
Čtení: Mt 5,21-26
Nebylo by v Bibli nějaké lepší čtení?
Proč musí zrovna takový hrozný
příběh, jak bratr zamordoval bratra,
stát zrovna na počátku Bible? Nu,
on nestojí na samém počátku, tam
stojí poselství o tom, že
člověk je Boží stvoření. Ale
je pravda: hned záhy poté
se nám sděluje, že člověk,
to Boží stvoření, dokáže
být také bratrovrah. Bible
je velmi realistická, velmi
tvrdá četba. Bible nám o
lidské nátuře nezamlčí nic.
Nezamlčí například, že
každý máme nějakého bra-
tra (sestru), že nikdo z nás
není jedináček na světě –
proč se Evě museli narodit
hned dva synci? Nezamlčí,
že jsou situace, kdy se ten
můj bratr pro mne může
stát problémem. Ábel byl
problémem pro Kaina.
Problémem byl Ezau pro
Jákoba (nebo to bylo nao-
pak?), Josef měl problémy
se svými bratry (nebo spíše
oni s ním?), starší bratr v
podobenství o marnotrat-
ném synu měl problém se svým
marnotratným bratrem... Bible je
zajímavá: skoro vždycky, když jsou
dva bratři (nebo více), objeví se pro-
blém.
Problémy s bratry (a sestrami) vzni-
kají z toho, že každý je jiný, odlišný.
V našem případě: jeden je prvoroze-
ný, s nadšeným očekáváním vítán
na svět, druhý, Ábel, jen jako pára
nad hrncem. (Všimli jste si ale, že v
první biblické knize nemají prvoro-

zenci nejlepší vysvědčení?) Každý z
nich si na živobytí vydělává jiným
způsobem. Kain obdělává půdu, je
zemědělec, Ábel se věnuje chovu
ovcí, je pastýř. Hned v úvodu nás
vypravěč nezapomněl upozornit, že

mezi bratry byl rozdíl. A rozdíl se
vystupňuje do vrcholu ve chvíli,
kdy Kain zjistí, že na jeho oběť
Hospodin neshlédl, ale na Ábelovu
shlédl. A pak už věci mají spád.
U toho se musíme zastavit. Je to
totiž poprvé v Bibli, že se mluví o
náboženských úkonech, v tomto
případě o oběti. Po jisté době přinesl
Kain Hospodinu obětní dar z plodin
země. Také Ábel přinesl oběť ze svých
prvorozených ovcí a z jejich tuku. Oba

bratři obětují, konají náboženský
obřad. Jakmile se na světě objeví
náboženství, začnou hned také
vraždy? Je to tak? Někdo si to
opravdu myslí. A dějiny nábožen-
ských válek to jakoby potvrzují. A

připočtěme k tomu ještě další
okolnost, která je divná. Ti
dva bratři, Kain a Ábel, kona-
jí svou oběť každý extra. Co
jim bránilo, aby se dohodli?
Já, Kain, přinesu obětní dar z
plodin země, ty, Ábeli, přines
oběť ze svých prvorozených ovcí
a z jejich tuku, budeme oběto-
vat spolu, vykonáme společ-
nou oběť, vždyť je to jeden
Bůh Stvo-řitel, jemuž přináší-
me oběť. Ne. Každý po svém,
Kain po svém, Ábel po svém
slouží, obětují svému Bohu.
Divíme se? Divíme se, že
vzniklo v dějinách nábožen-
ství tolik mordů, tolik válek,
když každý chtěl mít svého
boha jen pro sebe? Starý
zákon je toho plný. Ale jsou
toho plny i křesťanské dějiny,
v nichž naši předkové (a jsou
to naši předkové) popravo-
vali jinověrce, někdy i ve

vlastních řadách (Hus), ale častěji v
řadách Židů a muslimů; v křižác-
kých výpravách nejen proti odboj-
ným Čechům, nýbrž hlavně proti
údajným uchvatitelům „Božího
hrobu" v Jeruzalémě, proti musli-
mům, a také v pogromech proti
Židům. Tyto války a mordy dodnes
tíží dějiny nás, potomků Kainových,
nejen v této české kotlině, nýbrž i ve
vztahu k muslimským zemím.
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Genesis 4,1-16 Diptych   I

VI.
„I řekl Hospodin Kainovi:

Kde je Abel, bratr tvůj?“
(1M 4,9)

„Adam pak poznal ženu svou. kterážto
počavši, porodila Kaina a řekla: Obdr-
žela jsem muže na Hospodinu.“
Kain. To jméno znamená „kopí“
nebo „šíp“. Jako by se už tady ozý-
valo poselství 127. starozákonního
žalmu, že „jako střely v ruce udatné-
ho, tak jsou dítky zdárné“. První
dítě. První syn. Nadšení ohromné.
Rodina na roztrhání. A záhy se naro-
dí ještě jeden. Abel. Jeho jméno je
docela jiné: zatímco jméno „Kain“
vyjadřuje sílu, mužnost, udatnost,
bojovnost..., Abel znamená „ranní
mlhu“ anebo doslova „marnost“.
(Když je ve starozákonní knize
Kazatel psáno: „marnost nad mar-
nost“, pak hebrejsky to zní: ‘ABÉL
‘ABÁLÍM.) Abel je tedy to, co pomí-

jí. Kdoví, proč je už mezi těmi jmény
takový významový rozdíl. Ten roz-
díl mezi bratry, zachycený už v jejich
jménech - jeden silný a dravý jako
šíp a druhý slabý, pomíjivý jako
ranní opar - ten rozdíl hraje svou roli
i dál. 
Druhé dějství našeho vyprávění:
oba bratry potkáváme při oběti.
Dnes bychom řekli: v kostele. A obě-
tují Hospodinu. V tu chvíli přijde
velice závažný okamžik. Hospodin
přijal oběť křehkého Abela, ale na
oběť Kainovu nepohléd’. Co to má
znamenat: prvorozený a zdatný je
odmítnut a přijat druhorozený a
slabý.
Neznamená to, že by silnější neměli
žádné šance před Bohem. Ale přece
je i v těchto slovech vyjádřeno ujiště-
ní, které třeba někdy oceníme všich-
ni v životě, že Pán Bůh poníženého a
slabého neodstrkuje a neopomíjí.
Slabost a křehkost nejsou ideály,

které bychom měli zdůrazňovat.
Spíše jde opravdu o ujištění, že i ve
slabosti nejsme opuštěni. A pak také
o to, že pokud jsme sami u sebe dost
silní a úspěšní a sebejistí, že tenkrát
bývá i náš vztah k Pánu Bohu jiný
než ve chvíli ohrožení a vlastní neji-
stoty. Takže ani tady, v příběhu ze 4.
kapitoly první Mojžíšovy knihy,
není hlavní rozdíl v síle Kaina a ve
slabosti Abelově, ale v jejich postoji
k vlastnímu životu a v jejich vztahu
k Bohu. Vědomí vlastních mezí vidí
všecko v životě reálněji a správněji
než dravá a nesprávně sebevědomá
pýcha.
Tento dvojí rozdílný postoj k životu,
k sobě samému, není vždy nutně
postojem víry na jedné straně a
nevěry na straně druhé. Není nikdy
možno schematicky říci, že ti pokor-
ní jsou křesťané a pyšní bezbožníci.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 21

Dokončení na str. 2

I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina.
Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Hospodina." Dále porodila
jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal
zemědělcem. Po jistě době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z
plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí
a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,
na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzpla-
nul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi:
„Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepři-
jmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích
se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad
ním vládnout." I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi...
Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a
zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?"
Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?"
Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra
křičí ke mně ze země. Buď nyní proklet a vyvržen ze země, která
rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.
Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi
psancem a štvancem." Kain Hospodinu odvětil: „Můj zločin je
větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země.
Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi
psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.
"Ale Hospodin řekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen
sedmeronásobnou pomstou." A Hospodin poznamenal Kaina
znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain odešel od
tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od
Edenu.

Před nedávnem jsem měl možnost navštívit jednu z českých věznic a během
této návštěvy jsem byl přizván také k účasti na pravidelném setkání ekume-
nického společenství vězňů, které se zde vytvořilo kolem místní kaplanky.
Byl jsem velmi zvědav na průběh oné půldruhé hodiny, jež byla tomuto seji-
tí, tak jako každý týden, vyhrazena. Vše se odehrávalo ve  vězeňské kapli,
jejíž interiér, řešený s citem a znalostí, sám o sobě již musel být zdrojem potě-
šení a klidu návštěvníkovi, který se sem jistě právě kvůli těmto hodnotám utí-
kal. Setkání zahájila kaplanka pozdravem a modlitbou, po ní pak přednesli
své modlitby jednotliví účastníci, shromáždění v kruhu kolem stolu.
Modlitby to byly rozhodně vroucí a naléhavé… Také společný zpěv byl chvá-
lou Pána, který dává sílu, povzbuzuje a potěšuje kajícího hříšníka v jeho zou-
falství. Doslova mě fascinovala následující osobní vyznání všech přítomných
vězňů, kteří jeden po druhém hovořili o své cestě k Bohu, o víře v Ježíše Krista
vzkříšeného, který je nenechá padnout v tomto temném zákrutu jejich život-
ní cesty. „Sedm let mi tu byl oporou a bude i těch dalších sedm…" Jasnost a
jednoznačnost jejich slov měly v sobě cosi povznášejícího a udivujícího záro-
veň. Mohl jsem se jen domýšlet, o čem všem vlastně vypovídají svědectví
těchto patnácti odsouzených pronesená zde ve vězeňské kapli. A pak - co
vůbec tato hrstka znamená ve srovnání se „zbylými" několika stovkami ostat-
ních spoluvězňů?  Čtení z druhého listu do Korintu o soužení Božích služeb-
níků uzavřelo tuto část programu. Společný Otčenáš a slova rozloučení z úst
kaplanky pak celé setkání ukončily. Při podání ruky s každým odsouzeným -
bratrem v Kristu - zaznělo z jeho úst „S Pánem Bohem."

Vladimír Špaček

* Evangelický týdeník splnil v minulosti svou vý-
znamnou úlohu, transformovat jej do výrazné podo-
by současného, aktuálního týdeníku se však příliš
nedaří.
Co se týče evangelických tiskovin, skláním se hlu-
boce před Josefem Veselým a divím se nám ostat-
ním, že ho v tom necháváme samotného.

* Neschází také zájem vedení církví podpořit pořád-
ný týdeník, katolíkům se to přece

S Pánem Bohem

Dokončení na str. 2

Evangelický kostel v Třebíči byl postaven v roce 1910

O Evangelickém týdeníku
se Svatoplukem Karáskem 
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Evangelíci si pořád pamatují své zamordované Ábely, katolíci své
Sarkandry, muslimové své oběti v křižáckých válkách.
Ale možná namítnete: Je vůbec možné, abychom společně vzývali a slavili
společného Boha? Nu, ve vztazích mezi evangelíky a katolíky v naší zemi
již „po přejití vichřic hněvu" ledacos možné je. Občas slavíme ekumenické
bohoslužby, scházíme se k náboženskému obřadu společně, což v případě
Kaina a Ábela nebylo. Ale ve vztazích k ostatním náboženstvím? Můžeme
se společně modlit s Židy, s muslimy, s příslušníky ostatních náboženství,
která s námi nevyznávají, že v Ježíši Kristu je jediná spása? Dám za pravdu
těm z vás, kdo říkají, že to asi možné není. Ale proto se přece ještě nemusí-
me navzájem mordovat.
Ale vraťme se k příběhu. Jak poznal Kain, že na jeho oběť Hospodin neshlé-
dl, ale na Ábelovu ano? Nejspíše tak, že zjistil, že jemu se na poli nedaří,
kdežto Ábel ve své živočišné výrobě prosperuje; a nedovedl si to jinak
vysvětlit, než že je Hospodin Ábelovi příznivě nakloněn, a jemu, Kainovi,
nežehná. Zase rozdíl. Jeden bratr se má. Druhý, ač starší a silnější, se sotva
drží nad vodou. Tak to opravdu na světě chodívá. Nedaří se všem stejně.
Jestli za to může Hospodin, nespravedlivé poměry nebo protřelost jedněch
a naivita druhých, to už je jiná otázka. S rozdíly v životní či podnikatelské
úspěšnosti se setkáváme napořád. Ale proto ještě nemusíme jeden druhého
házet do Orlické přehrady, proto se ještě nemusíme navzájem mordovat.
Ani Kain nemusel. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? říká mu
Hospodin. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě
dychtit; ty však máš nad ním vládnout. Budeš-li konat dobro - nebudeš-li konat
dobro. Zbavit se bratra, umlčet bližního není žádný osudový zákon. Kain
má ještě volbu. Padesát na padesát. Jenže s ním už lomcuje hněv, až je mu
to vidět na tváři - Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. O tom, že exi-
stuje souvislost mezi hněvem a zabitím, mluví Ježíš v našem dnešním prv-
ním čtení: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ... Já však pravím, že
již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého
bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému
peklu." Samozřejmě: ne každé vzplanutí hněvu vede k zabití, i když víme z
novin i ze statistik, že mnoho vražd bylo spácháno v afektu. Ale hněv je jako
hřích, který se už uvelebil na prahu dveří a dychtí po nás jako šelma po
kořisti, číhá jako kočka na myš, jako lev řvoucí, hledaje, koho by sežral.
Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout,
ty, Kaine, nad ním máš vládnout. Na tom záleží: jestli vládne hněv nad člo-
věkem, nebo člověk ovládne hněv.
Padesát na padesát. A Kain zvolil tu horší možnost. Místo aby vládl a ovlá-
dl, dal se ovládnout. A věci berou rychlý spád. Raz dva tři a je po Ábelovi:
Povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Konečně sám na světě. Bez
toho druhého. Konečně sám? Jaký omyl! Je tu ještě jiný Druhý a ptá se: „Kde
je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?"
(Hloupá výmluva!) Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bra-
tra křičí ke mně ze země." Myslel sis, žes bratra umlčel navždy. Ale jeho krev
křičí. Křičí ke mně. Já jsem ten Druhý, mě se nezbavíš. Na světě nebudeš
sám. Nikdy sám. Nikdo z nás není na světě sám.
Ještě jsme neprobrali ten příběh celý a se všemi podrobnostmi. V příštím
čísle bude pokračování.

Pavel Filipi
(z knihy „Kolik zbývá z noci". Sbírka kázání, Kalich 2006)

Co se to vlastně stalo ohledně dán-
ských karikatur? Objevily se v září
loňského roku, mela v arabském
světě nastala v únoru roku letošní-
ho. Málokdo z protestujících musli-
mů asi věděl, proč karikatury vyšly
a co na nich vlastně bylo. V někte-
rých arabských zemích začali bojko-
tovat dánské zboží. Vážnější bylo, že
byla zplundrována některá velvy-
slanectví evropských zemí. Ještě
vážnější bylo, že při těchto bouřli-
vých protestech došlo i na oběti na
životech – pokud počítám správně,
šly do desítek.
Evropa se nezmohla ani na pořádný
protest. Dánsko nijak výrazně ne-
podpořila. Výjimkou byl náš mi-
nistr zahraničí Cyril Svoboda. (Měl
jsem jednu z mála příležitostí pocítit
určitou hrdost při pomyšlení na naši
zahraniční politiku.) Zdálo se, že
Evropa neví, zda se má omluvit či
protestovat. Vypadá to, že vše vyzní
jaksi do ztracena.
Evropští intelektuálové se přou, zda
začala nebo nezačala válka. Zda jde
či nejde o střet civilizací. Politici o
něčem takovém nechtějí slyšet. Vět-
šinou si zřejmě myslí, že mluvit o
válce znamená válku přivolávat a
přilévat oleje do ohně. Je prý přede-
vším třeba vyjednávat.
Schopnost zachovat chladnou hlavu
a konflikt nevyhrocovat je sama o
sobě chvályhodná. Existuje ale urči-
tá pomyslná hranice, na niž bychom
si měli dát pozor. Někdy mám pocit,
že snaha nevyhrocovat konflikt zna-
mená o konfliktu nepřemýšlet, ne-
hledat jeho pravé příčiny a souvis-

losti. Pokud onu pomyslnou hranici
překročíme, pak už nejde o chvály-
hodnou smířlivost, ale o trestuhodné
– a v případě Evropy možná sebe-
vražedné – strkání hlavy do písku.
To, co se děje, by nás mělo přimět 
k přemýšlení o nás samotných. (Bu-
de jistě třeba i něčeho jiného, ale
reflexí sebe sama bychom měli za-
čít.) Zamysleme se v této souvislosti
nad jedinou věcí:
Muslimové mají hodně dětí, Evro-
pané jich mají málo.
To muslimové nevědí, že budou-li
mít hodně dětí, bude obtížnější po-
skytnout jim všem kvalitní vzdělání?
Jistěže to vědí. Ale zřejmě jim záleží
na něčem jiném než na kvalitním
vzdělání pro co nejvíce lidí.
Proč mají Evropané tak málo dětí?
Nejjednodušší odpověď je tato: Pro-
tože jsou příliš materialističtí a indi-
vidualističtí. Vím, že taková odpo-
věď je určitým zjednodušením. Jistě
se dá odpovědět obšírněji – a čím
obšírnější odpověď, tím by mohla (i
když nemusela) být přesnější. Přesto
je evropský materialismus a indivi-
dualismus "jádrem pudla". 
Kdysi jsem četl studii o tom, že v
Indii byl počet dětí přímo úměrný
vzdálenosti, z níž se nosí palivové
dříví a voda (to tam totiž byla dětská
práce). Čím vzdálenější zdroje, tím
více dětí. Se stoupající životní úrov-
ní se překročí určitá pomyslná hra-
nice, za níž dítě přestává být pracov-
ní silou, kterou rodina potřebuje, a
stává se luxusem, do něhož rodina
investuje. 
Člověk je bytost složitá. Mimo jiné je

jednak individuum, jednak tvor
společenský. Tyto dvě stránky lid-
ství potřebují najít určitou rovnová-
hu. Pokud příliš převáží individua-
lismus, ztrácejí se takové věci jako
smysl pro rodinu a vlastenectví. Je-li
totiž hlavní hodnotou můj „osobní
rozvoj“, případně „abych si v životě
co nejvíce užil“, pak se stává vlaste-
nectví nadbytečným a nesrozumitel-
ným. Vlastně překáží. A pochopitel-
ně překážejí i děti. 
Pokud převažuje kolektivismus, trpí
takové hodnoty jako svoboda svě-
domí. "Lidské zdroje" bývají často
nevyužity. Přílišný kolektivismus
dusí osobnosti a je spjatý s určitou
konformností. 
Považuji za evidentní, že v Evropě
se kyvadlo příliš vychýlilo ve pro-
spěch individualismu. Jako Evropa-
né žijeme příliš sami pro sebe a ne-
máme smysl pro vyšší celky – pro
rodinu a společenství národa. Bez-
prostředně nám to jako jednotliv-
cům může vyhovovat, civilizačně je
to ovšem slepá ulička. 
Žijeme v nemilosrdném světě. (My
křesťané říkáme: Žijeme v padlém
světě.) Takto vnitřně oslabená civili-
zace bude nutně vystavena útokům.
Technologická převaha sama o sobě
ji nezachrání. 
A tak střet civilizací, který již začal a
který bude – ať chceme nebo nechce-
me – stále ostřejší, by nás měl přivést
k úvaze, oč nám vlastně jde. Jako
jednotlivcům, jako národům, jako
Evropě.
A jde nám vůbec o něco?

Dan Drápal

Proč se Evropa nemá rádaNad Biblí

Genesis 4,1-16

„Zločiny komunismu“. Pod tímto
názvem s podtitulem "Pohled křes-
ťanských církví a paralely k součas-
nému vývoji ve společnosti" vyšel
útlý sborník z konference v Praze-
Břevnově (Matice cyrilometodějská
s.r.o., Olomouc 2006) "pod záštitou
Naděždy Kavalírové a Miroslava
Kalouska". Podstatnou vadou na
kráse je skutečnost, že brožura byla
v květnu rozesílána nejen po farnos-
tech různých církví jako předvoleb-
ní materiál KDU-ČSL s přípisem
předsedy strany. Je možné, že refe-
renti o tom ani nevěděli. Nelze ani
povědět, že by se jednalo o "pohled
křesťanských církví". Vedle jediného
evangelického příspěvku zde najde-
me již jen modlitbu předsedy
Ekumenické rady církví Pavla Čer-
ného. Na připojených čtyřech foto-
grafiích jsou 2x předseda i místo-
předseda KDU-ČSL. Pomineme-li
výrazné předvolební určení materi-
álu, je dobře do publikace nahléd-
nout a určitě ze dvou příspěvků
citovat.
Nejprve citujme úryvkem Karla
Otčenáška, emeritního biskupa krá-
lovéhradeckého, který se jediný zají-
mavě dotkl i spolupráce farářů s StB:
"Když mě 11. července 1951 převezli
do Želiva, maminka mně vzkázala:
"Nic jim nepodepisuj! I kdyby tě
zabili." To je od maminky velká věta,
viďte?! Jednou nás tři - tedy
Tomáška, Juránka a mě - výjimečně
vzali k Želivskému rybníku a tam
jsme měli sbírat a štípat dřevo na
podpal. A když jsme pak jeli zpátky
k esenbákům, na naloženém dvou-
koláku, přitočilo se k nám koťátko.
Tak jsme samozřejmě zastavili, aby-
chom mu neublížili. A tenkrát nás

doprovázel zástupce velitele Max a
říkal: "Jede se dál!" Ale my zase uka-
zujeme na to, že to není rozumné.
Nato on vytáhl pistoli a koťátko
zastřelil. Když jsme byli na místě,
Šuránek, ten nebyl zvyklý nijak pře-
hánět, tak dovedl říci vý-stižně: "To
chtějí udělat s námi se všemi!". A
myslel tím i nás věřící a hlavně
představitele církve, ale i humanisty
či masarykovce. Chtěl bych ještě
zmínit událost z roku 1960. Tehdy se
chystala velká amnestie, při níž bylo
propuštěno mnoho vězňů. Tehdy
mě také zavolali před reprezentativ-
ní shromáždění, které vedl tuším
někdo z Prahy, z vlády. Velitel leo-
poldovského tábora mi přede všemi
řekl: "Pane Otčenášek," -,pane’ jsem
slyšel po mnoha letech, "my víme, že
to tu pro vás přes deset let nebyla
'žádná rekreace’, a až se trochu zve-
títe, my za vámi přijdeme a podáme
vám důkazy, že Vatikán dělá politic-
ké chyby. Náboženství - to nás neza-
jímá. Jen to politické. Dáme vám
důkazy a vy nad tím projevíte lítost.
Že je vám to taky líto.“ A já jsem mu
na to řekl: Ale pane veliteli, tohle já
nemůžu udělat a neudělám. Protože
jak jsme zvyklí u komunistů - podáš
prst a chytí celou ruku. A tak on při-
stoupil ke mně ještě blíž a dal mi
takovou facku, že jsem myslel, že mi
uletí hlava. To už se v tom roce 1960
nedělalo, kdepak! A ještě k tomu
dodal: "Darebáku, budeš litovat!“ Já
jsem nelitoval. Jsem mezi vámi, pro-
tože se každému z vás můžu podí-
vat do očí. Jak mně maminka řekla:
"Nic nepodepisuj! Nedělej žádné
nečestné kompromisy! Modli se jako
Pán Ježíš na Olivové hoře."
Autorem druhého příspěvku, z ně-

hož budeme citovat, je evangelický
farář Jan Zeno Dus: „Zakladatelům
Charty se vytýká, že mezi sebe
vůbec pustili bývalé členy KSČ. Ale
co Churchill, který se proti příliš sil-
nému Hitlerovi spojil dokonce se
samotným zločinným Stalinem!
Dodnes mu to nikdo nemá za zlé.
Natož Havel a Patočka, když začínal
svůj veřejný zápas s drtivou početní
přesilou vládnoucích komunistů,
nemohli zabouchnout dveře své
Charty před komunisty protistali-
nistickými, které KSČ ze sebe vylou-
čila (pokud ji neopustili sami). ...
Ovšem, co před listopadem 1989 ne-
komunističtí chartisté opomenuli
říkat bývalým komunistům v Chartě
důvěrně, samozřejmě jim po listopa-
du nemohli najednou začít říkat
veřejně. Z ničeho nic na ně nemohli
apelovat takto: Chcete-li platit za
demokraty, prohlaste se vy všichni,
někdejší členové KSČ, už konečně za
antikomunisty! A poproste politické
vězně z padesátých let za odpuštění,
aspoň nyní, s obrovským zpoždě-
ním! ... Jsem evangelický farář - a
musel bych zde mluvit velmi kritic-
ky o své církvi, které je protiantiko-
munismus žáků profesora Josefa L.
Hromádky (totiž naivně nepoučitel-
né brojení proti antikomunismu)
stále ještě bližší než odpor ke komu-
nismu. Ačkoli odmítnutí komunis-
mu, právě tak jako odmítnutí nacis-
mu, je postoj jedině možný z hledis-
ka morálního a také, dovoluji si při-
pomenout, z hlediska křesťan-
ského." 
Tolik snad příznačné ukázky ze
sborníku.

-kar

povedlo s Katolickým týdeníkem. Nejsme neschopní se otevřít vzájemně
i světu kolem nás a zaujmout?
Je to naše vina, mohli bychom udělat zajímavý týdeník. Kdybychom
nebyli tolik zaměstnaní či líní.

* Není to idealistický pohled(?), protože bez kapitálu to nejde.
Nemyslím, že to je idealistický názor. Evangelický týdeník by mohl být
zajímavý našimi myšlenkami a živou vírou.

* Prosíme o vzkaz čtenářům.
Křesťané by neměli být zalezlí ve svých modlitebnách ale usilovat o
celospolečenské zájmy a potřeby. Měli bychom se ve společnosti více
lišit myšlením, pojetím osobního i společenského stylu života.

Rozhovor připravil Jan Kašper

„ŘEKNI NE NUCENÉ PROSTITUCI!“
Velkoplošný transparent s tímto textem visí u berlínské železniční stanice
ZOO. Dala ho zhotovit Evangelická církev v Německu a jeho kopie jsou
rozmístěny v dalších pěti městech, v nichž se konají fotbalové zápasy
mistrovství světa. Církevní sdružení už delší dobu poukazují na to, že se
v době konání šampionátu Německo stane i obrovským trhem pro
obchod se ženami a nucenou prostitucí. Upozorňovala na tento problém
řadou kampaní zaměřených zejména na muže, kteří si takovéto služby
kupují. Nucenou prostituci odsoudila i Konference evropských církví a
vyzvala veřejnost, aby proti obchodu se ženami bojovala rozhodně i po
skončení mistrovství světa.

EPD

O Evangelickém týdeníku...

Aktuálně

Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Nic jim nepodepisuj!

aneb Bezvýchodnost materialismu



3ET-KJ

Když Popelce umřela ma-
minka, tatínek si přivedl
novou ženu se dvěma dcer-
kami. Nevlastní matka se snažila nedělat
mezi dětmi rozdíly, dokonce na své vlastní
dcery nakládala víc práce než na Popelku.
Tak třebas zatímco její vlastní dcery vyvá-
žely s děvečkou ze chléva hnůj a drhly na
valše prádlo, Popelka dostala
za úkol přebrat hrách.
Popelka však dělala
ze sebe utiskova-
nou chudinku
a nakonec
ani ten
hrách ne-
přebrala.
Kdyby se
přebírání
neujali ho-
loubci, kdo-
ví co by měla
rodina k obě-
du! Přitom si
Popelka neustále
stěžovala otci, jak ji
macecha a sestry ponižují.
"Ale to snad ne!" hájil je otec. Ale to si dal!
Měli jste slyšet, jak se Popelka do něho
pustila. Pusu měla jako šlejfíř a nestyděla
se ji otvírat i na svou hodnou kmotřičku
vílu. "Tak k čemu mi to je, mám-li za
kmotru vílu, když mi ani neumí obstarat
bohatého ženicha," rozčilovala se.
Nakonec toho kmotřička víla měla už dost
a rozhodla se, že Popelce vyhoví: "Podívej
se, broučku! Tady máš tři oříšky, ve kte-
rých jsou plesové šaty, jedny hezčí než
druhé. Na zámku pořádá král šňůru plesů,
aby si na nich mohl jeho syn vybrat nevě-
stu. Králi nezáleží na tom, jestli to bude
bohaté a urozené děvče, hlavně když bude
mít dobré srdce. Tak se snaž! Hezká jsi
dost. Ale dobře ti radím: Raději moc
nemluv, aby se princ nezděsil tvého jazy-
ka! A před půlnocí musíš vždycky odejít!
Ostatní už nech na mně!"
Vše se opravdu splnilo tak, jak to kmotřič-
ka víla předpověděla,, Král vyhlásil první
ples a pozval na něj nejen princezny, kněž-
ny a hraběnky, ale také docela prostá děv-
čata z celé své říše. Nebylo jich ostatně zas
tolik, poněvadž celé království sestávalo
sakumpakum z jednoho města a čtyř men-
ších obcí.Také Popelčina macecha  byla
pozvána, aby přišla s dcerami. Popelka se
však vymluvila, že přece nemůže jít na
ples v obyčejném venkovském kroji, a
zůstala doma. Když osaměla, rozlouskla
první oříšek od kmotřičky víly a z oříšku se

rozprostřely nádherné ša-
ty, modré a zlaté jako slu-
nečný den. V ten okamžik

stanul také před chalupou krásný kočár s
bělouši a kočím. Popelka usedla do kočáru
a odjela na zámek. V nádherných šatech ji
nikdo nepoznal a princ se rázem do ní
zamiloval, poněvadž jí to opravdu slušelo.

Popelka s ním protančila celý
večer, ale před půlnocí se

sebrala? a opustila
taneční sál. Vrá-

tila se rychle
domů a pře-
vlékla se do
všedních
šatů, aby
nikdo nic
nepoznal.
Druhý ve-

čer otevřela
další oříšek a

našla v něm
šaty stříbřitě ze-

lené jako lesní jezero.
I tentokrát okouzlila

prince a všecky ostatní přítom-
né a pak zas podle kmotřiččina příkazu
nečekaně vyklouzla ze sálu.
Třetí večer jí to zvlášť slušelo v šatech jako
noční obloha. Princ se ale rozhodl, že ten-
tokrát nenechá Popelku utéci a když se
opět vytratila ze dveří, běžel za ní. Popelku
sice nedostihl, ale na schodech našel střeví-
ček, který tam ztratila. Nu co, podle stře-
víčku snadno najde i Popelku. A tak se
hned příští den vydal se sluhou na objížď-
ku po otcově královstvíčku. Každá dívka si
musela střevíček vyzkoušet. Ale žádná z
těch, kterým střevíček padl, se nepodobala
oné kouzelné krásce z plesu.
Popelka se nemohla dočkat, až princ dora-
zí také do jejich domu. Měla však smůlu.
Ráno předtím šlápla bosou nohou na vosu
a noha jí začala rychle puchnout. Když pak
měla obout střevíček, nohu za žádnou cenu
do něho nedostala. Princi ani nenapadlo,
že by tohle děvče s nohou jako konev mohlo
být jeho vyvolená. Kmotřičce víle to tedy 
s jejím plánem nevyšlo. Však ani víla není
všemohoucí Pán Bůh.

Je to dosti prostoduché,
když si člověk představuje,

že mu kdesi kvete štěstí 
a že stačí utrhnout je. 

Bůh nám chystá řadu darů, 
přesto ale možné není 
prožít život požehnaně 
bez vlastního přičinění.

Pokračování příště Daniel Henych

Na reportérovu otázku, jak dnes, po
tolika letech, Viktor Fischl na Jana Ma-
saryka vzpomíná, spisovatel a diplo-
mat odpověděl: „Já nevzpomínám.
Pro mne jsou lidé, které jsem měl rád,
stále tady. Mám je pořád při sobě a žiji
s nimi."
Tak to mám i s Viktorem Fischlem, kte-
rý poslední desítiletí žil jako Avigdor
Dagan (Rybka) v Jeruzalémě. Tam
jsme ho a jeho ženu Stellu navštívili 
v roce 1993 v ulici Shderot Hameiri.
Zemřel v sobotu 27. května 2006 má-
lem čtyřiadevadesátiletý. Narodil se
30. června 1912 v Hradci Králové.
To, jak žil s těmi, které měl rád, je
nápadné v jeho knize Setkání z roku
1994, o níž se nám při naší návštěvě
zmínil, že brzy vyjde a že v ní bude i
můj otec. Jednotlivé postavy – tak říka-
jíc z celého světa – před námi defilují
jako současníci, ať se s nimi Fischl set-
kal jako student, začínající básník, ta-
jemník ministerstva zahraničí naší
prozatímní vlády v Londýně, tajemník
ministerstva zahraničí v Praze či první
tajemník velvyslanectví Izraele v Ja-
ponsku, velvyslanec v Polsku a Jugo-
slávii, na Islandu či v Norsku a Ra-
kousku, při misích v Africe či Nepálu.
I svou první prózu, napsanou v roce
1947, "Píseň o lítosti", za niž dostal 
v lednu 1948 cenu Evropského literár-
ního klubu, ale která už nemohla v
Praze vyjít, založil na prožitku, že pro
něho, vypravěče, jsou lidé, které měl
rád, stále tady. Prochází obcí, která je
mu důvěrně známá, ale žijí tu už cizí
lidé; hovoří však s původními obyva-
teli staršími i mladšími z jednotlivých
domovů. Až v závěru můžeš pocho-
pit, že všichni, ale opravdu všichni ti
lidé "zmizeli", nejspíš v táborech, na
bojištích, v žalářích a žárovištích, 
v cizích zemích. Lítost se tě zmocní,
pochopíš-li a porozumíš-li, v čem je ta-
jemství tohoto lyrického vyprávění a
přijmeš-li devízu, že jsou tady s tebou,
že je máš – jako on – stále při sobě.
Tuto prozaickou prvotinu napsal bás-
ník! Jaro, jeho první sbírka veršů, vyšla
v dubnu 1933. To mu ještě nebylo
jedenadvacet! Kniha nocí a Hebrejské
melodie vyšly v roce 1936 v Praze.
Evropské žalmy a Mrtvá ves v Londý-
ně 1941 a 1943. Dům u tří houslí,
Anglické sonety a Lyrický zápisník 
v roce 1946.
Ptal se Pavel Jerie – už v tomto roce –
JUDr. Fischla (promoval 1938), co mu
chybí, když má jeho 26 titulů. "Hod-
ně,“ smál se Fischl, „Věřte nebo nevěř-
te, já jsem napočítal 57 a první sbírky
veršů ani nemám“.
Slavné jsou jeho "Hovory s Janem Ma-

sarykem" z roku 1951, kdy vyšly v Tel
Avivu. U nás je cyklostylem vydali
studenti v Brně a další je pak horlivě
opisovali na stroji. V Sešitech 3/1968
vyšly ukázky, celé pak v Mnichově
l973. Próza "Kuropění" vyšla v Cury-
chu 1975, "Hrací hodiny" 1982, týž rok
"Dvorní šašci" a u nás pak 1990.
"Všichni moji strýčkové" 1987, "Jeruza-
lémské povídky" 1982, "Figarova svat-
ba" 1987 a pak u nás spolu s "Apokry-
fy" 2004. Pokud jde o apokryfy, je to
jeho oblíbená forma. Dotváří biblické
příběhy, například, co bylo po tom,
kdy skončilo podání. Jak to dopadlo 
s Rút, co říkala Sára Abrahamovi atd.
Přitom je patrná jeho podrobná zna-
lost Bible a zvláště Starého zákona. 
S tím souvisí jeho první publikovaná
práce. V roce 1930 maturoval a přihlá-
sil se na letní konference Akademické
YMKY v Litomyšli. Středoškolská
měla téma: Může být Masaryk vůd-
cem dnešnímu studentstvu? A vyso-
koškolská: Ježíš a dnešní doba (Hro-
mádka, Kovář, Liechtenhahn, Lúčan-
ský, Rádl, Žilka). V čísle 2. IV. ročníku
Křesťanské revue z 22. října 1930 vyšel
rozsáhlý článek Viktora Fischla Židov-
ství a křesťanství. Redaktor po pěti-
stránkovém článku uvádí: „V tomto
článku mladého autora postřehnou
někteří účastníci litomyšlské konferen-
ce Akademické YMKY ohlas diskusí a
hovorů, které byly vedeny v jedné dis-
kusní skupině a potom i soukromě.
Příště přineseme k němu některé po-
známky.“
Fischl sám ještě loni měl tento článek a
ještě další na mysli, když mi psal, ne-
bylo-li by možné tyto jeho úvahy, které
ho provázely celý život, vydat jako
brožuru? Cítím jeho prosbu jako trva-
jící závazek!
Židovství a křesťanství, to bylo jeho
celoživotní téma. Cítili jsme to při spo-
lečném rozhovoru i po něm. Ptala se
mne Marta Kačerová, jestli je Fischl
ortodoxní žid. Pokusil jsem se jí odpo-
vědět asi tak, že se dovede plně vžít do
cítění a myšlení pravověrného žida 
(s malým ž!), ale sám je "masarykov-
ský žid", dodržuje svátky a předpisy,
dbá na jazyk, zvládl novodobou heb-
rejštinu, překládá biblické knihy z ori-
ginálu, ale rozumí židovství jako trva-
lému duchovnímu dědictví. Nespojuje
je nutně s národností nebo rasovým
původem! Proto některá formální pra-
vidla a zbožné zvyky považuje za
pokus "ošidit Pána Boha". Vyložil
nám, proč si nepřišívá bílý kapesník
den před šabatem k rukávu černého
obleku. Pán Bůh hledí k srdci a životu
spíše než k formálním rituálům!

Ale abych pokračoval. Mám tu v po-
známkách: Trojpovídka o dluzích,
Žlutý dům, Obžalovací spis, ale ne-
znám je. Měl jsem i půvabnou knížku
pro děti s posud neznámými Lado-
vými ilustracemi. Samozřejmě "Kafka
v Jeruzalémě" 1996, "Skorobajky" a
"Hovory s jabloní" 1999, "Rodný dům"
2000, "Poezie Starého zákona" 2002.
Ale jeho překladů, předmluv a ovšem
dopisů, které vyšly nebo by měly vyjít,
je mnoho.
Český spisovatel, který se rozhodl pro
duchovní vlast Izrael! Budovatel vnitř-
ní i zahraniční politiky státu Izrael. Pří-
znivec mírového procesu a narovnání
s muslimy. Ctitel T. G. Masaryka, Jana
Masaryka a Edvarda Beneše. Ale co
Ježíš? Rád se rozřečnil o mém otci, tak
i při čestném doktorátu (kde jsem chy-
běl, ale on mi to pak zpaměti u svých
přátel vyložil; napsané to neměl, pona-
vadž by na to neviděl!). A tu jednou
řekl, že Jaroslav Šimsa ho naučil milo-
vat Ježíše. Vážný židovský učitel a
osobní přítel mu soukromě opáčil, že
Ježíše může ctít, studovat, vážit si ho.
Ale  milovat? To už je pro žida příliš.
Myslíte, že si Fischl dal říci? To by mi
to asi nevyprávěl!
Znalec osoby i díla mi může vytknout,
že jsem při vzpomínce pominul jeho
humor a jeho paměť. Rozhodně  smysl
pro humor měl a také pro vyprávění,
po nichž se lidé s ulehčením rozesmě-
jí. Ato i při vyprávění o nejtěžších zku-
šenostech a věcech, jichž bylo v jeho
dlouhém životě požehnaně, a které si
do detailů pamatoval a dovedl je živě
zpřítomnit. Snad příště! 
Nestačí vzpomínat. Máme ho stále při
sobě a můžeme s ním a jeho knížkami
žít. Nezlobí se na nás, dívá se nám do
očí, stojí při nás a má nás rád. Já jsem
ho navíc zdědil po otci. A na něm jsem
právě pochopil, proč otec už před vál-
kou počítal židy do své ekumeny.

Jan Šimsa

9

O Popelce

Mám je pořád při sobě

Na počátku existence České republiky
si uvědomují mnozí občané zemí ko-
runy české - Čech, Moravy a Slezska -
nutnost lepší a vzájemně porozumivé
orientace ve svých dějinách. Málo-
který jiný národ měl ve své historii
tolik zvratů, které znamenaly někdy i
diametrálně odlišné postoje a přetrhá-
ní vazeb s určitými úseky minulosti.
Dodnes cítíme mnohá napětí, citové
vazby, nevyřčené výhrady i naivní
přesvědčení o výhradním majetnictví
pravdy. Přetrvávání takové situace by
nebylo dobré pro zdárný vývoj České
republiky v dalších letech.
Již na sklonku čtyřicetiletého období
ateistického státu vznikla myšlenka
přispět k budoucímu porozumění
lepší vzájemnou informovaností a roz-
hovorem. Hned na počátku roku 1990
začalo jednání iniciátorů z řad Čes-

kobratrské církve evangelické a
Církve československé husitské se
zájemci z Římskokatolické církve. Na
ustavující schůzi na podzim téhož
roku byli přizváni i zástupci dalších
církví a náboženských společností pů-
sobících v českých zemích, stejně jako
pracovníci odborných historických
institucí.
Tradice, které spolupracovníci Kruhu
českých duchovních tradic vybrali
jako podklad svého jednání, se týkají
celé tisícileté historie českého národa.
Jsou to:
1. Tradice cyrilometodějská
2. Tradice svatováclavská 

(Václav kníže)
3. Tradice svatovojtěšská 

(biskup Vojtěch)
4. Tradice svatoprokopská 

(Prokop, opat Sázavského kláštera)

5. Tradice svatoanežská 
(Anežka Přemyslovna)

6. Tradice karlovská (Karel IV.)
7. Tradice husovská (M. Jan Hus)
8. Tradice české reformace 

(husitství, Jednota bratrská)
9. Tradice J. A. Komenského
10. Tradice doby pobělohorské
11. Tradice národního obrození
12. Tradice masarykovská

Účastníci společné práce se dohodli na
postupném zpracování stanovisek
základního konsensu v této řadě vý-
znamných tradic našeho národa, které
prostě nebude nikdy možné přejít
mlčením. Neřešením těchto otázek a
vyhýbáním se diskusi o rozdílných
pohledech bychom se dříve či později
dostali do slepé uličky. Rovněž hlas
křesťanů v České republice by se tak

Viktor Fischl

Hlas volajícího na poušti
stával nezřetelným ke škodě celého
dalšího vývoje naší země.
Všechny uvedené tradice se projedná-
vají v této etapě záměrně v souvislosti
shodných nebo odlišných pohledů.
Smyslem práce tedy není přinášet
nové vědecké poznatky, což je před-
mětem odborných konferencí a sym-
pozií, nýbrž hlavním záměrem je
vyjasnění stanovisek k určité tradici a
její interpretaci jako celku. Vědecké
poznatky slouží ovšem jako význam-
ný podklad pro odpovědné vyhodno-
cení původní reality. Ta nemá být
záměrně ani z opomenutí zkreslena
žádným způsobem. Zvláštní pozor-
nost se věnuje také životu tradic jako
takových. Tyto tradice se projevují
někdy i samostatně a jsou jen volně
vázány na historická fakta. Výsled-
kem diskusí je pak společné vyjádření,

týkající se tří okruhů:
1. Zhodnocení základní historické
skutečnosti
2. Zhodnocení vývoje a přínosu nebo
úskalí tradice
3. Podnětnost pro současnost a bu-
doucnost
Výsledky práce Kruhu českých du-
chovních tradic nemají sloužit vytvá-
ření vnější uniformity, ale hledání spo-
lečného bez zakrývání rozdílnosti díl-
čích pohledů. Smysl práce není odbor-
ně historický, ale hermeneutický.
Závěry jednotlivých etap budou
vhodným způsobem zveřejňovány
jako výzva k dalšímu tvůrčímu myšle-
ní i diskusi. Měly by se stát i pomocí
ve svobodné a poučené duchovní ori-
entaci mladé generace.

Jan Štěpán

Zpráva o úkolech Kruhu českých duchovních tradic



Letos na 1. máje si Pán Bůh odvolal k
sobě br. Františka Mrázka z ostravské-
ho sboru Církve bratrské v požehna-
ném věku téměř 94 let. 
Bratr se narodil v Kojetíně v rodině
klempíře a pokrývače jako nejmladší
ze šesti dětí. Otec však musel brzo do
války a vrátil se jako legionář z Ruska
až po válce. Během vojenské služby se
však odcizil své rodině, kterou nako-
nec zcela opustil. Maminka se třemi
dětmi, které přežily dětská léta, se vrá-
tila do Ostravy-Mariánských Hor, od-
kud pocházela. 
František začal navštěvovat katolické
náboženství a rád vzpomínal na
svého katechetu pana faráře Březinu.
Maminka Františka Mrázka v době
národnostního a náboženského tříbe-
ní za první republiky slyšela na jed-
nom z početných táborů lidu vynikají-
cího řečníka faráře Českobratrské
církve evangelické dr. Poláka, který ji
natolik zaujal, že začala spolu s dětmi
navštěvovat náboženství a bohosluž-
by ČCE. František celý život vděčně
vzpomínal, že zde dostal také k
Vánocům svou  první Bibli svatou,
jejíž četba měnila jeho život. V ČCE
byl farářem Jaroslavem Kantorkem
konfirmován. Svá dětská léta prožíval
ve velké chudobě přímo ve stínu
komínů Vítkovických železáren. Tady
po 1. světové válce vyvíjela svou cha-
ritativně-sociální činnost společnost
tzv. Božích bojovníků, snad česká
obdoba Armády spásy. Ta se snažila
shromažďovat děti ze sociálně slabých
rodin, sloužit jim svědectvím evange-
lia a organizovala pro ně prázdninové
po-byty v přírodě. Pro tuto práci zís-
kávala finanční prostředky od prospe-
rujících živnostníků a obchodníků.
Koncem třicátých let min. století se
však začala prohlubovat hospodářská
krize a společnost Božích bojovníků se
ohlížela po někom, kdo by jejich služ-
bu převzal a mohl v ní nadále pokra-
čovat. Toto riziko v nejisté době pod-
stoupil tehdejší kazatel Jednoty čes-
kobratrské v Olomouci Josef Štifter.
Převzal od Božích bojovníků dřevě-
nou kapli na okraji Vítkovic i s jejich
dluhy, inventářem a také s chlapcem
Františkem Mrázkem. Tak začalo v
Ostravě shromáždění Jednoty čes-
kobratrské. Kazatel Štifter seznámil
Františka s jiným mládencem, krejčím
Jaroslavem  Rosickým, který  pocházel
z Horní Krupé na Českomoravské
vysočině. Mezi oběma mládenci zača-
lo celoživotní přátelství. Oba měli
srdce zapálené pro Pána Ježíše Krista
a společně začali s mravenčí pílí budo-
vat základy nového sboru Jednoty
českobratrské v Ostravě. 
Za války našli útočiště ve sboru a 
v rodině br. Rosického totálně nasaze-
ní do ostravského těžkého průmyslu.
Když se hned po válce br. Mrázek ože-
nil se sestrou Libuší Drozdovou, otev-

řeli i oni svou rodinu mnohým osa-
mělým lidem, mladým i starým. Po
roce 1948 nastal příliv brigádníků na
Ostravsko hlavně z východního Slo-
venska; ti přicházeli pracovat na tzv.
stavby socialismu nebo do dolů.
Mnozí z nich našli první domov opět
u Mrázků.
Bratr byl skutečným písmákem. O je-
ho vztahu k Písmu svědčí i to, že 
v době, kdy se u nás ještě ani nemlu-
vilo o nějaké parafrázované Bibli,  pře-
vyprávěl Bibli tak, aby ji mohly s poro-
zuměním číst i jeho děti. Tuto převy-
právěnou Bibli pak dostaly v solidní
vazbě jeho děti jako dar pro své bu-
doucí rodiny.  
Bratr Mrázek věrně konal ve sboru
všechno, co bylo zapotřebí. Vyučoval
besídku, pro niž zpracoval čtyřletý
program vyučování. Mnoho let vedl
mládež, přestože jeho vlastní rodina
se postupně rozrůstala. Jako laický
kazatel obětavě sloužil Božím slovem
na početných stanicích ostravského
sboru, po řadu desetiletí byl členem
staršovstva. V dospělém věku se nau-
čil hrát na harmonium, později na var-
hany, aby mohl doprovázet při zpěvu
písní. Aby se nemusely při doprovo-
du obracet stránky zpěvníku, celý jej
přepsal  tak, aby každá píseň byla na
jedné stránce. Někdo o něm pověděl,
že založil varhanickou dynastii. Po
něm se totiž služby za varhanami
sboru ujal jeho syn Jiří a dnes už často
za nimi alternuje jeho vnučka Marta.
Když sbor neměl dirigenta pěveckého
sboru, ujal se i této služby a po léta
obětavě rozmnožoval písňový materi-
ál pro pěvecký sbor. To nebylo samo-
zřejmě bez nebezpečí ze strany orgá-
nů StB, které bedlivě střežily, aby se
nic, co nebylo schváleno, nerozmno-
žovalo.  
Dlouhá léta dělal zajímavé sborové
nástěnky, u kterých se i za totality za-
stavovali mnozí kolemjdoucí.  Dělal
přes 50 let hospodáře a pokladníka
sboru. Zvláště v době, kdy se stavěly
nové modlitebny, to byla velmi nároč-
ná služba.  
Každá práce pro Boží království byla
pro něho stejně důležitá. Zaskočil
ochotně, když vypadl někdo, kdo měl
na starosti úklid modlitebny, a stejně
pohotově se zhostil služby za kazatel-
nou, když nepřijel sloužící bratr. 
Bratr se původně vyučil modelářem,
ale nakonec se mu podařilo získat
práci v chemické laboratoři, kde se
zapracoval na výborného laboranta.
Byl statečným vyznavačem Pána Ježí-
še i ve svém zaměstnání. Když po
únoru 1968 rozdali v továrně přihláš-
ky do KSČ s tím, že to musí do určité
hodiny všichni takto poctění pode-
psat, podepsal se jako Ferenc Futu-
rista. Když mu vytýkali, že tím zneu-
ctil KSČ, odpověděl, že nic neříkali o
tom, že to mají podepsat vlastním

jménem. V padesátých letech odmítal
chodit na prvomájové oslavy a svou
neúčast zdůvodnil  tím, že se prvomá-
jových oslav účastnil dříve, když to
byly dělnické slavnosti, ale nyní tam
chodí hlavně úředníci ze strachu. Přes
různé vyhrůžky zůstal se svou man-
želkou a čtyřmi dětmi, které jim Pán
Bůh daroval, věrný svému Pánu. 
Když po létech odcházel do důchodu,
nezůstal ani jeden den po dosažení
důchodové hranice ve svém  zaměst-
nání. Ne proto, že by svou práci neměl
rád a že by ho jeho Moravské chemic-
ké závody nepotřebovaly. Právě nao-
pak. Ale přednost dal službě pro Boží
království. Hned další den nastoupil
se svou manželkou na Valašsko do
sboru ve Velké Lhotě, kde sloužili jako
správci sborového domu, který se
postupně stával celocírkevním rekre-
ačním a konferenčním střediskem.
Zde sloužili ještě plných osm let. Pak
se vrátili ke své službě v ostravském
sboru.  
Br. Mrázek byl pečlivým kronikářem
svého sboru. Napsal však i kroniku
sboru na V. Lhotě a sboru v Kyjově na
Moravě. Bratr měl vzácnou pomocni-
ci ve své manželce Libuši, se kterou
prožili 61 let v manželství. Pán Bůh
velice požehnal jejich obětavé službě.
Všech-ny děti, jejich rodiny i jejich
vnoučata jsou nejen věřící, ale jsou
zapojeny do služby v církvi.
Bratr Mrázek přicházel každý den
včetně soboty v 7 hodin ráno do sboru
i dlouho po své devadesátce, přesně
jako byl zvyklý chodit pravidelně do
svého zaměstnání. Zde  pracoval dob-
rovolně bez nároku na odměnu jako
sborový hospodář na hospodářských
záležitostech sboru, na sborové kroni-
ce, pečoval o sborový archiv, o květi-
novou výzdobu sboru a dělal vše, co
bylo potřebí při údržbě a provozu
modlitebny. Přesně ve dvanáct hodin
odcházel domů na oběd a poté odpo-
ledne chodil na návštěvy. Tam, kam
bylo zapotřebí, chodil na návštěvy
pravidelně určitý den v týdnu. Pro
kazatele, který připravoval a vedl po
sobě dvě stavby modliteben, to byla
pomoc přímo z nebe. Byl nejbližším
spolupracovníkem ostravských kaza-
telů Církve bratrské, kterými byli
např. Ludvík Rejchrt, Jan Urban, Karel
Toušek, Bohuslav Kočnar a další. 
Samostudiem bratr dosáhl značného
rozhledu po církvích a jejich učení.
Mnohé pročetl a co přečetl, k tomu
udělal podrobnou kritickou recenzi.
Ty jeho recenze by vydaly na stovky a
stovky stran. Jakého druhu byly tyto
recenze? Tak např. přečetl překlad
Bible Svědků Jehovových. Velmi dů-
kladně vybral odlišná čtení oproti
Bibli kralické nebo Ekumenickému
překladu, která měla podepřít některé
důrazy tohoto společenství, pro které
se rozcházejí s  křesťanskými církve-
mi. A tak to dělat i pokud šlo o litera-
turu, časopisy a učení jiných církví
nebo nových duchovních  hnutí. Ale
přitom byl člověkem velmi ekumenic-
kým. Po celý život udržoval četné
ekumenické vztahy. Nejbližší jeho
srdci byla ČCE, ale pro lepší poznání
docházel často na různá setkání i do
jiných církví. V Ostravě zvláště před 
2. světovou válkou mělo k sobě velmi
blízko společenství Bratrské jednoty
baptistů a Jednoty českobratrské. Je-
jich kazatelé si často vyměňovali kaza-
telny. Měl také přátelské vztahy 
k mnoha bratřím a sestrám ostatních
křesťanských církví v Ostravě. 
Pán Bůh si odvolal patriarchu ostrav-
ského sboru. Zůstane nám po něm ve-
liká mezera. Odešel do Boží slávy
věrný služebník Pána Ježíše Krista,

vzácný svědek a kronikář více než
osmdesáti let života ostravského sbo-
ru Církve bratrské. Odešel bratr ve
víře, který nás svým životem učil, co
to znamená milovat Pána Ježíše Krista
více než otce, matku, manželku nebo
syna, dceru, bratra nebo bližního (Mt
10,37).  Ale přitom uměl milovat nejen
ty vlastní, ale i ostatní bližní. O tom
nikdo z nás, kteří jsme ho blíže znali,
nemohl pochybovat. 

Jaroslav Orawski
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25. 6. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Nekvasil - Martin ve zdi: 19.30  - Modřany,
Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30
Škeříková - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na Doubkové 8:
9.30 Voříšek VP - Spořilov, Donovalská 1862:
9.30 Bísek - Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký -
Střešovice, n. Před bateriemi 22: 9.30 Pavel
Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378: 9 -
Vinohrady, Korunní 60: 9.30  M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

WORLD IN NEED INTERNATIONAL pořádá
sérii přednášek spojených s modlitbami
nazvanou Ismael můj bratr? ve dnech:
16. a 17. června 2006.
Místo konání: kavárna CB Dejvice,
Evropská 88, Praha 6
Časový rozvrh:
Pátek 16. 6.
18 h – občerstvení ve formě buffet a la
Orient.
19 – 21 h – hlavní program s dvěma
přednáškami, diskusí i modlitbami.
Sobota 17. 6.
9 – 13 h – série přednášek.
13 h – společný oběd v kavárně CB ne-
bo restauraci.
Hlavní řečník: Ron George
Přijede na pozvání Pavla Hollmanna.
Ron je zakladatelem a ředitelem World in
Need s více než 40letou praxí služby mezi
muslimy. Pět let strávil v Íránu, pět let v
Indii a mnoho dalších let na krátkodo-
bých misích. V současnosti vede práci v
25 zemích zaměřenou na službu musli-
mům a podporu růstu církve v islám-
ských zemích. Mnoha lidem v Čechách již
není neznámý. Navštívil nás již nejméně
5x a vždy se velice dotkl srdcí lidí. Na
misijních víkendech pořádaných ve spo-
lupráci s NFKMS oslovil již mnoho poslu-
chačů. Také jsme měli možnost si s ním
přečíst rozhovor v Životě víry. Je z něj
vidět láska, kterou má k muslimům, hlu-
boká znalost jejich světa a především
praktická služba. 
Výběr z témat přednášek: Duchovní po-
zadí islámu, Evangelizace muslimů, Is-
lamizace Evropy, Terorismus. 

Pavel Hollmann
pavelamadeus@volny.cz, 777 820 950

* * *
CÍRKEV BRATRSKÁ V PRAZE 5 

zve na koncert 
evangelického pěveckého sboru 

TORNEKORET

z norského Bergenu.
Koncert se koná 

ve středu 28. června 2006 v 18.30 h 
ve velkém sále sboru Církve bratrské

v Praze 5, Vrázova 4 
(metro B Anděl, tram Zborovská). 

Vstup volný

25. června 2006
ČT 1

Jiná chvála - 14.10 
Hrají tvrdý rock, tančí v rytmu hip hopu
a rapují o lásce k Bohu. Mladé křesťan-
ské kapely plní sály po celé republice.
Režie: P. Lokaj.

Křesťanský magazín - 14.30 
S biskupem Františkem Lobkowiczem si
připomenete 10. výročí Ostravsko-opav-
ské diecéze, s arcibiskupem olomouc-
kým a metropolitou moravským, Msgre.
Janem Graubnerem jako každým rokem
vysvětíte prameny v Lázních Slatinicích
a podíváte se do historie zdejších mine-
rálních vod a zúčastníte se dalšího roč-
níku celostátní přehlídky křesťanských
schol. Magazínem, v němž tradičně ne-
bude chybět soutěž a videoklip, vás pro-
vede Aleš Juchelka.

Televize

Pozvánky

Zemřel br. František Mrázek (1912-2006) Inzerce
LEVNÁ DOVOLENÁ v době školních prázd-
nin v Karlových Varech. Informace:
http://web.telecom.cz/futtl 
e-mail: futtl@seznam.cz, tel.:353 224 976

č. 10
PRONAJMU DŮM V JIMRAMOVĚ, 9 lůžek,
velká kuchyně, nová koupelna. Vhodné i
pro 2 rodiny nebo sbor. výlet. Levně a
kdykoliv. Tel.: 604 815 560

č. 16
SBOR ČCE V OSTRAVĚ HLEDÁ FARÁŘE NE-
BO JÁHNA na uvolněné místo druhého
kazatele sboru. Schopnost týmové prá-

ce podmínkou, bližší vztah k činnosti 
s dětmi a mládeží nebo k duchovenské
práci v Diakonii výhodou. 
Bližší informace u kurátorky sboru
(tel.: 596 955 534). Zájemci se mohou
hlásit do konce srpna na adrese sboru
(Husovo náměstí 1188/4 702 00 Ostrava).

č. 26

OCHRANOVSKÝ SBOR V PRAZE (SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ)
se naposledy sejde ve své modlitebně v Hálkově 5, Praha 2, 

k bohoslužebnému shromáždění v neděli 25. června 2006 v 9 h 
a ke sborovému odpoledni ve 14 h. 

Po více než 104 letech musí opustit dům, který jeho předkové pořídili 
k umožnění a usnadnění církevní práce. Opouští tyto prostory nedobrovol-
ně a trochu se smutkem a s podivem, jak mu mohlo být sídlo jeho činnosti

a tradiční místo ke scházení jeho členů a přátel odňato a prodáno ke
komerčnímu využití.

Jeho činnost tím však nekončí a kromě pozvání na zmíněnou neděli 25. 6.
chceme oznámit, že naše nedělní bohoslužby budou v době prázdnin (čer-

venec a srpen) od 9 h v zasedací místnosti  v Jungmannově 9 (ve dvoře vpra-
vo, v přízemí) a od září pak v ekumenické kapli Domova Sue Ryder 

v Michli (bývalý michelský mlýn) od 9.30 h.  
Děkujeme všem, kteří na nás již v uplynulém těžkém čase mysleli 
a prosíme, abyste nás provázeli svými přímluvnými modlitbami 

i jinou formou spoluúčasti i nadále.
Sídlo sboru a poštovní adresa bude: Čajkovského 8, 130 00 Praha 3

Za Ochranovský sbor:
kazatel B. Kejř a kurátor P. Heřman


