
  

   Milí bratři a sestry, milí přátelé, chtěl jsem vám říct, že jsem opravdu velmi 

rád, že tu s vámi na Šumavě mohu být, a připravil jsem na dnešek pět 

krátkých odstavců, ať už se hlásíme nebo nehlásíme k jakémukoli 

náboženskému kontextu.

  První moment je myšlenka, kterou 25. května 2015 explicitně vyjádřil 

papež František v encyklice Laudato Sí´, a to, že člověk má na zemi čtyři 

odpovědnosti. První tři jsou typické odpovědnosti, a měli jsme je od počátku 

dějin, za prvé: odpovědnost vůči mně samotnému, jak využívám čas, jak na 

sobě pracuji, jak se vzdělávám; za druhé: odpovědnost vůči druhému 

člověku; za třetí: moje odpovědnost vůči Bohu. Ale najednou, zhruba od 

šedesátých let minulého století, přicházíme na to, že máme ještě další, 

čtvrtou odpovědnost, odpovědnost za přírodu. Zjistili jsme v té době, že už 

jsme mnohem silnější než ona, a přichází myšlenka, že se mohu provinit 

nejenom špatným chováním na Zemi, ale také vůči Zemi.                                               

 Zemi potřebujeme ze dvou důvodů: za prvé nám Země dává obživu, 

stavební materiál a potřebujeme ji, abychom přežili. 

Za druhé ji ale potřebujeme ještě z jiného důvodu. Abychom skrze ni kontemplovali Boha... 

Ten první důvod, že Zemi potřebujeme pro svoji obživu, na tom není nic špatného. Nejsme andělé, pocházíme z 

této Země, musíme něco jíst a někde bydlet. Problém nastává ve chvíli, když bychom si řekli, že od Země už nic 

dalšího čekat nemůžeme, kdy Zemi chápeme jako skladiště věcí. Ale Země v sobě nese ještě cosi mnohem a 

mnohem hlubšího. Země pro nás má být cestou k Bohu. Má být jako ta pravoslavná ikona, okno do absolutna, 

skrze kterou vidíme cosi z druhého světa, skrze kterou kontemplujeme Boha samotného.

Za třetí – za třetí se podíváme na myšlenku, kterou velmi zdůrazňuje papež František v nové encyklice Laudato 

Sí´, kde říká, že pokud chceme chránit život, tak nechť chráníme život skutečně veškerý – život zvířat, ptáků, 

rostlin i náš lidský život. Toto je na první pohled myšlenka, se kterou by zejména křesťané mohli mít velké 

problémy, protože katolické křesťanství vždycky vnímá velkou propast mezi člověkem a ostatní přírodou, 

kvalitativní skok mezi člověkem a zvířaty. Jenomže ono jde o to, tak jak se to dneska často dělá, že stáhneme 

člověka dolů, na úroveň zvířete a řekneme: „No, člověk vlastně není nic jiného než zvíře a je to vlastně jenom 

shluk buněk a nemá žádnou důstojnost, žádnou hodnotu a tak dále.                        (pokračování na další straně)
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  A úplně jiný pohyb je, pokud v tom zvířeti nebo v té rostlině vidíme jiskru 
božského a vytáhneme je nahoru směrem k člověku. To je úplně, úplně jiný 
pohyb. Ve vydání této encykliky, teď se obracím především ke křesťanům, 
se explicitně říká, že ochrana přírody již více není volnočasová, zájmová 
aktivita nadšenců z hnutí Duha nebo Brontosaurů, skautů a všech těch 
zelených uskupení, ale je to od nynějška imperativ pro každého křesťana.
Za čtvrté. Moc se omlouvám, že ten čtvrtý bod bude pravděpodobně 
nejkomplikovanější. Moderní biologie je zajímavá v tom, že přináší 
myšlenky, které jsou velmi a velmi podnětné pro environmentální etiku a 
troufám si říci i pro teologii. Co nám říká? Kdybych to měl říci jednou větou, 
tak nám řekne, že všechno je spojeno, ale všechno je spojeno v mnohem 
silnějším slova smyslu, než jsme si kdy mysleli. Od roku 1700 víme, že 
rostlina je zakořeněna ve vzduchu úplně stejně jako v půdě, a že stromy a 
květiny, které vidíme, v podstatě nejsou nic jiného, než zkamenělý vzduch. 
Neříkám nic objevného. Ano, listy jsou duté, ze vzduchu do sebe natahují 
oxid uhličitý, ze kterého Calvinovým cyklem vyrábí glyceraldehyd tři fosfát, 
z něj glukózu a z něj celulózu. Rostlina je tedy zkamenělý vzduch. Ovšem 
nejen ona, i my jsme zkamenělý vzduch. Člověk pochází z tohoto vzduchu 
a z vody a ze sluneční energie a z trochy stopových prvků, z ničeho dalšího. 
Všechno je spojeno. Konečně za páté, už ta myšlenka zde zazněla, že 
Země je cestou k nebi. Najednou přichází cosi, co nikdo nečekal. V 
posledních deseti, dvaceti letech se obnovuje fenomén pouti. Všichni 
nejspíše známe Santiago de Compostela ve Španělsku, kde je hrob 
svatého Jakuba. Na začátku dvacátého století tam chodily stovky lidí. 
Dnes to jsou stovky tisíc lidí. V posledních dvou, třech letech je to vždy o 
dvanáct, třináct procent lidí víc než v předcházejícím roce. Nikdo neví, co 
se děje. Přichází fenomén, který je velmi zajímavý, že lidé, kteří často mají 
problémy s organizovanou církví nebo s náboženskými institucemi, 
najednou v pouti vnímají něco božského. Ono si nelze neuvědomit, že pouť 
je tak trochu obrazem mého vlastního života: i můj život je cesta, má 
směřovat k Bohu, i v mé životní cestě jsou chvíle údolí, kdy nevím kudy 
kam, kdy jsem ztratil z očí cíl. Život je pouť. Na závěr chci říct, že je mou 
velkou nadějí, že jsme zde shromážděni v tomto složení, protože už při 
těch úvodních akordech první písně to člověku dojde. Poslední dobou, díky 
Bohu, se takovýchto shromáždění účastním víc a vždycky ta skladba lidí je 
úplně stejná. Někdo je křesťan, někdo není křesťan, někdo je takzvaně 
hledající, ale všichni jsme jak ve víru spojeni zájmem o dobrou věc.  Vzniká 
tak jiskřivá skupina lidí, která je spojena jedním dobrým úmyslem. Viz třeba 
Nalezeni na Ztraceném na Šumavě, nedávno jsem žehnal novému 
ekocentru v jižních Čechách se stejným složením lidí, nebo tato 
bohoslužba. A úplně na závěr: Zemi tedy potřebujeme proto, aby nám dala 
obživu a abychom skrze ni mohli kontemplovat Boha. Máme odpovědnost 
vůči sobě, vůči druhému člověku, vůči Bohu a vůči Zemi. Pokud chránit 
život, pak veškerý život. Díky biologii zjišťujeme, že všechno na této 
planetě je spojeno, mnohem silněji než jsme kdy mysleli. A Židé ve své 
intuici mají jeden apokryfní příběh, který tedy tohle všechno shrnuje: v 
tomto chasidském vyprávění Hospodin Bůh provádí Adama rájem a říká 
mu: podívej se na všechno kolem, jak je to krásné, jak je to sofistikované, 
jak jemně a uspořádaně jsem to stvořil. Starej se o to s odpovědností a s 
pečlivostí, protože když ty to pokazíš, po Tobě už nebude stvořen nikdo 
další.                                                                            Marek Orko Vácha
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   Byl to hezký čas vydat se s Vámi do NP Bavorský les. 
Překrásná byla mše, to bylo jedinečné, Barunce se moc líbila. 
Ondý obdivoval písničky pana Helana. Moc hezké. 
Děkuji moc za všechno a jste kdykoliv k nám na Šumavu zváni. 
Mgr. Martina Kučerová NP Šumava 
  Zdravím  po návratu domů z konference, na kterou stále s 
radostí vzpomínám. Doufám, že Hospodin naši modlitbu za 
Šumavu vyslyší a připojuji prosbu i za Orlické hory, další pohoří a 
českou krajinu vůbec. 
RNDr. Jirka Porkert 
   Chceme Vám poděkovat za všechen čas a snahu vynaloženou 
při organizaci i při vlastní báječné konferenci A Rochy. Jsme 
opravdu rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit. Hodně nám dala. Ať 
stále cítíte Boží vedení a ať Vás Pán posiluje. Děkujeme. 
Zdeněk a Iva Kolářovi
  Díky třem krásným dnům v lůně šumavské přírody jsme měli tu 
vzácnou příležitost hlouběji proniknout do dokonalosti Božího 
stvoření. Potvrdili jsme si, že vše, co Pán stvořil, je dobré a zásahy 
člověka to mohou jen pokazit. Poučili jsme se, že největším 
nepřítelem Šumavy není kůrovec, ale chamtivost a sobectví lidí. 
Těšíme se na možnost adopce prvních vlků ve volné přírodě, 
neboť oni tam patří, vždy tam byli a to mnohem dříve a déle než 
my. Konference A Rocha nám velmi pomohla rozšířit naše 
vědomosti o Šumavském národním parku , ale také o tom, co jej 
ohrožuje a jak můžeme i jako jednotlivci pomáhat k jeho udržení, 
rozšíření a záchraně. 
MUDr. Jan Ledeč  a  Jana Dvořáková 

Společná fotografie u skleněné archy v NP Bavorský les.            
Ta symbolizuje přírodu, sklářskou tradici, odpovědnost lidstva za 
Zemi a překonání lidmi vytvořených hranic.

 Ráda bych Vám poděkovala, 
že jste mi umožnili abych na 
poslední chvíli mohla přijet na 
šumavskou konferenci, stálo to 
za to. Upřímně jsem si to velmi  
užila, přes nádhernou přírodu, 
lidi, inspirativní přednášky až 
po povlečení s růžovými 
kytičkami  a odjela domů 
odpočatá, obohacená, 
mnohostranně požehnaná 
Bohem:-). Mám radost, že 
jsem mohla přijet a děkuji za 
vstřícnost a otevřené dveře!
Přeji Vám  mnoho Božího 
požehnání, míru natřesenou a 
mnoho úspěchů ve Vašem 
podnikání...
Ivona Stančíková 

Děkujeme, že jsme se mohli 
zúčastnit, bylo to pro nás 
přínosem. Karel a Jitka Peclovi 

fotografie na str. 2:
zpěvák Pavel Helan,
manželé Světlíkovi s dětmi,
plný kostel při bohoslužbě,
na exkurzi s Járou Bláhou,
ředitel NP Pavel Hubený

 Bylo to pro mě moc příjemné 
setkání se skvělými lidmi 
p r o d c h n u t é  u v o l n ě n o u  
atmosférou. A výlet do divoké 
p ř í rody  to  jen  umocn i l .  
Největším zážitkem pro mě 
ovšem byla dech beroucí 
bohoslužba v kostele sv. 
Magdalény u Zbytin a vrcholem 
pak slova Marka Orko Váchy. Je 
potřeba,aby je slyšelo co 
nejvíce lidí. Ještě jednou díky za 
krásnou akci. Zdraví Vás
Jára Bláha
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                                                                                        Pavel Světlík 

                                                    

Přes sto delegátů, zástupců škol a neziskových ekologických organizací 
se v rámci krajského setkání KAPRADÍ potkalo v pátek 20.listopadu v hlavní 
aule Přírodovědecké fakulty v Hradci Králové při slavnosti předávání cen za 
přínos v ekologii v roce 2015. Na stupínku před katedrou stanul i náš           
A Rocha favorit, přítel a věrný průvodce i pomocník české A Rocha, 
ornitolog Vojtěch Volf z Dobrušky. Členové poradního sboru mu udělili 
nejvyšší počet bodů, a to deset z deseti možných. 
  Ve zdůvodnění udělení ceny zaznělo i toto:
Vojtěch Volf z Dobrušky - kroužkovatel a člen A Rocha a České společnosti 
ornitologické, přítel ptactva i dětí- je spolehlivý, ochotný a skvělý lektor. Po 
dobu více než 12 let přibližuje význam a smysl kroužkování ptáků. 
Vypravuje dětem ze základních i mateřských škol a z klubů A Rocha o životě 
a ochraně ptactva. Dělá besedy také pro skauty, v muzeu v Dobrušce i na 
dalších místech. Ochotně vysvětluje praktické ochranářské zásady a při 
jarních Vítáních ptačího zpěvu i Podzimních ptačích festivalech pro 
veřejnost pravidelně kroužkuje ptáky. S A Rochou spolupracuje přes deset 
let i v Ptačí oblasti Orlické Záhoří a má velký vliv při výchově mladé 
generace. Svým přátelským přístupem své posluchače přirozeně oslovuje i 
přitahuje. Je to takový náš kouzelný dědeček. 
 Bylo velmi milé posedět po setkání nejen s odměněným Vojtou, ale i jeho 
manželkou Mílou a dcerou Zuzanou Friessovou. Ta přijela na otcovu 
slavnostní chvíli až z Brna. 

  

      Pán Bůh je slunce i štít.                      
                                    Žalm 84,12
         Nemějte tedy starost. 
                                  Matouš 6,31

Milí přátelé, zdravíme vás z 
centra Keithe Morrise - Krupárny 
a děkujeme vám za všecku vaši 
pomoc, podporu a modlitby v 

roce 2015. Přejeme vám 
požehnané Vánoce a nový rok.

Pavel Světlík
Radka Světlíková
Jana Poláčková

Milan Hojný
Věra Diblíková
Filip Laštovic

    

Mrazivé ráno na Horské Kvildě 
předurčující krásné počasí.
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Graf. úprava: Richard Hrádek a Filip Laštovic a fotografie ptáci na krmítku:  Pavel Bače  

Zpráva o ceně za přínos v oblasti EVVO 
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