, ale obraz světa, který potřebuje přijmout 

vykoupení. Pán Ježíš naši situaci zná, a protože mu na nás záleží, bere 

všechnu tuto bídu na sebe a nechává se za nás přibít na kříž jako dlužní 

úpis. Od nás, kteří jsme přijali dar vykoupení už ve křtu, žádá, abychom 

byli svědky naděje, kterou přináší vykoupení. To ovšem vyžaduje, 

abychom žili jako lidé, kteří už jsou vykoupeni. Protože to dostatečně 

neumíme, využijme tyto dny postu k horlivému učení se v Kristově 

škole a udělejme z postní doby intenzivní kurz života vykoupených. 

Vykoupený se především raduje z vykoupení tak, že ani každodenní 

problémy mu nemohou radost úplně pokazit. Uprostřed všech nejistot 

má jistotu, že Bůh jej miluje. Žádný problém a žádné trápení nemohou 

být tak silné, aby mu vzaly všechnu naději. Čím hlubší prožívá smutek, 

tím víc spoléhá na svého Vykupitele. Čím větší je soustředění 

na Spasitele, tím větší je osvobození od vlastního já. Čím větší je 

důvěra v Boha, tím rychleji padají mezilidské hradby a roste ochota 

přijmout Boží myšlení, požadavky a zásady, které Bible shrnuje 

do jediného přikázání lásky. Tam, kde vládne Boží láska, přichází 

zázrak uzdravení jednotlivců i společnosti, protože ten, kdo se raduje 

z odpuštění od Boha, odpouští velkoryse těm, kdo se provinili proti 

němu. Ten, kdo vidí, jak mu Bůh pomáhá, pomáhá potřebným okolo 
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sebe. Kdo se modlí s důvěrou, že mu Bůh naslouchá, naslouchá těm, 

kteří mluví k němu. Ten, kdo se raduje z pokladu víry, se snaží k němu 

přivést druhé, takže každý šťastný křesťan se stává misionářem. 

Vykoupený prostě ví, že nepatří sám sobě, ale Kristu, který si ho koupil 

za cenu vlastní smrti, a je klidný, protože Kristus se umí postarat o to, 

co mu patří.  

Přiznejme si, že jsme začátečníci a potřebujeme školu evangelia. Dejme 

si jen dva úkoly: Ráno se rozhodněme prožít den jako Kristovi 

vykoupení a poprosme o Boží pomoc. Večer spočítejme situace, kdy se 

nám to povedlo, případně promysleme situaci, kterou jsme dnes 

nezvládli, abychom další den mohli znovu začít. Kurz bude úspěšnější, 

když o své zkušenosti budeme často s někým mluvit, třeba v rodině či 

mezi přáteli nebo na setkání sněmovního kroužku. 

Děkuji každému, kdo do postní školy vstoupí, zvláště těm, kteří 

v minulých týdnech udělali zkušenost sněmovních kroužků a mají chuť 

společně pokračovat ve svatopostní škole. Přesvědčivý život 

vykoupených a zkušenosti uzdravení Boží láskou časem vtáhnou další 

lidi. Ukáže se, že jde o nejlepší cestu k překonání smrtící fragmentace 

společnosti a beznaděje pramenící ze ztráty důvěry. 

Těším se na příchod velikonoční radosti, kterou dá Bůh světu skrze ty, 

na nichž je vidět, že jsou vykoupeni, a každému z Vás ze srdce žehnám 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

Pastýřský list pro 1. neděli postní 2022 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 

Začíná rok 2022. Je neděle, mše svatá se blíží ke konci. Je posvěcena 

křída ke svátku Tří králů a je uděleno požehnání. Po ukončení mše 

vyslovuje kněz prosbu o pomoci dospělých při Tříkrálové sbírce. 

Prosba kněze padá i na mou hlavu. Po loňském roce zákazů svátek 

Klanění tří králů nabývá velikosti. 
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Pro pravoslavnou církev v zemích, kde se řídí Juliánským kalendářem, 

posunutým o 13 dní den 6. 1. ukončuje 40denní půst slavnostní večeří 

o 12 chodech, začíná oslava NAROZENÍ PÁNĚ a pokračuje velkým 

svátkem 7. 1. V zemích, kde se řídí Gregoriánským kalendářem, svátek 

připadá na dny 24. a 25. 12. Od středověku je tříkrálová koleda tradicí, 

spojenou s oslavou PÁNĚ. 

Po domluvě s organizátory Tříkrálové sbírky, konané pod záštitou 

Charity České republiky, je mi přidělena skupina Libotín. Vyplňuji 

doklad totožnosti dospělé osoby, kde je uvedeno i číslo pokladničky 

a jsou mi přiděleni 3 králové (děti mých přátel). Libotín je místo mých 

toulek přírodou, teď je spojen s mou premiérovou tříkrálovou koledou. 

Den koledy je stanoven na Libotíně na 8. 1. 2022. Ráno dojíždím 

na Štramberk Bařiny a připojuji se k rodině přátel. Společně dvěma auty 

dorazíme na Libotín, v rodinném domě si děti oblékají královská roucha 

a korunu. Po společném focení se dělíme na dva týmy, náš tým má 

přiděleny osamělé domy v lukách. Je chladno a fouká, ale nálada je 

skvělá. 
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Pán nás zkouší, zda to nevzdáme. První pokusy jsou prázdné domy 

bez lidí. Necháváme ve schránkách kartičku s obrázkem tří králů, aby 

věděli, že tudy prošli koledníci. Nejmenšímu Honzíkovi končí v puse 

obsah malého sáčku cukru, běžně podávaného ke kávě a všichni vesele 

pokračujeme v hledání dalších stavení. 

A je tu první úspěch, otvírá nám usměvavá mladá paní, děti častuje 

sladkostmi a v kasičce končí 1. dar. Zpíváme Tříkrálovou koledu a 

na rám dveří posvěcenou křídou píšeme K+M+B+2022 / Christus 

Mansionem Benedicat / Kriste požehnej domu, +OTEC+SYN+DUCH 

SVATÝ/ 

Vyrážíme hledat další stavení za zpěvu s Božím požehnáním. 

Na louce mladý muž vyvádí 2 koně, děti pozorují výcvik koní a jde 

se dál do chatové oblasti, v brance zahrady jsou zapomenuté klíče, 

nikde nikdo, dáváme klíče alespoň z druhé strany, do schránky 

vkládáme obrázek 3 králů. Zazpíváme koledu, provedeme na rám dveří 

zápis a jde se dál. Honzík dostává další příděl cukru a hned je vpředu. 

Pod kopcem si hrají dva chlapci, jsou doma sami. Zpíváme, dáváme 

kartičku, zapíšeme nápis na dveře domu. Za chvíli nás kluci dohánějí 

s darem pro pokladničku od rodičů. Dostáváme se do uliček poblíž 

Ženklavy. 

Pán nás odměňuje za trpělivost, děti nestačí rozdávat kartičky s obrázky 

tří králů. Honzík již nepotřebuje cukr. V každém domku jsou děti 

obdarovány pytlíky sladkostí, doma pak bude královské dělení. 

Uzavřená kasička se plní až po víčko. Prožíváme radost ze setkání, vše 

probíhá za splnění platných opatření. 

Během putování se Honzík potěšil s různými zvířátky, teletem, koňmi, 

kočkami, psi. Naše putování končí. Po tříhodinové koledě se těšíme 

na horký čaj. Po krátké cestě se rozdělujeme, kasičku odevzdáváme 

organizátorům, děti předávám rodičům a já odjíždím domů oslavit 

rodinné narozeniny. 

Jana Machovská 
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2022 

  Štramberk Závišice 

10. 4. Květná neděle 

Pobožnost křížové cesty 7:45 9:30 

Mše svatá 8:30 10:00 

14. 4. Zelený čtvrtek 

Mše svatá 18:30 17:00 

15. 4. Velký pátek 

Pobožnost křížové cesty 15:45 14:15 

Velkopáteční obřady 16:30 15:00 

16. 4. Bíla sobota 

Adorace u Božího hrobu 9:00 – 20:30 13:00 – 18:00 

Velikonoční vigilie a mše sv. 20:30 18:00 

17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Mše svatá 8:30 10:00 

18. 4. Pondělí Velikonoční 

Mše svatá 8:30 10:00 

Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude ve Štramberku v sobotu 

9. dubna od 11:30 do 13:30 hodin, v Závišicích v sobotu 9. dubna 

od 14:00 do 15:00 hodin. 
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VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Na potřeby farnosti – 12/2021 15 214,- Kč 4 795,- Kč 

Na potřeby farnosti – 1/2022 13 642,- Kč 5 325,- Kč 

Na potřeby farnosti – 2/2022 13 579,- Kč 4 960,- Kč 

Na potřeby farnosti – 3/2022 15 392,- Kč 4 279,- Kč 

Sbírka na Ukrajinu 29 837,- Kč 22 088,- Kč 

Diecézní sbírka – na Biblický apoštolát 10 738,- Kč 4 174,- Kč 

Diecézní sbírka – Svatopetrský haléř 10 970,- Kč 4 970,- Kč 

 

FARNÍ KŘÍŽOVÁ VÝZVA 

5 úkolů ve 2 kategoriích, 

 na vítěze i zúčastněné čekají milé odměny 

Soutěžní otázky a úkoly: 

1. Kolik křížů je v kostele v Závišicích? 

2. Kolik volně stojících křížů je v celých Závišicích? 

3. Zastav se a pomodli u co největšího kříže. 

4. Zastav se a pomodli u co nejvzdálenějšího kříže. 

5. Navštiv co nejvíce křížů. 

Své odpovědi a fotografie předejte Karolíně Najzarové nebo zašlete 

na e-mail: K.Najzarova@seznam.cz do 15. 4. 2022.  

Odpovědi budou vyhodnoceny na velikonoční neděli v kategorii dětí 

a v kategorii dospělých.  

mailto:K.Najzarova@seznam.cz
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TERMÍNY VÝMĚNY TAJEMSTVÍ 

ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Protože se množí dotazy na termíny výměny tajemství živého růžence, 

tak bych to chtěla upřesnit, aby už nebyly nejasnosti. 

Výměna lístků je vždy v neděli po prvním pátku – tedy ne první neděli 

v měsíci. Někdy připadne první den měsíce na sobotu nebo neděli, ale 

výměna je až příští neděli – až po prvním pátku. Také otec Vladimír to 

příslušnou neděli ohlašuje.  

Zbývající termíny v roce 2022 budou následující: 

3.4., 8.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4. 9., 9.10., 6.11. a 4.12.  

Aktuální měsíční seznamy živého růžence jsou vždy na webu farnosti. 

Tištěné seznamy leží na stolečku vzadu v kostele, takže si může každý 

překontrolovat, zda se modlí správný desátek. 

Ubývá nás, starší členové umírají, takže kdyby se k nám chtěl ještě 

někdo přidat, bude vítán. Jedná se o modlitbu jednoho desátku růžence 

každý den, což jistě není velký závazek. Můžete se přihlásit u Marušky 

Kvitové (mobil 605 068 127) nebo Evy Davidové (mobil 605 725 236).  

Eva Davidová 

Kdyby se do společenství živého růžence chtěli zapojit i farníci 

ze Závišic, tak i v Závišicích toto společenství funguje.  

PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI 

Noční křížová cesta 

Uskuteční se v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek. Sraz bude dne 

14. dubna 2022 ve 22 hodin u prvního zastavení (za novojičínským 

hřbitovem). Délka trasy je cca 9 km. 
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Doporučení pro řidiče. Zavezte své auto do Štramberka. Ve 21:47 hodin 

jede autobus ze zastávky Restaurace pod Bílou horou do Nového Jičína 

(zastávka Nový Jičín, staviva).  

Žehnání polím, loukám a zahradám 

V neděli 24. dubna 2022 od 14 hodin bude Závišicemi projíždět 

koňský povoz s našim panem farářem a kapelou. Chtěli bychom 

vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod 

jara. Kdo bude chtít, dostane posvěcený kříž, který si přenese 

do zahrádky. Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS!  Dejte 

vědět. Tel. 737 472 741 

Plánovaná trasa: 

1. zahájení u kostela (pak směr hasič. zbrojnice) 

2. zastávka - pan Antonín Váňa  

3. zastávka - pan Slávek Dostál  

4. zastávka - pan Zdeněk Vajda  

5. zastávka - paní Jaromíra Hajdová  

6. zastávka - Sykalovi č. 359 

7. zastávka - Lukáš Navrátil (statek) 

8. zastávka - Vojkůvkovi (rozcestí)  

9. zastávka - u lávky Lukáš Krištofik (Kreml) 

10. zastávka - paní Kuběnová (pod hřbitovem)  

11. zastávka - Gajduškovi č. 229 

13. zastávka - Macháčkovi č. 155 

14. zastávka - Lichnovští (Padol)  

15. zastávka - Hanzelkovi (statek) 

16. zastávka - Michálkovi (u lesa) 

17. zastávka - Macháčkovi (pod kapličkou) 

18. zastávka - Martin Lichnovský (kravín) 

19. ukončení - Jiří Bajer (Paseky) 

Ludmila Bajerová 
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FARNÍ KALENDÁŘ 2022 

DUBEN   

24. 4.  Mše svatá za skauty 

24. 4. Žehnání polí v Závišicích  

KVĚTEN 

1. 5.  Mše svatá za hasiče – sv. Florian 

8. 5.   Mše svatá za matky 

14. 5.   Ministrantský turnaj – HALA ABC v Novém Jičíně 

15. 5.  Pouť rodin ke sv. Zdislavě (mše sv. v kostele sv. Kateřiny) 

29. 5.  Štramberská pouť 

ČERVEN 

5. 6.  Svatodušní škvařenice v Závišicích vč. fotbalového turnaje   

„ženatí a svobodní“ 

10. 6. Noc kostelů – Závišice 

18. 6.  Rozlučka společenství dětí, ministrantů a mládeže – 

dopoledne od 8.30 – 11.30 hod 

18. 6.  Farní den – odpoledne od 15.00 hodin 

19. 6.  Slavnost Božího těla s průvodem kolem kostela - Závišice 

24. 6.  Pouť kamenářů ve Štramberku – tradičně slavena na slavnost 

narození sv. Jana Křtitele 

ČERVENEC 

5. 7.  Závišická pouť sv. Cyrila a Metoděje 

24. 7.   Pouť ke sv. Kryštofovi – žehnání řidičů a dopravních 

prostředků – kostel sv. Kateřiny 

SRPEN 

7. 8.  Pouť u kapličky v Pasekách v Závišicích 

14. 8. Dožínky 
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ZÁŘÍ 

11. 9.  Farní zájezd – předběžný termín 

25. 9.  Krmáš v Závišicích 

28. 9.  Svatováclavská Horová pouť 

ŘÍJEN 

8.– 9. 10. Misijní koláč 

22. 10. Pouť ke sv. Vendelínovi 

30. 10. Krmáš – farní kostel ve Štramberku 

LISTOPAD 

13. 11. Pouť u sv. Kateřiny 

PROSINEC 

30. 12. Rybovka 

 

CO MĚ NESE 
Jednoho dne před 40 léty jsme zrovna seděli s dětmi u stolu, když 

v rádiu zazněla zpráva o válce někde ve světě. Děti se ptaly, co to je 

„válka“. Pokoušel jsem se jim tedy vysvětlit, co válka znamená a co se 

ve válce děje. Děti na to: „Aha, to bojují dobří proti zlým.“ Odpověděl 

jsem, že válka je vždycky něco velmi zlého pro všechny lidi na obou 

stranách. Naše tehdy pětiletá dcera mě překvapila slovy: „Rozumím, ti 

dobří potom střílí tak dlouho, až jsou sami také zlí.“ Tato věta malého 

děvčátka se zaryla hluboko do mé paměti. Ano, válka mění lidi na obou 

stranách. Čím blíž je a čím bezprostředněji se nás její dění dotýká, tím 

intenzivněji na nás působí. Zprávy o bojích a o násilí zanechávají stopy 

v našich citech a myšlenkách. 

Mír i válka začíná v nitru každého člověka, v tom, jak lidé myslí a cítí 

a jak se svými myšlenkami a pocity zachází. 

O to důležitější je, abychom si uvědomili, co s námi současná situace 

dělá, jak v nás působí, a abychom měli sílu odolávat negativním 

vlivům. Jen tak budeme také schopni pomáhat druhým i sobě. 
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Negativních vlivů je v současné situaci hodně. Působí na naše myšlenky 

a ovlivňují také naše city. Obrazy násilí, bombardování a bezpráví v nás 

můžou probudit nejen soucit, ale také nenávist, touhu po pomstě, nebo 

i rezignaci, strach a jiné negativní reakce. Neměli bychom jim dovolit, 

aby nás ovládaly. 

Většina takových myšlenek se týká buď toho, co bylo v minulosti nebo 

toho, co bude či by mohlo nastat v budoucnosti. Minulost či budoucnost 

může dělit od přítomnosti jen několik hodin či minut. Soustředěnost na 

přítomný okamžik, i když se zrovna děje něco pro nás bolestného, nám 

umožňuje čelit dané situaci. Život v přítomnosti v nás mobilizuje síly, 

i ty skryté, kterých si v běžném životě nejsme vědomi. 

Cesta kontemplace nás vede k životu v přítomnosti. Vkládáme všechny 

své myšlenky, starosti, plány, a nakonec sami sebe do Božích rukou. 

Nehledáme Boha ve svých myšlenkách, ani v tom co bylo, co bude 

nebo co by mohlo být, ale v tom, co je teď. Za současné světové situace 

může právě toto být pro mnohé velmi těžké. Tím důležitější je, 

abychom myšlenkám nenávisti nebo strachu neumožnili zapustit 

v našem nitru kořeny. 

Každá diktatura staví svou moc na strachu lidí. Cílem diktátora je 

působit strach a tím zároveň paniku a chaos. Sám potom vystupuje jako 

ten, který dává všechno do pořádku. Diktátor ztrácí svou moc v tom 

okamžiku, kdy lidé překonávají svůj strach. Neměli bychom tedy 

strachu dovolit, aby nás ovládal. Nejlepším lékem proti strachu je 

důvěra a nejsilnějším výrazem důvěry je odevzdanost do Božích rukou. 

Ne jako výraz rezignace, ale jako výraz bezvýhradného postoje, 

že všechno, co se děje znamená krok k většímu životu. Bolest, násilí, 

bezpráví a ani smrt nikdy nejsou víc než bod cesty, kterým právě 

procházíme. Poslední slovo má vždycky život. Důvěra je možnost, která 

je nám nabídnuta a je na nás, abychom ji přijali. Důvěra je vedle lásky 

nejdůležitější pramen síly v našem životě. 

Jan Šedivý, 

Bad Endorf, 8. 3. 2022 
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UPRCHLÍCI Z UKRAJINY 

VE ŠTRAMBERKU 
V odpoledních hodinách dne 3. března 2022 se začala naplňovat 

myšlenka, na které se koncem února shodli štramberští farníci. Na faru 

totiž dorazily první rodiny z Ukrajiny. Byly to dvě maminky, tři děti 

předškolního věku a jedna babička. Všichni pocházeli z oblasti mezi 

městy Rivne a Zhytomyr. Na jejich tvářích po příjezdu na štramberské 

náměstí byla vidět především únava z dlouhé cesty, stres z těžkých 

situací, ale také radost z poskytnutého ubytování. Na faře strávili 

celkem 14 dní. Za poskytnuté ubytování nám nechali poděkování 

viz další strana. 

Souběžně s touto skupinkou byla na faře ubytována po 3 dny i 9členná 

skupina uprchlíků.  

Poté jsme na faře ubytovali skupinu 9 lidí (maminky s dětmi od 2 

do 17 let). Jednalo se o manželky dělníků, kteří pracují v Tatře. Tito 

potřebovali ubytování na 3 dny, než se jim připraví byty v Kopřivnici, 

aby mohly bydlet jednotlivé rodiny pohromadě. 

V současné době není na faře nikdo ubytován, protože od 4. do 9. dubna 

bude na faře instalován další sprchový kout (do úklidové místnosti) a 

do bývalé skautské klubovny kuchyňská linka. Vzniknou tak 2 oddělené 

bytové jednotky s kapacitou 9 a 12 míst.   

Pokud by vznikla potřeba na ubytování během těchto úprav, tak je 

k dispozici ještě jedna ubytovací jednotka v současné skautské 

klubovně. Ta má kapacitu 5 lůžek. Ta je také již kompletně vybavena 

vším potřebným, jako lednička, pračka atd. Kuchyň byla navíc 

dovybavena mikrovlnkou (díky MAS Lašsko) a elektrickou troubou. 

Děkujeme za vaše hmotné dary, ať už za trvanlivé potraviny, drogerii 

nebo cokoliv dalšího. Uprchlíci rádi využili nabídky potravin 

a drogerie, a dokonce nás prosili, aby si mohli některé věci vzít 

do začátku, když se od nás stěhovali do nových ubytování. 
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Nově bude vzadu v kostele pokladnička na finanční příspěvky 

pro případné další ubytované na faře. Tato pokladnička je určena hlavně 

pro ty, kteří by chtěli pomoci, ale nemohli pomoci zakoupením 

trvanlivých potravin nebo drogerie. Tyto peníze budou použity 

například na nákup čerstvého masa nebo zeleniny, podle aktuální 

potřeby uprchlíků. 

Také bychom chtěli poděkovat těm, kteří se starají o praní povlečení a 

ručníků. 

Petr Buzek, Marie Kelnarová, Dominik David 

HÁJIT HODNOTY ZNAMENÁ VÉST 

VÁLKU? 
Minulou sobotu uvedla v příloze Orientace paní Zora Hesová, že 

organizace Aliance pro rodinu v Česku rozpoutává kulturní válku 

(Kulturní válka za tradiční hodnoty, LN, 3. srpna 2019). Její stať je 

pozoruhodná v mnoha směrech, proto bych laskavé čtenářstvo rád 

seznámil s novinkami na poli kulturní války. 
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Aliance pro rodinu je spolek, který sdružuje lidi různých názorů 

a náboženského přesvědčení s jediným cílem. Chceme, aby největší 

zájmová skupina, tedy rodiny založené na manželství, byla slyšet. 

Dále aby dětem nebylo vzato právo znát svého otce a matku, o což 

se LGBT aktivisté snaží. Paní Zora Hesová nás označila za organizaci, 

která v Česku rozpoutává kulturní válku. Sama uvedla: „Do debaty 

o politicky a právně přijatelném způsobu zrovnoprávnění menšiny 

vnesla katolická mobilizace zcela nový rozměr: zápas o symboly. 

“Je smutné slyšet od vysokoškolského pedagoga z Filozofické fakulty 

UK názor, který je zavádějící jako Rudé právo. Pro nezasvěcené 

čtenáře: politicky a právně přijatelným způsobem zrovnoprávnění 

menšiny je myšleno homosexuální manželství. Je opravdu kdokoliv 

snášející argumenty proti homosexuálnímu manželství tím, kdo 

rozpoutává kulturní válku? Tento způsob argumentace ukazuje jediné. 

Vysokou netoleranci a totalitní uvažování progresivistických kruhů. 

Co si to ty konzervy dovolují? 

Další vyjádření autorky taktéž stojí za to: „Konzervativní aktivisté 

se snaží obsadit určitá symbolicky významná pole veřejné debaty 

týkající se kolektivní identity a vetknout jim vlastní interpretaci 

a slovník.“ Nevím, kde paní Hesová studovala politologii, ale asi by 

měla vrátit diplom. Konzervativci z podstaty pouze brání systém, který 

je osvědčen staletími. Slovník, kterému rozumí přes 99 občanů, 

ve srovnání s novými mesiáši máme. Najdeme v něm pojmy jako otec 

a matka. Tento konzervativní slovník má určitou výhodu. Odráží 

biologickou realitu. 

Nás neplatí Evropská komise 

Aliance pro rodinu skutečně již přes rok pracuje na kampani na podporu 

ústavní definice manželství, jako svazku muže a ženy. Na podporu 

tohoto návrhu se nám za půl roku podařilo nashromáždit přes sto tisíc 

podpisů a v petiční iniciativě stále pokračujeme. Finanční podporu nám 

poskytují skuteční lidé, drobní dárci z České republiky. Nečerpáme 

na rozdíl od zastánců homosexuálního manželství finanční zdroje 
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od významných zahraničních korporací jako například od americké 

nadace Tides spolufinancované společností Google či Open Society 

Fund financiéra George Sorose. 

Na naši kampaň nám nepřispěla Evropská komise 4,4 mil. korun (We 

are fair č. 777228), nestojí za námi korporátní giganti jako Vodafone, 

IBM, Microsoft, City Bank, Česká spořitelna, Regiojet a další. 

Nepodporuje nás veřejný ochránce práv. 

A proč vlastně stojíme uzákonění homosexuálního manželství v cestě? 

Náš pohled je jednoduchý. Právní řád každého státu není nafukovací. 

Pokud někdo usiluje o nová práva, pak tomu logicky odpovídají nové 

povinnosti někoho jiného. Stejně tak je tomu v případě homosexuálního 

manželství. Nejde jen o změnu tří slov, ale jedná se o výrazný 

legislativní zásah, který má dopad na okolí, především na děti. 

Manželství je neoddiskutovatelně spojeno s rodičovstvím. Víme, že 

biologicky může dítě vzniknout pouze ze spojení muže a ženy. Muž 

a žena jsou tedy rodiči dítěte. I proto musí být do homosexuálních párů 

dítě „dodáno zvenku“. Pro nás je podstatné hájit zájem dětí na otce 

a matku, a to jak těch v dětských domovech (převážná většina dětí 

v dětských domovech není právně volných, tudíž nemohou být 

adoptovány), tak těch, které se ještě ani nenarodily. I děti mají práva, je 

třeba hájit ty, kdo svá práva hájit samy nemohou. Obhájci 

homosexuálního manželství tvrdí, že dítě žije kvůli jejich sexuální 

orientaci v právní nejistotě, pokud by se cokoliv stalo s jeho jediným 

biologickým rodičem. To je sice pravda, ale za to, že je dítě v právní 

nejistotě, nemůže nikdo jiný než jeden z rodičů, který odmítl 

do rodného listu uvést druhého biologického rodiče. Tím taktéž vědomě 

dítě připravil o tohoto druhého rodiče. 

Čtyři rodiče jako cíl 

Je třeba se poučit z debaty o právech dítěte ze země, kde existuje 

homosexuální manželství již 18 let. Nizozemská vláda ustanovila 

komisi, aby zmapovala a vyhodnotila změny v rodičovství. Závěry jsou 

shrnuty v dokumentu s názvem Dítě a rodičovství ve 21. století z roku 
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2016. Nejvýznamnějším výstupem této zprávy bylo doporučení 

o vyrovnání genetických vazeb mezi biologickými rodiči dítěte 

a osobami usilujícími o děti. Z toho důvodu taktéž navrhla, aby došlo 

ke změně definice rodičovství. V návaznosti na redefinici rodičovství 

komise doporučila právní ochranu všem typům rodin. Zpráva dále 

vyzývá k legalizaci vícečetného rodičovství, avšak se zastropováním 

počtu rodičů na čtyři, žijících maximálně ve dvou domácnostech. 

S tématem homosexuálního manželství neodmyslitelně souvisí téma 

surogátního (náhradního) mateřství, ačkoliv se to jeho obhájci snaží 

zamést pod koberec. Pro homosexuální – gay – páry je surogátní 

mateřství jedinou cestou, jak získat alespoň částečně své biologické dítě 

Není pravdou, že by služeb surogátního mateřství české gay páry 

nevyužívaly. Stačí se podívat na gay pár Vaníčků, který má vlastní 

YouTube kanál Dva tátové. S objednáváním dětí a využíváním žen 

k odnošení dítěte v zámoří se pojí „nepřívětivost českého právního 

řádu“. Ten neumožňuje zapsat dva otce do rodného listu. Ovšem 

aktivisté za rodičovská práva gayů se nenechali zatlačit do kouta. Gay 

pár, z něhož jeden je Čech a druhý Dán, si nechali odnosit dítě 

z koktejlu spermií obou mužů náhradní matkou dle kalifornského práva. 

V České republice, kam jezdí jen na návštěvy za rodinou, si na základě 

ústavní stížnosti vysoudili zápis obou mužů do českého rodného listu 

dítěte dle kalifornských zákonů, ačkoliv nic takového český právní řád 

nezná (nález Ústavního soudu, sp. zn. I.ÚS 3226/16). 

O upřímnosti argumentu, že homosexuální manželství nemá nic 

společného se surogátem, svědčí taktéž Výroční zpráva Prague Pride 

z roku 2016. Zde se uvádí, že na základě podpory ze strany Norských 

fondů (v rámci kategorie Gay Rights Are HumanRights / Práva LGBT 

osob jsou lidskými právy) Prague Pride uspořádal od února 2016 osm 

večerních setkání, jichž se účastnili páry i jednotlivci zvažující 

rodičovství. Tematickými okruhy byly: gynekologie a možnosti 

asistované reprodukce v Česku, cesta k surogátnímu mateřství 

a podobně. 
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Jak si zařídit dítě 

Rodičovskou přípravku pořádala zakládající organizace uskupení Jsme 

fér, která požaduje manželství, avšak na svých seminářích pro zvažující 

„rodiče“ zasvěceně informuje o náhradním mateřství (surogátu). 

Proč je třeba o surogátu vést debatu právě teď? Zahraniční zkušenost 

mluví jasně: nejdřív homosexuální manželství, poté legalizace 

surogátního mateřství (Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Kanada). 

Homosexuální manželství má výrazný přesah do mnoha jiných oblastí, 

jako je například vzdělávací systém. 

Pokud si myslíte, že rámcové vzdělávací programy zůstávají mimo 

pozornost LGBT aktivistů, mýlíte se. Změna rámcových vzdělávacích 

programů byla v roce 2018 jednou z priorit Výboru pro sexuální 

menšiny při Úřadu vlády. Při uzákonění manželství zesílí tlak na to, aby 

se duhové semináře (již na mnoha školách organizované spolkem 

PROUD) staly součástí rámcových vzdělávacích programů. 

Je evidentní, že existuje přímá souvislost mezi legalizací manželství 

a změnou vzdělávacích programů, kde budou názory, že manželství 

je svazek muže a ženy, vykládány jako homofobní, tudíž nepatřičné a 

do slušné školy nevhodné. 

Významným trendem je trestněprávní postih názorů na LGBT 

komunitu, kterému se obecně říká „hate speech“. Na základě tzv. hate 

speech byl ve Velké Británii již několikrát zadržen Tony Miano, 

ve Španělsku trestně stíhán kardinál Aguilar... 

Trend „hate speech“ se ovšem nevyhýbá ani Česku. Jedním z hlavních 

cílů Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády pro rok 2018 bylo 

iniciovat doplnění sexuální orientace a genderové identity jako motivu 

trestných činů z nenávisti odůvodňujícího vyšší trestní sazbu. V tomto 

výboru mají aktivisté podporující homosexuální manželství své 

významné zastoupení, předsedou Výboru je Zdeněk Sloboda (PROUD), 

dále jsou v něm zastoupeni Lucia Zachariášová (Jsme fér) a Kateřina 

Saparová (Prague Pride). 
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Další ohroženou skupinou jsou konzervativní novináři. Pro příklad 

nemusíme chodit daleko. Je jím rakouský novinář Martin Leidenfrost, 

který napsal pro uznávaný deník Die Presse kritický komentář 

1. 1. 2019, tedy k účinnosti zavedení homosexuálního manželství, které 

protlačil rakouský Ústavní soud navzdory vládní většině. Po vydání 

komentáře s názvem Homomanželství jako zkouška charakteru 

pro černé i modré se novináři zásadním způsobem změnil život. 

Na základě jeho názoru, že homosexualita se stala novou státní 

doktrínou, s odkazem na velký počet politiků, kteří se účastní pochodů 

hrdosti, se jeho příjem snížil na čtvrtinu – po vydání článku se s ním 

rozloučily rakouské i německé noviny. 

Náznaky této ostrakizace se objevují již i u nás. Například Petr 

Honzejk, komentátor Hospodářských novin, vydal podivuhodný článek 

s názvem Komu ubližují sňatky gayů a leseb? Proti může být jen 

homofob. Doposud redakce Hospodářských novin nenašla prostor 

pro odpověď. 

Náznaky „lepších zítřků“ se ukázaly taktéž v případě Ludmily 

Trapkové. Tato zkušená psycholožka a rodinná terapeutka byla 

požádána o poskytnutí komentáře k filmu (Ne)rodič, který byl promítán 

na festivalu Jeden svět. Text rozhovoru měl být distribuován jako 

doprovodný materiál k filmu. Rozhovor proběhl, publikace nikoliv. 

Je nepochybným právem festivalu otisknout, co považují za vhodné, jen 

je potom lehce úsměvné, pokud je zřizovatelem festivalu Člověk v tísni, 

který se dlouhodobě zasazuje o toleranci, avšak tolerance této 

organizace má své meze, například pokud si odborník (PhDr. Trapková) 

dovolí říci, že pro výchovu dítěte je stále nejlepší modelem 

úplná rodina. 

Nicméně není třeba věšet hlavu, česká společnost je vybavena vysokou 

dávkou imunity vůči totalitě. Narozdíl od Západu jsme si tady již „lepší 

zítřky“ prožili. Zároveň je naše společnost vysoce tolerantní. To ukazují 

i dlouhodobé průzkumy Pew Research Center. Homosexualitu 

považovalo za normální 80 procent české populace již v roce 2013. 
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V Evropě jsme dosáhli lepších výsledků než například Británie 

či Francie. 

Naše společnost je nepochybně polarizovaná. Jsme otevření opravdu 

férovému dialogu, kritice našich postojů, jen prosím názorové 

oponenty, aby nás neoznačovali za tvůrce kulturní války, jelikož je to 

lživé označení, které zbytečně hloubí příkopy. 

Česká společnost je navzdory letům prožitým v totalitním systému 

vysoce tolerantní, po dvou dekádách svobodného života považovali 

do té doby tabuizovanou homosexualitu za zcela normální čtyři lidé 

z pěti. To však neznamená, že bychom měli být netolerantní k lidem, 

kteří pro výchovu děti preferují úplnou rodinu. Zkušenosti 

z Nizozemska, Belgie, Dánska či Kanady mluví jasně: nejdříve 

homosexuální manželství, poté legalizace náhradního (surogátního) 

mateřství 

Převzato z Lidových novin ze dne 10. 8. 2019 

JAN GREGOR právník,  

autor je místopředsedou Aliance pro rodinu 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Ludmila Bajerová, Petr Buzek, Eva Davidová, Dominik 

David, Kamila a Jaroslav Dostálovi, Marie Kelnarová, Jana Machovská, 

Karolína Najzarová, Marta Najzarová, Ludmila Petrášová.  

Sazba: Petra Davidová  

Další číslo vyjde předběžně v neděli 15. května 2022. Uzávěrka bude 

v pátek 6. května 2022.  

Toto číslo vyšlo v neděli 27. března 2022. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz. 

mailto:dominik.d@centrum.cz

