
Tentokrát, milé sestry a milí bratři, je zpravodaj „Mosty“ trochu 
jiný. Tyto stránky jsou opět, jako vždy, vystavěny snahou povzbudit 
vědomí o možné sounáležitosti s církví a svědectvím o živé víře, pře-
sto jsou ale „Mosty“ poněkud odlišné, než na jaké jste zvyklí. Z velké 
části je totiž před vámi text, který zdánlivě příliš nesouvisí s dneškem 
a s námi. Naleznete zde upravenou povídku od Karolíny Světlé. 

V Husově sboru v Českém Dubu jsme vloni prožívali několik 
podzimních večerů, kdy jsme si při svíčkách připomínali dílo této 
spisovatelky a pokusili se za příběhy vidět odraz současnosti i nás 
samých. Věřím, že se pozornému čtenáři také i zde podaří nalézt 
za otištěnou povídkou „Teta Vavřincová“ nejen svědectví o časech 
dávno minulých ale i něco víc... Povídka je zkrácena i jazykově 
upravena, ale doufám, že to „nejhutnější“ z příběhu, jeho možný 
dotek zůstal zachován.

Dále v Mostech ještě naleznete vzpomínku na letošní tábor pro 
děti z náboženství, poděkování od sestry Kateřiny a především 
pozvání do našich sborů.

Dobré čtení, dobrého ducha i dobré dny... 
Vám přeje Pavel Pechanec, Váš farář
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Teta Vavřincová
„Kam se člověk koukne, všude již sousedé uklízejí v hájích,“ 

pravila teta Vavřincová, vrativši se do sednice ze zahrádky, kde 
byla u plotu na teplém, dubnovém slunéčku. Právě svůj hrníček 
„zvodovky“ k obědu vyprázdnila; „snad bych mohla náš les také 
dnes dáti trochu do pořádku.“

Hospodář odpověděl stařeně lhostejně: „Jak budete chtít.“ Tak 
k ní mluvíval pokaždé. Nikdy jí sice neporoučel, ale také jí za nic ni-
kdy nepoděkoval; nezaslechla od něho po celý rok vlídného slova, ač 
to byl to syn jejího jediného bratra. Ujal se po nebožtíku otci rodin-
ného statku zvaného u Vavřinců, na němž měla teta svůj výměnek. 
Obtížno mu bylo mít ji v domě, a jeho ženě, skoupé a nesrdečné 
osobě, teprve. Teta Vařincová měla právo na svou vlastní komoru, 
ale spokojovala s nejtemnějším koutkem nad chlévem. Tam měla 
vedle své staré malované truhly pouze hubenou „papěrku“ místo 
lože. I jinak tuze skromně 
si počínala; žádné práce 
se neštítila, každého z do-
mácích v uctivosti měla, 
a nezbedným dětem nevr-
lého synovce nikdy neda-
la špatného slova, i když 
jí z nerozumu a návodem 
matčiným ubližovali dost 
a dost. 

Teta Vavřincová (tak ří-
kali lidé stařence po stat-
ku, kde se narodila) vzala 
si z přístodolku hrábě, po-
metlo a opálku, zamířila 
k lesu. Byl to hezký kousek 
houštiny, několik set kroků 
za vesnicí pod divokou rok-
lí, nad níž se vypínaly ho-
ry až k samému nebi.
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Teta Vavřincová se dala podle obyčeje svého chutě a pilně od 
práce. Shrabovala pod stromy suché listí do kupek, sesbírala sněty 
sklácené zimními větry a urovnala z nich hranici. Vyčistila po-
metlem trávu dosud bledou a krátkou, aby se mohla lépe vzpínati 
a kozy si měly co nevidět na čem pochutnat.

Najednou se stařena zarazila, naslouchajíc. „Co to?“ Cosi v dál-
ce zadunělo. Povšimla si sice, že se stmívá, ale měla za to, že se 
již k večeru schyluje. Nedalo jí to, přec šla se podívat na kraj lesa 
a tu spatřila, že se nad ní vznáší těžký, černý mrak. V tom sjel 
z mraku mohutný klikatý blesk tak náhle a žhavě, až se jí v očích 
zazelenalo.

Tu to nad horami zašumělo, zahučelo, jako kdyby se tam devět 
Dunajů rozproudilo. Sivá vlnící se rouška vše zahalila řasami tak 
hustými a neproniknutelnými, že nebylo poznat, na kterém stojí 
místě. Příval dravý a divoký, spouštěje se nad krajinou, jekotem 
strašným se hnal. 

Stařena starostlivě se rozhlížela, kam před lijákem by se ukryla, 
aby jí až k samým kostem nepromáčel. V nesnázích těch padl její 
pohled na chaloupku v skalnaté rokli vtěsnanou. Teta Vavřincová, 
držíc si nad hlavou opálky proti proudům vody z nebe se hrnoucím, 
byla dlouhou chvíli na vážkách, co zvoliti má. Obydlí patřilo staré-
mu Danielovi, zahlédla jej, jak stojí za oknem a kyne jí, ať vstou-
pí. Tetě Vavřincové se však po právu nechtělo vstoupit do domu 
tohoto. Majiteli lidé říkali „ancikrist“, nebo „satanáš“. Nekřivdili 
starému Danielovi lidé, byl to pravý zloduch. Neustále proti Bohu 
reptal a se zdvihal, vyčítaje mu, že ten svět dobře nespravuje; ba 
někdy se i dokonce rouhal, tvrdě, že jej ani stvořit neměl.

Míval starý ten neznaboh pěknou dole ve vesnici po rodičích 
chalupu; ale prodal ji a slepil si v rokli místo ní chatrný domek. 
Nelíbilo se mu nic hezkého, z čeho mají jiní lidé radost a potěše-
ní. Měl v ošklivosti vše, co se probouzelo k životu, co prospívalo. 
Nesnesl u svého neúhledného doupěte ani jediného stébelka trávy; 
jak někde se cosi zazelenalo, hned to vyškubl, zahodil, zašlápl. 

Teta Vavřincová se ho štítívala už jako chlapce. Již tenkrát býval 
sám úšklebek, jízlivost, jed. Nikdo jí nemohl více „potejrati“, než 
když tvrdil, že jí má Daniel mezi děvčaty už vyhlídnutou a žádné 
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jiné tak nepřeje, jako jí. Jak by se nyní nebyla rozmýšlela překročit 
práh jeho domu. Vždyť i hrobník, poctivý a zbožný muž, jenž snad 
jako jediný s ním si vykládal, tvrdil, že Daniel prohlašuje, jak na 
nebi vlastně ničeho není, jak vše, co o tom si lidé povídají, pouhým 
prý klamem je a mámením.

Rozhorlila se teta v duchu svém upírajíc v zbožném hněvu zrak 
na brloh onoho„satanáše“. Že prý na nebi nic není? Kam pak ten 
bludař nešťastný dával svoje oči a kam zahodil svůj rozum?  Vždyť 
přece musí vidět a cítit kolem sebe samý div a zázrak. Odkud pak 
se vše to vzalo, když nad námi prý ničeho není?

Teta přestala se náhle rozmýšleti a zamířila do stavení. 
„Pochválen Pán Ježíš Kristus,“ pozdravila teta důrazně, zavírajíc 
za sebou dveře do světnice. Starý Daniel jakoby neslyšel její zbožný 
pozdrav, vzal ji k okénku za stůl.

„Pročpak jste se tak dlouho rozpakovala vstoupit ke mně 
do sucha? Snad 
jste se mne nebá-
la?“ zachechtal se 
ten zlosyn sípavým 
hlasem tak strašli-
vě, že přeběhl tetu 
Vavřincovou při tom 
mráz. Odpověděla 
však pevně a vážně: 
„Rozpakovala, jsem 
se proto, poněvadž 
jsem se domnívala, 

že příval tak prudký nebude mít dlouhého trvání a ráda bych byla 
již zas doma.“

„Ti tam doma asi na vás čekají a po vás vzdychají,“ píchal tetu 
„ancikrist“, a při tom se mu svítili oči pod hustým obočím jako dvě 
jiskry pekelného jícnu. „Ti by si z toho asi dělali, kdyby vás tenhle 
příval vzal kamsi až na jiný svět.“

Teta smutně sklopila hlavu. „Tohle já si do svých hospodářů 
nemyslím,“ pravila chvějícím se hlasem, ale uvnitř si řekla, že to 
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starý Daniel uhodl, a bylo jí líto, že přišla najevo na synovce tak 
nepěkná věc, s níž se ještě živé duši nesvěřila. 

„Říkejte si co chcete, mne nikdo neošidí a já dobře vím, že se 
vaši hospodáři na vás škaredí a děti jejich že s vámi postrkují. 
Proč jste jim zůstala ve statku na krku? Proč jste se neprovdala?“ 
pokračoval s chechotem, „vždyť jste měla ženichů dost? Nebo jste 
se bála, aby váš muž na něco nepřišel?“

Teta pozdvihla s výsostí hlavu.
„Nejsem sice povinována vám se tu zpovídat a z vašeho nařknu-

tí, vy starochu neslušný, se umývat. Ale má člověk poctivý vždy 
a všude povinnost čest svou hájiti. Pročeš vězte, že jsem se nepro-
vdala, poněvadž jsem měla s někým slib.“

„Tedy je to přece jen pravda, že jste se chtěli s Balžinovým 
Fraňkem?“ zamumlal starý Daniel příšerně a vyjel s bodavostí: 
„Když si vzal Franěk jinou, že měla dvakráte větší věno než vy, 
proč jste se neprovdala?“

„Vždyť jsem vám právě teď pověděla, že jsem si byla udělala 
s Fraňkem slib. Tam u borovice na křižovatce, kde visí posud ten 
veliký starý kříž. Slíbila jsem mu jednou v noci mezi jedenáctou 
a dvanáctou od soboty na neděli, když svítily všecky na nebi hvěz-
dy, co jich Bůh stvořil lidem ku potěše, že jen jemu tu budu sloužit 
v lásce a věrnosti a nikdy jinému.“

„Ale vždyť se oženil, vzal si jinou a tím vás přece jen zprostil 
pojednou a navždy slibu vašeho.“ 

„Slib je slib a člověk nemá moc oprostit se od slibu v tváři nebes 
učiněného, ten má platnost až do hrobu.“

Starý Daniel se zle zamračil.
„Jen již jednou přestaňte s tím svým nebem,“ sápal se na ni, 

„vždyť nic takového není; co se o něm povídá, jsou jen samé bajky 
dětské a vrtochy babské.“ A zas mu vyskočily pod šedivým obočím 
dvě pekelné jiskry.

„Kdyby ničehož nebylo, odkud pak by se vzalo vše to, co ko-
lem sebe zde vidíme, odkud by to mělo svůj původ a svůj vznik?“ 
Pozdvihla se zbožná stařena proti neznabohu se vší velebností své-
ho nezvratného přesvědčení. 
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Danou chvíli nebylo ve světnici slyšet nic než cvrčení deště, 
šplouchání přetékaného okapu, vzteklé hrčení vody s hor cvakání 
starých hodin zavěšených na stěně.

„Vše, co kolem sebe vidíme,“ počal starý Daniel dutým hlasem, 
jako kdyby vycházel ne z prsou lidských, ale z otevřeného hrobu, 
„není nic jiného, než takový makavý, sražený, barevný dým, bez 
základu a trvání.“

„Můj slabý ženský rozum s vámi nemůže souhlasit,“ začala teta 
opatrně. „Znáte strom 
bez kořene? Vidíte ne-
znáte! Tento svět musí 
mít také kdesi svůj ko-
řen. Je tam, kde říkáme 
v nebi. Kořen stromu 
není vidět, poněvadž vě-
zí hluboko v zemi, aby 
odolal jeho kmen vět-
rům a bouřím. Každému 
komu na tom záleží, aby 
se dostal ke kořeni, mu-
sí se přičinit a k němu 
se dokopat. Lidé nedo-
zírní, lidé tupého du-
cha se k němu dokopat 
nemohou a slaboši pak 
křičí, že toho kořene 
není, a udělali by rádi 
ze všeho bublinu tak 
strakatou a dutou, jako 
je v nich svědomí.“

Na slova tetina v sed-
nici starého Daniela nastalo zas dlouhé mlčení přerušené jen cvaká-
ním starých hodin, šumotem a hukotem rozfrkující se venku vody.

„Znamenitý, věru znamenitý vyrostl plod z toho vašeho kořene 
nebeského, ten svět vezdejší,“ pohrdlivě hodil ancikrist hlavou. 
„Samá na něm trampota, ničemnost, mrzutost! Každá hodina má 
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svou svízel, každý den svou zvláštní útrapu. Nebude věru škoda, až 
vezme jednou za své.“

„Já nechtěla říci, že je na světě vždy blaze, ale kdyby bylo pořád 
dobře a zas jen dobře, což by lidé pak „nezpýchali“ a nezbujněli? 
Vždyť to vidíváme na boháčích.“

„Teta, co mi to tady vyprávíte? Vždyť být boháčem a moci se 
nad jiné hodně vypínat, nikoho nepotřebovat, jako velký pán, by 
byla jediná hezká věc, co by se mě na tom světě líbila.“

„Že velcí páni nikoho nepotřebují?“ podivila se mu teta nelíče-
ně. „Viděla jsem onehda naši kněžnu, mladou a krásnou to paní 
v kostele a srdečně jsem ji politovala. Ano, nesmějte se, já jí li-
tovala. Ač je prý zdráva jako pstruh, přece jí musili dva lokajové 
pomáhat z kočáru a když si chtěla do škamny kleknout, položili 
jí aksamitový polštář. Jakmile vystoupila z kostela hned nad ní 
roztáhli slunečník, aby jí hlava vedrem nerozbolela. Slyšela jsem 
kolem sebe povídati, že by jí zle chybělo, kdyby neměla každého 
dne pečeně, koláčů a vína. Bosa také prý chodit nesmí, jinak by se 
nastudila a měla by z toho smrt.  Jiné šaty na sebe nesnese než 
hedvábné a prádlo nemůže mít jiné než kmentové. Předené v ruce 
plátno by prý ji porouchalo její hebkou kůži. Ty můj Bože, pomys-
lela jsem si, když jsem domů uháněla, svoje nové střevíce v ruce, 
abych si je neochodila, ty můj Bože, jak tě velebím, že nejsem žád-
nou takovou paní. Je mi sedmdesát let bez pěti, ubíhám jako na 
větru, necítím horka, ani zimy, je mi jedno, co hospodyně na stůl 
postaví. Mám v zimě v létě do práce jediný, plátěný kanduš a jsem 
ráda, jen když je celý. Poznala jsem tenkrát více než jindy, že ne 
to co máme, nás činí bohatými, nýbrž co mít nemusíme. Cítila 
jsem se v ono nedělní poledne bosa na kamenité cestě, v horku 
a prachu, s lačným žaludkem zajisté šťastnější a spokojenější než 
ta kněžna, kteráž ležela tak unaveně se zamhouřenýma očima ve 
zlatém kočáře. Aspoň se mi tak zdálo, když jsem ji kolem sebe 
jeti viděla. Celý večer jsem pak Boha chválila, že mi Bůh místo 
bohatství uštědřil sílu a zdraví, že nikoho nepotřebuji, aby na mě 
vydělával a se o mne staral, že jsem se mohla vždy svýma ruka 
živit a vždy na sebe spoléhat.“
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Dlouho seděl stařec před tetou v hlubokém zamyšlení. Pozval ji 
k sobě nikoli z dobromyslnosti, nýbrž, jak zajisté již každý uhodl, 
pouze jen proto, aby jí mohl hodně skřípat. Ode dávna měl na ní 
namířeno. Nenáviděl jí, když byla dítětem pilným a zbožným, nená-
viděl jí když byla dívkou mladou, kteráž jím pohrdala a neměla za 
mnoho jeho velkou, výnosnou chalupu, pěkný zevnějšek a pronika-
vý důvtip. Hlavně ji však nenáviděl za to, že si nikdy nevšímala, že 
on mezi všemi děvčaty nechtěl nikdy jiné, než ji. Zůstal samotářem 
raději, nežli by si vzal některou z družek jejích, ač by byly chtěly 
jediného syna zámožných rodičů všecky do jedné. Chtěl jí za to vše 
dnes hodně skřípati a zatím skřípala v jednom kuse ona jeho.

„To vám přijde asi za těžko, když máte Fraňka potkati,“ s ohyzd-
ným úsměškem znova se jí tázal. 

„Proč by mně to přišlo za těžko? Vždyť jsem se v ničem proti 
němu neprovinila?“

 „Ale on se provinil proti vám.“
„Nejsem jeho soudcem a do svědomí mu také nesahám. Ostatně 

se má Franěk dobře a já si nikdy jiného nepřála, než aby se dobře 
měl.“
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„Vy umíte všecko vytáčet na dobrou stranu. Proč mi nepřiznáte, 
jak vám je, když si vzpomenete, že vás jednou chtěl a hned na to 
zas nechtěl.“

„Ráda si přes to přesevšecko na něj vzpomínám,“ tvrdila teta 
vlhkým zrakem, „a děkuji Bohu, že mi bylo popřáno poznat tolik 
radostných chvil, i když na ně následovaly hodiny slzavé. Sblížila 
jsem se s Fraňkem poprvé na přespolní svatbě. Byla v zimě, vezli 
jsme se tam s tatínkem na saních. Je mi, jako by to bylo včera. 
Vidím se dosud v zrcadle. Měla jsem na sobě sukni z hedvábí bar-
vy mdle holubové. Každému jsem se líbila, nejvíce však Fraňkovi. 
Přišel nám naproti do síně, jakožto nejstarší mezi mládenci, maje 
povinnost uvádět hosty do sednice. „Vítám tě družice,“ pravil mi, 
jako by měl stažený krk. Více říci nemohl. Vím, že jsem mu padla 
hluboko do srdce. Vzal mne za ruku a od té chvíle se také po celý 
den mé ruky nepustil. Kdo by tehdáž řekl, že se povede k oltáři 
s jinou?“ A na tetiných řasách se zachvěly dvě veliké těžké slzy. 
Při tom vstávala od stolu a „Buďte tu s Pánem Bohem,“ dodala. 
„Přestává pršet, musím hledět, abych se dostala domů.“

Starý Daniel ji však nedával vstávat.
„Jen tu ještě několik chvil pobuďte,“ pravil k tetě neobyčejnou 

u něho měkkostí, „tak rychle jako s vámi mi věru čas ještě neušel. 
Ani s hrobníkem ne a s tím se přec umím jak náleží sekat. Víte-li 
pak, na co jsem si vzpomněl za vašeho vypravování? Vzpomněl jsem 
si, že stárnu, že potřebuji někoho k sobě, který by si se mnou nejen 
pro ukrácení chvíle poseděl a také, aby mi posloužil, kdyby na mne 
přišla nějaká nemoc, kteráž by mne pod drn uklidila. Jak živ jsem 
na nikom nic zdarma nežádal, vím, že každý má srdce plno záchti-
vosti. Hodlal jsem vlastně všechny své peníze, co jsem si uskládal 
hodit kamsi do vody, jakmile bych ucítil, že smrt na mne sahá, ale 
rozmyslel jsme si to teď, co tu jste, jinak.“

Daniel vyskočil, doběhl ke kamnům, vyndal ve zdi kámen a na 
tetu Vavřincovou v otvoru objeveném se zatřpytil celý houf stříbr-
ňáků.

„To vše bude vaše,“ pravil k ní zprudka a roztržitě, „jestli se 
totiž ke mně co nevidět přistěhujete, abyste tu se mnou hospoda-
řila. Budete-li chtít, dám se s vámi třeba i v kostel oddat, bojíte-li 
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se, abyste nepřišla se mou do řečí. To bude rámus, až lidé uvidí 
„ancikrista“ s největší modlářkou z celého okolí u oltáře!“

A starý ten ďas tak hřmotně přitom se zachechtal, že obešla 
tetu teď doopravdy hrůza. Váženě vstala a vážně hlavou zavrtěla, 
pravíc mu: „K čemu tento bezbožný šprým? Což jsem vám právě 
nepověděla, že jsem učinila svatý slib - jak jen Fraňkovi a žádnému 
jinému tu sloužiti nebudu?

Starý Daniel netrpělivě sebou škubnul. „Fraňkova žena je na 
rozdíl od něj prý zdráva jako syslice, zajisté ho přečká. Nedělejte si 
žádných myšlenek, že byste se přec jen ještě jednou k němu mohla 
dostat!“

„Nedělám si žádných takových myšlenek, nečekám na něčí smrt, 
naopak přeji každému dobrého zdraví a dlouhého života, ale slib 
je slib.“
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Na tom stála teta Vavřincová nezvratně. Daniel jako pravý poto-
mek ošemetného škůdce, jenž na poušti přistoupil k Pánu Kristu, 
aby ho pokoušel, snažil se mocně tetu nalákat. Lákavé barvy malo-
val, jak by se u něho dobře měla, v hojnosti si žila a jaké bohatství 
by po jeho smrti shrábla.

Nakonec však Daniel jen kroutil hlavou, ušklíbal se její prostotě 
a nechal odejít. „Však vy si to jednou rozmyslíte,“ potupně za ní 
volal, když vyšli ven, „až hospodyně vaše počne zapomínat na vás 
při krájení chleba, až vám děti vyhodí pápěrku do kůlny, abyste tam 
přespávala. Pak si vzpomenete, co všechno jsem vám já nabízel. Až 
přijdete žebronit, jak vy se děláte teď hluchou, já budu hluchým! 
A budu se smát, až uvidím, kterak dole ve dvoře vám ukládají tu 
nejhorší práci, jak vás pronásledují a jak zahýbáte za plot u zahra-
dy, abyste si tam v tichosti zaplakala. Ó, jak se vám budu smát...“

Teta se másti nedala. „Nechť se mi tedy stane, co mi proroku-
jete, nechť se mezi svými utrápím, nespustím se z toho, co jsem 
Bohu před všemi hvězdami slíbila.“

„Ale vždyť tam nahoře nad těmi hvězdami nic není. Dejte si říci 
od rozumného člověka, který po celý život jiného nic nedělal, než 
tyto věci zkoumal a zpytoval myslí nepředpojatou, babskými kleve-
tami nespotvořenou.“

Teta Vavřincová místo odpovědi ukázala vítězně rukou nad sebe. 
Nad temnou dálkou hor se právě klenula duha ve vznešené nádheře 
jako skvoucí most.

„Toť znamení úmluvy mezi duchem světa a námi smrtelníky,“ 
zvolala plna hrdé radosti, „v něž důvěřovati nikdy nepřestanu.“ Ale 
již se po slovech těch neohlédla, spěchala k domovu, na celém těle 
se třesouc, plna dojetí i únavy a nemohouc se dočkat, až se dostane 
na svou paběrku, aby v modlitbě překlenula vše tísnivého, co její 
zbožná duše musela dnes u Daniela zakusit.

Nedočkala se vak teta Vavřincová v onen večer tiché, klidné chví-
le. Jen co vstoupila na dvůr zaslechla se sednice palčivý nářek.

Hospodyně chtěla zítra tlouci, připravovala nutné k tomu nádo-
by. Aby se ráno mytím a vypařováním nemusela zdržovat, vše si již 
umyla a dala si to na dvůr uschnout. Liják z nenadání se spustivší 
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ji věci umyté bral. Leč dostala přec vše šťastně do sednice, až na 
moutev, již byla voda dosti daleko zanesla. Pustila se za ní a mocný 
proud jí nohy podrážel, sklouzla, nemohla se udržet a padla tak 
nešťastně na kámen z hlíny vyčnívající, že jí muž odnesl bez smyslů 
a vlády ze dvora do sednice. Děti s náramným křikem se obsypaly 
kolem omráčené matky krvácející z hluboké rány na spánku. Teta 
Vavřincová se ihned zalekla její mdloby, její bledosti a modravého 
stínu. Poznala stín hrozné smrti ruky, co sahá po matce dítek, tak 
hořce plačících.

Teta zkoušela všecky prostředky jí povědomé, aby krev na ráně 
zastavila, ač věděla, že tu pomoc bude asi marná. Přikládala na 
rozpoltěnou skráň pavučiny, křížový tolar, kus hnízda vlaštovčího, 
květ černé divizny, ale vše marně. Marný zůstalo i zaříkávání po-
máhačky po celých horách vyhlášené, k níž teta vyslala nejstarší 
z dětí; a když konečně lékaři, pro něhož se hospodař vydal do 
města, podařilo se krev zatavit, hospodyně otevřela oči jen na málo 
okamžiků. Tiše zhasínala jako plamínek na kahanci, jemuž dochází 
svítivo. 

Nenadála se teta Vavřincová, že bude hledět své hospodyni do 
hrobu. Brala si to tuze, brala si to tím více, že celá tíha prací domá-
cích se tím pádem smekla na její ruce. Dělala co mohla, namáhala 
se, co jí síly stačily, ale věk svůj předělat přece jenom s to nebyla. 

Hospodář uznával, že toho je už na tetu mnoho a ohlížel se po 
nějaké mladší k ní pomocnici. Žádná se ale nehlásila. Byl příliš 
znám jako nepříjemný nevrlec a jeho děti jako rozmazlené nezbe-
dy.

Snadno si zajisté každý představí s jakou ďábelskou radostí po-
hlížel Daniel ze svého doupěte v rokli pod horami přes les ke dvoru 
u Vavřinců. Celé hodiny se od vyhlídky nehnul, stopuje škodolibě, 
kterak jest těžké jeho soupeřce se ohánět, jak klesá pod tíhou opál-
ky plné čerstvé píce. Kolikráte vejde do kůlny s nákladem dříví, aby 
je tam na zimu do hranice narovnala.

„Však ona přec co nevidět přijde,“ chechtal se pak nezbedně, „ 
já se ale nad ní neslituji. Ať si jí pomůže ten, jehož prý vidí a cítí 
ve všem, na co koukne. Nechť se přesvědčí ta svéhlavá modlářka, 
zdali bdí nad ní ochránce prozřetelný!“
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Z podobné potměšilé samomluvy byl starý škůdník ten jednou 
za slunného dopůldne zaskočen zvuky krůčků blížícími se k němu 
příkrou cestou z hor. Objevila se před ním dívka asi dvacetiletá, 
nesouc si objemný uzel se šaty a prádlem pod paží. „Kampak pa-
nenko?“spustil na ní zhurta Daniel. 

Odpověděla mu zpříma hlasem hlubokým a dojemným. „Na sta-
tek u Vavřinců, slyšela jsem, že tam potřebují služku.“

Starý Daniel znova ji přeměřil zvídavým pohledem.
Oděv černooké dívky byl úpravný a důkladný, z látek na ven-

kovanku drahých, ba skvostných; na krku měla šest šňůr dobrých 
granátů a mezi nimi tři veliké dukáty.

„Toho jsem se nenadál,“ ozval se starý neslušník posmívavě, 
„že jednou dcera Blažinova Fraňka půjde do služby! Což jste přišli 
náhle o statek, že ti tvůj otec nemůže dáti žádného přínosu a mís-
to, aby se ti ohlížel po ženichovi, do služby tě posílá? Či se mýlím 
podobou, a ty nepatříš do rodu Blažinova?“
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Dívka ze všech těch všetečných slov se zapálila jako oheň. 
„Ano,“ odvětila s hrdostí, jsem z Blažinova rodu, nejmladší ze 
sedmi jeho dcer; Milda mi říkají. Nedávám se do služby, že přišel 
otec náhle o statek. Mám jiný důvod. „Teta Vavřincová, jak se 
doslýchám, po smrti hospodyně těžce zvládá veškerou starost o do-
mácnost, a já si umínila, že jí starost odejmu. Chci, bude-li možná 
cosi napravit... 

Neznaboh na ní pohledl s úšklebkem, jímž dívku patrně velmi 
nemile bodl, tak pokračovala zprudka.

„Jak jistě víte, udělala si teta Vavřincová s otcem mým v mla-
dých letech svých slib, že se vezmou. Teta Vavřincová k slibu své-
mu věrně stála. Ne tak otec můj... Však také celý život jej hnětla 
jeho nevěra a když jsem se o ní dozvěděla, počala hněsti mně. 
Abych ulehčila své tísni i otci nad hrobem se potácejícímu a uvol-
nila skroucené svědomí, jdu, abych teď snášela s jeho někdejší ne-
věstou dobré i zlé. Aby až do její poslední nemoci se od ní nehnula, 

14



při skonání při ní bděla, po smrti jí oči zatlačila, do rakve omyla, 
ustlala a konečně s pláčem a modlitbou doprovodila ji ke hrobu, 
jako dcera její...“

Starý Daniel nepřestal za řeči té potupně se usmívat a hlavou 
nedůvěřivě potřásal.

„Já to povím jinak, miloušku,“ pravil k dívce blednoucí.  „Nechal 
tě ženich asi bohatší, jako nechal otec tvůj dole tu starou modlářku 
pro bohatou matku tvou.“

„Mýlíte se, nadobro se mýlíte,“ zvolala dívka popuzeně. „Kdo 
vám pověděl, že nechal ženich Blažinovu Mildu pro dívku bohatší, 
ten vám lhal! To já nechala ženicha svého a to proto, že jsem 
v něm neshledala toho, čeho jsem si u budoucího manžela nad 
jiné přála. Chtěli jsme se na počátku oba tuze, ale když jsem se 
zmiňovala, že si hodlám vzít po svatbě k sobě tetu Vavřincovou 
a odčinit tak křivdu, nedával mi nikdy odpovědi. Pak jsem se 
ho přímo optala, proč mlčí a on zpříma mi vyznal, že nehodlá 
pykat, v čem se můj otec provinil. I poznala jsem, že není srdce 
tak ušlechtilého, jak jsem se domnívala. On si toho brzy povšiml, 
plísnil mne za můj nerozum, za mou nespravedlnost k němu slovy 
pořád trpčími... Co vám budu dlouho vykládat, krátce – přestali 
jsme si rozumět a já nesnažila uvést povolností vše zase v dobrou 
míru. Ustal k nám docházet a já proň nevzkazovala. Umínila jsem 
si, abych rozlítostněné srdce svoje ukonejšila, že se vydám za tetou 
Vavřincovou do služby.“

Starý Daniel zamhoural svýma jedovatýma tak příšerně, že se 
zdály sršeti z nich samé jiskry.

„Hospodář u Vavřinců je sice vdovcem, ale má čtyřicítku dáv-
no odzvoněnu. Nebyl nikdy švarným chlapíkem a teď není žádný 
z okolních čeledínů tak nepohledný jako on. Žádná z našich holek 
mu ještě nevzkázala, co je vdovcem a to je co říci. Třesou se naše 
svobodnice na vdavky jako na boží smilování. Na tom si mnoho 
nepopadneš, holubičko moje a nebudeš se mít před lidmi čím poch-
lubit,“ šklebil se dívce starý ďas.

Z pohledu Mildina vyšlehl na rouhače takový blesk, že mimo-
volně ucouvl. 
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„Ne, není možná, abyste vy věřil, že je něco dobrého v lidech, 
když do vás samého nic, ale pranic není.“ Odvětila mu ušlechtilým 
sebevědomím.

Bludař vztekle zaskřípal zuby; tak do živého ho ještě nikdo nebyl 
ťal. Hádal se s faráři, s úřady, s učiteli. Z každé hádky si vítězně 
odnesl vědomí, že jestli svého soupeře nepřesvědčil, alespoň mu 
vrazil do duše trn.

 „Jen se měj na pozoru, ty potměšilko, já budu na stráži a žádný 
tvůj záměr, chytráctví a pokrytectví mě neujde.“

Dívka hodila hrdě hlavou, „Proč se s vámi dohadovat.“ A dívka 
s patrnou ošklivostí se odvrátila od rouhače a pouštěla se přímo 
s rokle dolů k údolí, aby co možná nejrychleji dostala se z blízkosti 
jí hrozné.

„Jen si vykračuj, hrdopyško,“ volal za Mildou stařec teteliv se 
zlostí, „však ono přijde co nevidět najevo, proč se za vejměnicí stě-
huješ. Zbloudila si sem, abys unikla dozoru rodičů, nechalas ženicha, 
poněvadž se ti nelíbí mít jen jednoho muže, chceš mít všecky, kteří 
ti do oka padnou za milence. Všechno to na tobě co nevidět shledá-
me,...“ řval za ní vzteklý ďas. Dívka však šla dál svou cestou.
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Milda skutečně zůstala ve službě u Vavřinců, a všecky namáha-
vé práce, vykonávala jako srna a na každém kroku bylo znát radost 
a ochotu. Teta Vavřincová teď sedávala pohodlně pod jabloní v za-
hradě, škrábajíc tam dopoledne brambory na polívku a říkajíc tam 
odpůldne na svých velkých starých modlitbách.

Nedopustila Milda, aby se jinak zaměstnávala. Daniel často 
vidíval svýma očima, ostrýma jako oči ostříže, kterak stařena za 
dívkou, jak vítr sem tam pobíhající, dělává znamení kříže. Se srd-
cem žlučí překypující se pak Danielovi i zdálo, jakoby až k němu do 
rokle doléhal šepot tetina žehnání.

Nemohl „ancikrist“ věřit svým smyslům, nedalo mu to a  něko-
likráte za temného večera vydával se dolů ke statku. Jako starý 
lišák, co obchází holubník, vrhal Daniel do ozářených oken pohledy 
– ale neviděl jiného, než co spatřil ve dne. Teta sedávala na stolič-
ce vedle police, plné lesknoucích se talířů, pohlížejíc se zálibou ke 
stolu, kde Milda s dětmi přebírala k zejtřejšímu obědu buď hrách 
a čočku, nebo krájela mrkev, či vodnici.

Málokdy pozdvihla pilná Milda svoje snivé oči od práce ke staře-
ně, která mezitím často pro ukrácení pracovní chvíle jen vyprávěla 
jakýsi starý, zajímavý příběh, nebo pověst. Nepovšimla si Milda, 
že hospodář u kamen kouřící, nespouští z ní oči, nepovšimla si, že 
přestává chodit za pluhem tak shrbeně a zapomíná víc a víc vrčet 
a bručet. Přitom bylo až s podivem, jak si teď hledí svého zevnějš-
ku, tak jako nikdy v mladosti. Dokonce koupil si sváteční šaty, že 
neměl takové žádný sedlák z okolí. Vypadl v nich skoro o polovinu 
mladší než byl, skoro jako ženich, co má před oddavkami.

Milda si toho nepovšimla, o to víc si toho ovšem všiml starý 
Daniel, klepaje se den co den záští, jak se jeho proroctví nenaplňu-
je. Nakonec si byl téměř jist, že z toho všeho bude míti zlou nemoc, 
když jednou z rána zaslechnul ze dvora veselou hudbu a slavnostní 
střelbu. Spatřil pak i průvod svatební z kostela se vracející v jehož 
čele kráčela Milda, šťastný ženich i děti.

Právě děti to byly, co Mildu tak vřele uprosily, aby je neopouš-
těla a na vždy při nich zůstala. Zvláště to malé děvčátko, jež vedlo 
usmívajícího otce za ruku a neslo v druhé polštář, na němž ležel 
věnec rozmarýnový.
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Starý Daniel se dlouho nezlobil. „Teď to přijde, teď to teprve 
přijde,“ chechtával se každé ráno a každý večer stoje u své vyhlíd-
ky na stráži. Avšak i když tam stál na výzvědách celé dny, neděle 
ba měsíce nedopátral se jiného, než co mu již dávno bylo známo. 
Všichni žili u Vavřinců ve spokojenosti a míru. Mladá hospodyně 
byla při práci stále první i poslední. Až když jí několik dní kolem 
stavení neviděl, počal se znova těšit, že už se teď Milda konečně 
projevila, že kamsi utekla pouť, kde nespoutaně hemží kolem chla-
pů a tretek dle libosti. 

Uviděl jí opět za krásného nedělního odpůldne u potoka na 
kvetoucí louce a nesla cosi v růžové peřince zapovitého, bílou rouš-
kou před sluncem pokrytého, co tiskla blaženě a radostně k srdci. 
A hospodář omládlý s tváří jasnou v níž se zračila táž blaženost 
jako v tváři její, za ní se přikradl a obtočiv ji ruku kolem pasu, 
přitiskl svoje ústa na čelo její a ona se mu nebránila, nýbrž k němu 
důvěrně a laskavě se přitulila.

Pohled ten sekl Danielovo zlobou plné srdce jako rozpáleným 
železným prutem. Sklesl na židli u vyhlídky a do večera sebou ani 
jednou nepohnul. Seděl na svém místě, jako když náhle zkamení 
a tak tam sedával den co den pošmurně s hlavou skloněnou. Ani 
jednou nevyšel na práh, aby za mimojdoucími pokřikoval a jejich 
víru jim tupil. Povšimli si ovšem toho sousedé a posílali k němu 
hrobníka, aby se přesvědčil, neměkne-li starý bludař ve své zary-
tosti.

I vydal se nakonec hrobník k pověstnému kacíři, ač se zařekl, 
že práh Danielovi chýše už nikdy nepřekročí. Při poslední návštěvě 
prošli spolu totiž tak prudkou a zlou hádkou, že jí z paměti ani 
vypustit nemohl, stále mu v mozku i srdci hlodala. 

Nalezl šedivého zlomyslníka schouleného na loži, vyzáblého, 
zežloutlého.

„Vám je jaksi nekale,“ oslovil jej přistupuje k němu. 
Neznaboh dlouho sebou nepohnul, trvaje v zarytém mlčení. 
Hrobník, ač se naň tuze horšil, přece teď s útrpností naslouchal 

jak těžce a nepravidelně dýchá, nejsa patrně s tou mdlobou ani 
zraku k němu pozvednout.
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Konečně pak ukázal stařec unaveně ke kamnům.
„Tak si to tedy vemte, co tam, najdete za tím počerněným ka-

menem,“ pravil hlasem bezzvučným. „Chtěl jsem to hodit někam 
do nějaké díry a zakopat, aby nikdo z toho ničeho neměl, co tu po 
mě zůstane...“

Hrobník nevěda, co si má z jeho řeči vybrat, poodešel ke kam-
nům a sáhl na kámen mu naznačený. Nemálo se podivil, když 
spatřil otvor za ním a velké stříbrné požehnání. 

„Co s tím?“ Tázal se hrobník zaraženě.
Starý Daniel se odmlčel a hrobník dlouho nechal čekat na od-

pověď. Nechtělo to Danielovi patrně ani vyjít ze rtů, vždy byl tak 
zarputilý a vzdorný.

„Inu pro mne,“ vypravil konečně pracně ze sebe, obraceje se 
křečovitým vymrštěním na druhou stranu ke zdi, „ inu pro mne to 
tedy dejte třeba... na školu...“

Hrobník se domníval, že se buď přeslechl, anebo že starý Daniel 
ze slabosti chorobné už blábolí. Čekal dychtivě, že slovo svoje Daniel 
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odvolá a že se vysměje sobě i jemu. Nechtěl mu hrobník sednout 
na vějičku, dávaje mu dost málo znát, že by mohl tomu Danielovu 
výroku přikládat jakési víry. Ale pověstný bludař a vykřičený kacíř 
nehlesl ani jediného slova. 

Hrobník nakonec nevydržel, naklonil se nad něj, aby nabyl jisto-
ty, zdali skutečně Daniel hodlá věnovat své peníze k výchově těch 
bytostí, jimž jindy nemohl přijít na jméno. Děti přece vždy zatra-
coval a stejně tak i celý svět, do kterého se narodily, i nebe  pod 
kterým chodily. Hrobník však zaslechl z úst Daniela už jen šepot, 
v němž mu nebylo jiného zachytnout, než hlubokými, bolestnými 
vzdechy přerývanou větu:

“Snad přece něco je...“
Do večera měl starý Daniel svůj tuhý, divoký zápas se životem 

vezdejším dobojovaný...
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ve, mezi oceněnými byl obrázek Ondřeje Valeše z Českého Dubu – gratulujeme.



Tábor husitů 2010
Když jsem se ráno probudila, uvědomila jsem si, že je dneska 

první den husitů. Moc jsem se  těšila,  a proto jsem neváhala 
a šla jsem se obléknout. Ráno bylo moc krásné, když jsme dojeli 
ke kostelíku, všechno bylo mokré ranní rosou a příjemně svítilo 
sluníčko. Když jsme se všichni sešli, šli jsme dovnitř, dostali jsme 
úkol vyluštit tajenku, kde nám vyšlo, že pojedeme do  PRAHY! My 
jsme nevěřili, ale potom? Nakonec ano, opravdu, když jsme dojeli  
vlakem,  tak jsme se objevili ve velkém městě. Podívali jsme se 
na informativní ceduli,  kde bylo napsáno PRAHA. V Praze jsme 
navštívili:. orloj, sochu Mistra Jana Husa atd...

Když jsme jeli domů, tak jsme si říkali, že to byl hezký výlet. 
Dojeli jsme na Proseč, šli jsme asi 10 min. Dorazili jsme do naší 
ubytovny, všechno jsme si prohlídli a vybalili jsme si, potom nás 
čekala večeře, která byla výborná, hráli jsme pár her, zpívali jsme, 
blbli jsme, no a prostě jsme si to užívali. A užívali jsme si i celý 
tábor, protože byl krásný, plný radosti, pohody, legrace a hlavně to 
byl tábor HUSITŮ... Eldina Pechancová
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  O zbytečných starostech
„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon 

Kristův.“ Tento verš z Pavlova listu Galatským jsem si, moji milí 
přátelé, v uplynulém roce připomněla nesčetněkrát. Je to známý 
biblický citát, který lze považovat za výzvu, životní krédo nebo 
přikázání, jenž je vhodné dodržovat. Může se však také stát přiroze-
ným životním postojem, nad kterým člověk příliš nehloubá, nemusí 
si jej dvakrát připomínat a bez dlouhého otálení a samozřejmě 
podle něj jedná. Břemena, která jsou pro jednoho příliš těžká nebo 
přímo k neunesení, vezme druhý bez říkání na sebe. Jak příjemné 
a skoro dojemné bylo zjištění, že se toto dělo a děje u nás v našem 
společenství. Když se nám narodil Jiříček, dělala jsem si starosti, 
jak všechno zvládneme, aby nestrádala moje malá rodinka ani ta 
velká, do které patříte vy, moji milí. Po čase jsem zjistila, jak zby-
tečné byly moje obavy. O všechno jste se postarali. Podle vlastních 
sil jste se každý ujal nějakého úkolu. Domlouvali jste se mezi sebou, 
co je potřeba, co kdo zařídí a obstará, kdo koho navštíví, přinese 
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květiny do sboru, pouklízí a nikdy jste, jak vím, nezapomněli na 
modlitby. Vaše přímluvy se k našemu Pánu nesly už dávno před 
tím, než Jiřík přišel na svět. Prosili jste, aby se zdravý narodil, pak 
jste blahopřáli písemně, nosili spoustu krásných dárků a znovu jste 
se za něj přimlouvali. Když napíšu, že vám za všechno, co jste pro 
nás udělili, mnohokrát děkuji, je to stále málo! Snad daleko přes-
něji a výstižněji vyjádřím své poděkování veršem z prvního listu 
Korintským. „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má 
naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ Díky vám, moji milí, 
že tato slova stále platí! Vaše Kateřina Havelková s rodinou

Pozvání do našich sborů
Milé sestry a milí bratři, chtěli bychom Vás pozvat do našich 

sborů a podtrhnout to, co jistě víte: společenství církve je před 
Vámi otevřené. Ať už to jsou „běžné“ bohoslužby, nebo jiná setkání, 
vždy jste vítáni. 

Naše setkávání mívá vždy poněkud odlišný důraz i charakter od 
běžné lidské sešlosti. Nejde v nich pouze o setkávání samé, o úsmě-
vy a lidské přátelství, byť i to samo o sobě bývá mezi lidmi velkou 
a důležitou hodnotou.  Pozvání do našich sborů je však vedle onoho 
mile lidského, také i pozváním k Bohu. K zastavení se u něj k mož-
nému nadechnutí a vnímání života v mnohem větší šířce, hloubce, 
výše a...  kde nám slova a lidské poznání už nestačí.

Zveme Vás tedy rádi na bohoslužby, koncerty, výstavy, čtení, 
besedy, divadla i různé akce. Časově nejblíže to budou bohoslužby 
o dušičkách. Budeme při nich moci vzpomínat na naše zesnulé, 
budeme na ně myslet modlitbou s vděčností a stále živou láskou. 
V neděli 31. října budou bohoslužby: Husův sbor v Českém Dubu 
v 8.30 hodin, Sbor Prokopa Velikého v Bakově n.J. v 9 hodin, 
Kněžmost v 11 hodin, Jivina 13.30 hodin, Proseč p. J. 14.30 ho-
din.  V listopadu dále budeme v Českém Dubu, tak jako i vloni 
prožívat, Slavnost světla - 11.11. budeme v Husově sboru čekat na 
sv. Martina a pak jej i jeho bílého koně doprovodíme lampiónovým 
průvodem ke kříži na rajském dvoře johanitské komendy. Počítáme 

23



opět i s večery a čtením při svíčkách v Husově sboru. V adventu 
nás dále čekají koncerty a příprava na svátky především v tom 
duchovním smyslu.

Chceme nyní také i poděkovat Vám všem za ono „hmotné“ – za 
Váš příspěvek na chod našich sborů.  Vyjadřujete tak už dlouhá 
léta svou sounáležitost s církví, byť mnozí z Vás pozvání do našich 
sborů příliš nevyužívají. Sounáležitost s církví je však samozřejmě 
víc než jen rodinná tradice, zvyk a dokonce i víc než pravidelná 
návštěva sborů. Je to vazba, která se nedá dost dobře měřit pozem-
ským způsobem, protože se netýká jen a pouze tohoto světa. 

Milé sestry, milí bratři v Kristu, těšíme se na setkání s Vámi, 
pozdravujeme Vás a modlíme se za Vás...

(Učení dvanácti apoštolů, modlitby prvních křesťanů)
Děkujeme ti, Otče svatý,
za tvé svaté jméno, jemuž jsi učinil stan v našich srdcích. 
A za poznání a víru a nesmrtelnost, kterés nám dal poznat 
skrze Ježíše, svého služebníka, buď tobě sláva na věky.
Ty vševládný panovníku, 
stvořil jsi veškerenstvo kvůli svému jménu, 
dals pokrm a nápoj lidem k užitku, aby ti děkovali, 
nám pak jsi dal z milosti pokrm a nápoj duchovní
a život věčný skrze svého služebníka.
Především ti děkujeme, že jsi mocný. 
Buď tobě sláva na věky.
Rozpomeň se, Pane, vytrhni svou církev ze všeho zla,
učiň ji dokonalou ve své lásce, a posvěcenou ji shromažď ze čtyř 
větrů do svého království, kterés jí uchystal.
Neboť tvá je moc i sláva na věky.
Amen 
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