
* Jak v detektivce - co jsi konal včera, 
12. června, v 18:00?
Za 5 minut 6 po jednání se zástupci
Ochranovského seniorátu a zástupci
Úzké rady Jednoty bratrské jsem při-
šel domů, pustil televizi, usedl na ro-
toped, koukal na fotbal, podle ukazo-
vatele jsem prý našlapal 25 km, spálil
570 kalorií a dosáhl nejvyšší tepové
frekvence 125. A mezitím jásal nad
dvěma góly (první poločas ČR-USA).
* Jak skončí MS ve fotbale?
Nesdílím optimismus české veřej-
nosti.
* Zásadní změnou v osobním životě v
poslední době byl pro tebe nástup do
vrcholné funkce Českobratrské církve
evangelické. Cítíš se jak na vrcholu pyra-
midy, v ředitelském křesle, nebo jsi na
koni?
Nevybral bych si žádnou z uvede-
ných možností, ale řekl bych, že se
vědomě bráním brát život v této funk-
ci jako smysl života. Jednak to je na
pár let, jednak se mi povolání faráře
líbí.
* Co odpovídá tvým původním předsta-
vám, co nikoli?
Odpovídá míra úředničení. Nečekal
jsem ale, že každonedělní cestování
po sborech církve bude spíše osvěže-
ním a potěšením než břemenem. Ne-
čekal jsem, že se mi dostane na stůl i
tolik hořkostí.
* Čeho jsi dosáhl, co se ti nepodařilo - a zda
vůbec?
Jsme jako SR v půlce. O něco usiluje-
me, je otázka, zda jsme na dobré cestě.
Usilujeme o úspornější hospodaření,
chceme, aby sbory dokázaly nést

odpovědnost za své místo, lokalitu,
kde žijí a snad se daří i prezentovat
ČCE v kultivované formě. V této
funkci – ale asi to platí i o práci v círk-
vi vůbec – snad ani není třeba příliš
uvažovat o tom, co se povedlo. I když
se povede kázání jednu neděli, život
jde dál a připravuje nové překážky.
Proto o úspěších moc nepřemýšlím.
Ale - takovým drobným úspěchem je
to, že mne nevyhodil velký výrobce
aut Škoda Auto a. s., když jsem se
obrátil na pana předsedu představen-
stva Detlefa Wittiga s vánočním přá-
ním a žádostí o schůzku. Ato se zámě-
rem získat přístup k levnějším náku-
pům aut pro církevní službu. Překva-
pením bylo, že po měsíci byla otevře-
na jednání a mohli jsme se zbavit jed-
noho starého auta a užíváme Fabii
combi zapůjčenou od Škody Auto a. s.
Zápůjčka je časově omezená a záleží
na tom, aby naše jméno bylo co nej-
lepší.
* Tím jsme se dostali k reprezentaci církve
na veřejnosti. Jsme vnímáni i tak, jak se
„prezentujeme". Nemýlím-li se, naši cír-
kev nereprezentuje žádné logo.
Oficiální, schválené a chráněné logo
neexistuje, ale jsou různé pokusy ve
sborech zdařilé i méně, a v současné
chvíli se ani nepracuje na dalších mož-
nostech a návrzích. Zaměstnává to
naše mysli jen mírně; snad jednou při-
jde čas.
* Neschází ti v tvém postavení zpětná
vazba? Nehladí tě všichni jen „po srsti" a
nikdo naopak?
Nejde o to, zda lidé kritizují nebo
chválí za výkon; ale ve sboru to fun-

guje tak, že po bohoslužbě nepřijde
třeba žádná reakce, ale až později se
objeví souznění, či vliv toho, co zazně-
lo a nějak zapůsobilo. Farář je na
sboru dlouhodobě a sleduje to prů-
běžně. To zde není. Ze sboru odjedu a
dál mi schází přímé soužití s lidmi 
v síti konkrétního společenství. Proto i
to možné „hlazení po srsti" má daleko
omezenější význam a nakonec i jiný
charakter. 
* Nejsi „zatížen" rodovou tradicí a jejím
významem? V církvi se na ni dost dá,
zástup zasloužilých před tebou i kolem
tebe: bratr, syn, švagrová jsou ve farářské
službě.
Když jsem začínal farářskou službu,
zažíval jsem to krušně – vyrůstat ve
stínu otce, který byl výraznou posta-
vou v církvi. To pár let trvalo, pak
jsem si našel svou cestu, oproštěnou
od chtění se vyrovnat i od chuti pouze
kopírovat. Zdá se mi, že to snad je v
církvi zřejmé, že Jiří Ruml je originál a
Joel Ruml je taky originál. Asi i můj
syn to má podobné, ne-li horší. Je v
této věci chudák; začíná na sboru a je
zatížen otcem v synodněseniorské
funkci, ale myslím, že to zvládne.
Jinak rodovou zátěž příliš neprožívám
jako břemeno. Je fajn se jako rod větši-
nově žijící uvnitř církve sejít a probrat
leccos, tedy i církevní život.
* Jak se s tvou nynější prací vyrovnává tvá
manželka?
Manželka má trochu smůlu v tom, že
je na ni vyvíjen tlak, aby jezdila na
sbory se mnou. Takový tlak přichází
ze strany sborů i ode mne. Ona ovšem
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Postavení, práce, život "hierarchy"

VI.
„I řekl Hospodin Kainovi:

Kde je Abel, bratr tvůj?“
(1M 4,9)

Jméno Enos jako by ztělesnilo celou
dosavadní tragédii. Enos - to je bída,
bezútěšnost, nevyléčitelná rána. V
tom jménu je skutečně obsaženo
všechno zlo, které se až dosud v lid-
ském rodě odehrálo. 
A tady je přece ještě úplně na konec
nad lidskou hříšností, zlobou, rezig-
nací, nevyléčitelností... vysloven i
pro nás nový, velice důležitý ukaza-
tel: „Tehdáž začalo se vzývání jména
Hospodinova.“ To je docela poslední
slovo naší dnešní, tragické kapitoly.
Poslední, a v jistém smyslu přece
rozhodující. 
Tehdáž začalo se vzývání jména
Hospodinova. Uprostřed nejhorší
tmy a bídy se rodí nový začátek:
několik lidí se začalo doopravdy
modlit. Pane Bože, překonávej mocí

svého Ducha Kaina v nás - tam, kde se
rozkládá lidské společenství, jestliže se
stává v jakékoli formě člověk člověku
vlkem. 
Tam, kde se zavčas pravdivě a konstruk-
tivně nebojuje proti hříchu, proti baoba-
bům v lidském srdci a v lidských vzta-
zích a dovolí se zlu, které má stoprocent-
ní klíčivlst, zakořenit a zaplevelit dob-
rou setbu na poli tohoto světa. I tam se
skloň svou milostí, kde se snažíme o
nápravu a kde toužíme po obnově, ale
nvíme sami kudy kam. I tehdy nám buď
blízko, když rezignujeme nad možností
skutečné nápravy v nejkonkrétnějších,
nejužších vztazích, stejně jako v širokém
společenském měřítku. 
Dávej nám spatřovat záblesky tvého při-
jetí i tenkrát, když jsme propadli zoufa-
lému přesvědčení, že náš hřích je neod-
pustitelný. 
Pane, věřímd že to, že přišel do špinavé-
ho světa Pán Ježíš Kristus, je i našim
dobrým východiskem, každému, kdo se
ti s důvěrou a s kajícím srdcem odevzdá.

VII.
„Tato jest kniha

rodu Adamových.“
(1M 5,1)

Pátá kapitola první knihy Bible jsou
samá jména. Rodokmen. Nebo matri-
ka. Jmenováni jsou tady lidé nám tak
vzdálení. Už jenom přečíst jejich
jména dá práci. Tento rodokmen je
jedním z mnoha v Bibli. Např. knihy
Paralipomenon mají v prvních osmi
kapitolách samá jména. Jaký duchov-
ní užitek může být z takové řady
jmen? Při čtení ty dlouhé řady jmen
zpravidla přeskakujeme.
Ve skutečnosti přece i taková matrika
poví mnoho. Když se třeba jen listuje v
matrice kteréhokoli křesťanského sbo-
ru v Olomouci - v knize pokřtěných a
konfirmovaných a sezdaných a po-
hřbených, v knize vystouplých a při-
stouplých... vede to k zajímavým po-
znatkům a k užitečnému zamyšlení.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 25

Dokončení na str. 3

Tak to čteme v tak zvaném Apoštolském vyznání víry. Stojí však za zamyšle-
ní jedna maličkost, které jste si třeba ani nevšimli. Zatímco vyznání třikrát
opakuje předložku v, když vyznává víru v Boha, v Ježíše Krista i v Ducha sva-
tého, najednou předložka chybí: věřím svatou církev obecnou. Tak jemně je
tím naznačeno, že naše víra počítá s církví, ale ne tak bytostně jako s Bohem,
Kristem Pánem a Duchem svatým. V krajním zlém případě, který křesťanům
dějiny mnohokrát připravily, museli se věřící obejít bez církve.
Anebo se stávalo, že věřící zklamáni a pohoršeni církví opustili ji jako nevěr-
nou ženu, ale to neznamenalo, že museli ztratit víru v Boha. Víra a spása
nejsou bezprostředně závislé na církvi. Ale to mluvím o krajním případě.
Normálně je to tak, že věřící setrvává v církvi, váží si jí, protože se v ní zvěs-
tuje evangelium, které vytváří pevné bratrské společenství, ale není do ní
slepě zamilován. Protože ji má rád, nezametá její chyby pod koberec. Slyšte,
jak vděčně ji ocenil a na druhé straně přísně posoudil její milovník, prof. Petr
Pokorný: "V církvi se tedy setkáváme s nejvyšší obětavostí, zvěstováním
evangelia a s otevřeností vůči kultuře, ale současně i se zneužitím Božích věcí,
s hádkami a boji a otřesnými ostudami, které jednotlivé církve Pánu Bohu
dělaly a dělají" (Apoštolské vyznání, str. 114, vydal Mlýn, 1994. Doporučuji
tento výklad, vzdělá v pravdě a potěší). Dodejme, že svým vstupem do svět-
ských dějin na počátku 4. století, kdy se církev z milosti římského císaře stala
církví státní, ztratila na své dobré pověsti na tisíce let. Její údajná svatost se
nejednou stala terčem oprávněného výsměchu.
Významné je však zjištění, že Nový zákon mluví o svatosti církve velmi málo,
a ještě významnější je skutečnost, že apoštol Pavel označuje svatými jen lidi,
ty, na které Kristus položil ruku, povolal je do své služby a svým slovem je
očistil a posvětil (J 15,3). Nikdy nemluví o svaté církvi a vůbec nepřisoudí sva-
tost nějaké věci, ani žádnému kolektivu, ani žádné instituci. Místo o svaté
církvi Nový zákon mluví o obcování svatých, jejichž svatost je dar a zároveň
závazek. Ani z listu Efezským, který jediný mluví o svaté církvi (kupř. Ef 5,27
vyžaduje, aby církev byla svatá a bezúhonná) nelze usoudit, že by empirická,
viditelná církev byla svatá a že jí tudíž přísluší naše láska a poslušnost. Milu-
jeme obecenství svatých, bratry a sestry téže víry, s nimiž usilujeme o svatost
(líbit se Pánu) a bezúhonnost (mít dobrou pověst mezi lidmi). Opakujme:
Svatí, Kristu náležející jsou jednotliví věřící v Krista, svatost patří jejich obco-
vání, nepatří jim, pokud se stanou jakýmsi kolektivem bez obcování, ať jsou
to evangelíci nebo římští katolíci, kteří ztratili vztah k Bohu, bližním i k sobě.

Církev je svatá
Synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml

Dokončení na str. 2

Maxirozhovor se synodním seniorem Joelem Rumlem
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Na koho to vlastně prorok volá? My se dnes snažíme vidět všechno
"vědecky" - což v praxi znamená neosobně - a, proto se pokoušíme zto-
tožnit ty žíznivé a hladové s nějakou dávnou zbídačenou sociální vrstvou.
Izaiášovo volání mělo určitě svého historického adresáta. Do Bible se
však dostalo kvůli tomu, který žízní a hladoví dnes. Volán je ten, který
strádá právě teď a nemá předpoklady, aby se svého strádání zbavil. Volá
na něj ten, který potřebný kapitál má: Bůh dávající žíznivým vodu bez
peněz a hladovým chléb bez placení. V předvolebním období by tento
oddíl snadno vyzněl jako propagace jednoho politického směru. Ježíšova
variace na něj ovšem naznačuje, že prorokovi nejde o sociální inženýrství,
nýbrž o víru v Pána stvoření: "Nejenom chlebem bude člověk živ, ale kaž-
dým slovem, které vychází z Božích úst."
Izaiáš je přesvědčen, že na počátku všech spásných procesů stojí Slovo.
Jasný, naléhavý, současně však laskavý projev Boží moci. Prorok nechce
tímto Slovem Izrael v jeho nouzi dorazit. Chce ho naopak povzbudit a
vyburcovat k aktivitě. Chce mu odhalit, že ačkoli nemá, za co by si spásu
koupil, přesto ji může získat. Jako dar. Stačí vykročit směrem k tomu,
který ji nabízí, naklonit ucho a naslouchat. Ucpané uši a zatvrzelé srdce
člověka drží v chaosu příznačném pro stavitele babylonské věže.
Naslouchající ucho a otevřené srdce ho vede zpátky do ráje. Žízniví a hla-
doví nejsou bez šance. Jejich soužení může být odstraněno, jejich rány
mohou být ovázány. Bez peněz a bez placení. Stačí k tomu jen vůle, která
vyšle signál, že o záchranu stojí a že se chce na jejím získání podílet.
Aktivní přitakání k vlastní spáse je důležitým předpokladem každé
záchranné akce.
Bůh nabízí žíznivým "vodu života". A zve nás k místu, kde tato voda
vyvěrá. Zve všechny, kteří si uvědomují, jak mnoho jim toho chybí. Ježíš
specifikuje povahu toho chybějícího jako hlad a žízeň po spravedlnosti,
po lásce a po pokoji. Jsou doby, kdy nám jsou tyto projevy lhostejné, kdy
veškeré své nasazení zaměřujeme na to, co sytí tělo. Ale čím je naše tělo
sytější, tím větší napětí vzniká vzhledem k jeho vyhladovělé duši.
Hospodin nechce dělat ze svého lidu askety. Vybízí jej, aby se jeho duše
kochala v tuku. Nechce však, aby měl lidský život pouze tento rozměr. S
tím vystačí ryby, plazi, ptáci, čtvernožci, nikoli ovšem člověk. Ten je přece
na rozdíl od nich stvořen k Božímu obrazu! Proto kvalitu jeho života
nelze měřit jen tloušťkou podkožního tuku. Člověk má žít pro to, co ho
přesahuje. A přesahuje ho pouze Bůh!
Nejběžnějším způsobem předávání hodnot je směna. Ta se odehrává na
principu: já ti dám, co chceš, a ty mně pak můj vklad vykompenzuješ. Bůh
je příliš velký na to, aby s námi jednal podle této zásady. Podle ní jednají
modly. Skutečný Bůh dává člověku všechno zadarmo. Novozákonní pisa-
telé dosvědčují, že nám dává i sám sebe. Vědět o této Boží štědrosti je
nesmírně osvobodivé. Radují se z ní zejména ti, kterým je jasné, že nejsou
schopni vytvořit kapitál, za nějž by si spásu koupili. Překonávají sebe
sama, přesto se však ze svého výdělku nenasytí. Kdo se spoléhá na Boha,
který dává sám sebe, ten žije bez stresů a traumat! Nepokouší se totiž
svým jednáním spásu získat, ale za darovanou spásu jím děkuje. Jeho dny
nejsou harpagonským střádáním dobrých skutků. Snoubí se v nich vnitř-
ní svoboda s vděčnou odpovědností, nasazení s pokojem.
Na všechny, kteří dosud nevědí o milostivém Bohu, prorok volá: Pojďte k
vodám... jezte, co je dobré! Novozákonně vyjádřeno: "Pojďte ke mně
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpoči-
nout." Evangelista Jan vidí proudy živé vody plynout z Ježíšova nitra.
Každý, kdo žízní po životě, z nich může pít. Bez peněz a bez placení. Ta
absolutní otevřenost a nezajištěnost je samozřejmě snadno zneužitelná.
Ale právě to, že si Bůh nenechává zadní vrátka, činí jeho jednání nanej-
výš podmanivým. Všichni dostávají šanci! I ti, kteří by ji v systému tržní-
ho hospodářství nikdy neobdrželi. I ti, kteří nikdy nic neměli anebo
všechno prošustrovali. Mohou mít všechno zdarma. Všechno placené
Ježíšem z Nazareta, obnovujícím svou obětí Boží milosrdenství věrně
Davidovi prokázaná. V Synu Davidovu k sobě Bůh opět buduje most,
který jsme v Adamovi zbořili. Jeho jizvami jsme uzdraveni.
Ty jizvy po hřebech a po trnové koruně, ale i po naší každodenní bezo-
hlednosti a neurvalosti, nese Ježíš na svém těle z lásky. Plody lásky
vždycky sklízí ti, jimž je láska prokazována. V našem případě ti žízniví a
hladoví. Ježíš svými jizvami nezískal nic, co by předtím neměl. Ti, jimž
svým křížem otevřel oči a srdce, se však vracejí do rajské podoby, ve které
kdysi chodili před Boží tváří. Nemají nic, a přesto jim patří vše. Dostávají
to bez placení, z lásky toho, který se za ně obětoval. V tomto bytostném
vydání Božího Syna se zakládá věčná platnost našeho pozvání k chlebu a
vodě, k lásce a spravedlnosti. Za všechny je zaplaceno. Proto můžeme i s
prázdnou kapsou jíst co je dobré a naše duše se může kochat tukem. Boží
milosrdenství přesahuje jakýkoli náš výdělek. Proto vzhůru! Smlouva
garantující Boží milosrdenství je v Synu Davidovu navždy obnovena.

Emanuel Vejnar

Jak orat s čertemNad Biblí

Vzhůru!     (Iz 55,1-3) Nakladatelství Kalich vydalo koncem
roku 2005 knížku, kterou připravil Jan
Heller. Její titul je neobvyklý. Je v něm
kus středověku (čert), kus feudalismu
(orat pluhem a ne traktorem). Podtitul
říká, že jde o kázání, a má pravdu.
Různých kázání je tam celkem 46. Na
texty ze Starého zákona jich je 26, na
texty z Nového zákona 20. Každé
kázání je uvedeno na čtyřech strán-
kách i s modlitbou. V knize je však též
celkem 10 pozoruhodných grafických
ilustrací Cyrila Kozáka. Jedenáctá je na
obalu. Úvod napsal a o knihu se dobře
postaral Mikuláš Vymětal. Kniha je
vkusná a velice krásně redigovaná. Má
celkem 206 stránek a není drahá. Dík
za ni i nakladatelství Kalich, kde je
ještě k dostání.
Jsou tam kázání vhodná k význam-
ným dnům a svátkům církevního ro-
ku – vánoční, velikonoční, novoroční,
trojiční, ke svátku díkůvzdání, dnu
reformace atp. Každé kázání má při
tom v záhlaví téma. To je uváděno jed-
nak klasicky (Píseň Lámechova, Boží
slovo Báruchovi, Znamení Jonáše pro-
roka), jednak neobvykle aktuálně (Bo-
ží „my", Vítěz nad prachem, Na stráži
naděje, Protržená nebesa) nebo přímo
vyzývavě: Tvoří Hospodin zlo? Hněv
netvoří spravedlnost, Hra na slepou
bábu aneb hledání Boha.
Kázání mají svou dosti zřetelnou
strukturu. Text kázání je uveden v kra-
lickém i ekumenickém znění. Často je
zřetelně členěn tak, že po jeho přečtení
je můžete zpaměti dobře zopakovat.
Někdy to připomíná Jana Karafiáta:
Např. kázání s nadpisem „Všeho

zkuste" nejprve hovoří o tom, co je ne-
správným výkladem, a pak jsou uve-
deny tři body: Člověk zkouší Boha,
Bůh zkouší člověka a Člověk zkouší
duchy – a jasně si pamatujeme, oč jde.
Čeho je třeba si vážit je to, že na konci
kázání je stručné shrnutí – něco jako
kralický sumář. Připomene to čtenáři
v kostce, oč v kázání šlo.
Kázání jsou psána v biblické řeči.
Autor se však nebojí používat soudo-
bé výrazy tam, kde mu jde o to, aby si
s čtenářem porozuměl. Příkladem mů-
že být věta v kázání s nadpisem Na-
děje nezahanbuje: "Proto se nám naše
lidské naděje znovu a znovu mění v
pašované zboží, v kontraband, který
celníci na poslední hranici života a
smrti odeberou, místo aby nám naděje
byla září z druhého břehu…" (s. 176).
Modlitby po kázání jsou uvedeny 7-10
řádky. Jsou takové, že kdyby tam ani
kázání nebylo, samy o sobě by byly
darem, pro který by stálo za to knížku
si koupit.
Když si v knize jednotlivá kázání čtu,
píšu si po straně znaménka plus a mi-
nus – to abych věděl, proti čemu autor
je a s čím souhlasí. A tak mám ve svém
výtisku po stranách textu těchto zna-
mének bohatě. Např. na str. 184 třikrát
minus a dvakrát plus, na str. 154  čtyři-
krát minus atd. Je to tím, že autor staví
velice často proti sobě to, co správné
není a proti tomu poté to, co správné
je. Pomáhá nám tak vyčistit naše neu-
jasněnosti.
Navzdory vší „objektivnosti" autor se
čtenářem mluví „lidsky". Klidně řek-
ne: "Rád bych vás vzal dnes s sebou do

svého přemýšlení o tomto velkém
Božím tajemství a pověděl vám, jak
mu rozumím. Bude asi dobré, když
předem řeknu, jak mu (textu) nerozu-
mím a jak se mu podle mého názoru
rozumět nemá" (str. 177. Bůh vzkřísí
svou mocí i nás).
Na kázáních je znát, že se autor účast-
nil na tvorbě ekumenického překladu
Bible, a to jak Starého, tak i Nového
zákona. Např. na str. 183 staré kralické
„všeho zkuste"  upřesňuje novým zně-
ním „všecko zkoumejte". Přitom má
odvahu udělat ještě další krok: místo
„zkoumejte" dodá ještě „přezkoušejte,
podrobte zkoušce, ověřte".
Několikrát se mi stalo, že jsem se ptal
na známého bratra či sestru a slyšel
jsem, že ze zdravotních důvodů již
nemůže chodit do shromáždění. Jed-
nou šlo o to, že mu neslouží dobře
nohy, jindy, že ho zlobí srdce. A tak
sedí doma a myslí na to, jak kdysi cho-
díval rád  „ke slyšení Slova Božího".
Vím již, co bych jeho synovi či dceři
řekl: "Kupte mu knížku kázání o tom
„Jak orat s čertem". Uděláte mu radost
a spojíte ho s těmi, kteří Slovo Boží
poslouchají."  Až se i já sám jednou do
takovéto situace dostanu, mám již při-
pravený svůj výtisk.Těším se na to.
Zatím si ta kázání čtu doma po veče-
rech – pro potěšení, povzbuzení a
usměrnění.
A jak je to s tím čertem? Nemáme
dovolit čertu, aby oral s námi, ale jít
za Ježíšem a neohlížet se od pluhu
(str. 156).

Jaro Křivohlavý

Apoštolské vyznání však vzniklo
oproti době novozákonní o několik
staletí později, v dnešní podobě
okolo roku 500. To byla křesťanská
církev "na koni" jako státní instituce.
Z toho lze právem usoudit, že apoš-
tolské vyznání vztahuje "svatou cír-
kev"  na stávající církev jako institu-
ci, která dokonce přeznačila obcování
svatých na účast na svátostech. To byl
zlý posun, zcela proti zvěsti Nového
zákona, jenž církvi určil zvěstovat
lidem evangelium Ježíše Krista a ne
rozdílet svátosti. Prostřednictvím
svátostí církev nad lidmi panovala,
místo co by jim sloužila. Spásu měla
ve svátostech, ne ve slovu evangelia a
víře. Slovo nebo svátosti, to je nutná
volba, které se ještě reformace
vyhnula. Nicméně tu volbu si nemů-
že ušetřit církev, chce-li se nazývat
křesťanskou, Kristovou a pamatovat,
že evangelium je moc Boží ke spase-
ní pro každého, kdo věří (Ř 1,16).
Křest a svatá Večeře nemají v rámci
evangelia udílet spasení, ale obnovo-
vat základ bratrského obecenství v
Ježíši Kristu.
Znovu jsme u svaté církve a ptáme se,
jak té svatosti rozumět. Ona nemá co
činit s mravní dokonalostí. Věřící
nejsou mravně lepší než ostatní lidé.
Jsou svatí, pokud se ve víře odevzdá-
vají svatému Bohu, a církev je svatá,
pokud má svůj základ v posvěcují-
cím slovu Ježíše Krista, které může
přijmout jen víra. Na tomto základě
je schopna stále se obnovovat, napra-
vovat reformami a reformacemi, jak
píše Petr Pokorný. Svatost a bezú-
honnost církve chápe jako výraz její-
ho poslání, ne jako popis jejího
stavu. Co ji nakonec činí církví, je
Boží milost, Boží vyvolení (Apoštol-
ské vyznání, str. 115). Tamtéž ji nazve
různorodým tělesem. Našeho lidské-

ho rodu je člověčina, kterou děláme
Pánu Bohu ostudu, božského rodu je
to, čím vzbuzujeme Pánu Bohu čest a
slávu. Není to tak, že by v církvi byli
jedni lidé hříšníci a ti druzí svatí a
bezúhonní. Zmíněná různorodost se
nalézá v jednom a témž člověku.
Hříšník, kterému je vlastní činit zlé
věci, je schopen za jistých předpokla-
dů odvrátit se od zlého a činit dobré.
Takové zázraky se dějí, v církvi se
objevuje svatost. Vzniká tak, že se
Kristovo slovo setká s vírou. Právě 
v tu chvíli a ne jindy vstupuje do
toho děje Duch svatý, vane a rozlévá
v našich srdcích Boží lásku. V refor-
mované církvi jsme se naučili potla-
čovat všechny prožitky, vzruchy a
teploty, které provázejí víru. Vy-
pěstovali jsme se až k jakési askezi
víry. Dovolili jsme jí, aby probíhala
jen na úrovni našeho myšlení. Duch
svatý však proniká až do srdce a
vnáší tam Boží lásku. Tak mluví o
víře a Duchu svatém Písmo. Jeho
jazyk je milostný a svatý, vzbuzuje
lásku a bázeň. Jeho dotyk bolí i potě-
šuje. Člověk není dřevo ani kámen.
Církev je svatá, působí-li v ní Boží
slovo, víra a Duch svatý, který nás

svým vnitřním slovem ujištuje, že
jsme Boží děti, způsobilé sloužit bliž-
ním v lásce. Svatost církve nezná jiné
měřítko. Shledáte-li se ve své církvi s
bratřími a sestrami, kteří všemu
navzdory věří v nezaměnitelné slovo
o Boží lásce v Kristu k hříšnému stvo-
ření, vzdělávají se v něm a jsou mu
poslušni tak, že prokazují lásku nej-
prve, ale ne výhradně, domácím víry,
můžete si být jisti, že jste v svaté
církvi. Nic zvlášť tajemného se tam
neděje mimo tajemné dílo Ducha
svatého v srdci věřících. Ani svým
vnějším zjevem, ani výzdobou neo-
pouštějí evangelické kostely prostotu
či prázdnotu, kterou naplní teprve
Boží slovo a Duch svatý. Kostel v
evangelickém smyslu není svaté
místo, je to shromáždění věřících. Ta
prostota překvapuje všelijak nábož-
né lidi. "Máte to tu jako v přednáško-
vé síni," řekl jeden z nich pohrdavě,
když přišel nahlédnout do jilemnic-
kého sborového domu. V té prostotě
se odráží prosté, úplné lidství Ježíše
Krista.
Svatost církve záleží ve výlučné pro-
stotě, kterou reformace vyjádřila jako
návrat ke Kristovu slovu a k víře: sola
scriptura, sola fide, samým slovem a
samou vírou.

Josef Veselý

Církev je svatá
Dokončení ze str. 1

Recenze

K článku ThDr J.Ottera Významný Angličan v husitských řadách bych chtěl
upozornit, že výrok "Pravda vítězí" má základ nikoli v biblické knize Ezd,
nýbrž v apokryfním spisu zvaném 3.kniha Ezdrášova, kde v k.3,12 je psáno:
"Nejsilnější jsou ženy, ale nade vším vítězí pravda."
Dále pak bych ještě chtěl jen s povzdechem dodat, co nebylo v článku vyslo-
veno, že totiž Mistr Engliš, alias Petr Payne, kterému Táboři dvakrát zachrá-
nili život, nakonec Tábory zradil. Jeho výroky v polipanské době ve spor-
ných otázkách mezi Tábory a Rokycanou, jimiž měl Tábory hájit, vyzněly
proti nim a byly pak i základem likvidace Tábora a potupného uvěznění
jeho předních duchovních vůdců. Proč to učinil? K tomu těžko získáme
doklady. Můžeme mít jen dohady. Že by  si byl nechtěl komplikovat stáří
(když Rokycana mu mohl zajistit slušné postavení a také zajistil)? Inu i silní
mají své slabiny. 

Zdeněk Soušek

K článku Jiřího Ottera

Zajímavý pořad v televizi
V neděli 27. srpna uvádí Česká televize na programu ČT 1 v cyklu Cesty
víry (od 14.15 h) pořad o ateismu s názvem „Národ bez Boha?“, který při-
pravili P. Chovanec a F. Schildberger. Historikové filosofie upozorňují, že
všude, kde se filosofické myšlení začalo pěstovat jako soustavný, vědecký
obor, nalezneme i ateistické názory. "Jen hmota a prázdný prostor, nic třetí-
ho neexistuje," s obdobou této věty se setkáváme ve staré Číně i v Indii, stej-
ně tak jako v antickém Římě a Řecku - ale nikde to nebyl názor převládají-
cí. Historikové filosofie říkají, že ateismus je stejně starý jako filosofie - ale
ne starší. Jakou pozici má ateismus v naší zemi? Nad touto a souvisejícími
otázkami se zamýšlejí prof. MUDr. F. Koukolík a filosof Jiří Fuchs spolu s
náhodnými respondenty. 
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Loni po Velikonocích jsme při malo-
vání evangelického kostela v Lysé
nad Labem objevili pozůstatky čtyř
nápisů. Vždy dva a dva na protileh-
lých stěnách mezi okny, kousek pod
hlavní římsou. Na první pohled bylo
zřejmé, že nápisy patří k prvkům
původní výzdoby tolerančního koste-
la. Byly provedeny písmem vycháze-
jícím z gotické textury, jemuž domi-
novaly červené, bohatými ligaturami
zdobené iniciály. Následoval text v
tmavé barevnosti, s červeně odlišený-
mi písmeny uvádějícími teologicky
závažné výrazy, jako Kristus, Mistr či
Ježíš. Záhy se potvrdil předpoklad, že
nápisy jsou biblickými citacemi ve
verzi Kralické šestidílky. To velice
napomohlo jejich přesné identifikaci.
Tedy, ta se podařila pouze ve třech
případech. Ze čtvrtého nápisu se totiž
zachovala pouze úvodní iniciála pís-
mene K, další text byl setřen.
Sborové staršovstvo bylo nejprve
nálezem zaskočeno. Farář byl poká-
rán, že ho nikdo k dělání sond nepo-
věřil. Ozývaly se hlasy, že naši před-
kové měli nejspíš důvod nápisy
zamalovat, že texty napsané staroby-
lým písmem lidé nepřečtou a že si z
kostela nebudeme dělat skanzen.
Klima se však rychle měnilo. Už po
několika týdnech byl farář pověřen
zajistit pro opravu nápisů restaurá-

torský projekt a po jeho vyhotovení
zkusit zažádat o státní příspěvek. Bez
příspěvku by asi vůle k obnově nápi-
sů nebyla. Rozpočet totiž činil 55 000
Kč. Fond obnovy památek Středo-
českého KÚ se k nám však zachoval
nadmíru vstřícně a uvolnil na akci 
54 000 Kč. Sbor vedle zbývající tisíci-
koruny svépomocí postavil a rozebral
lešení. Dokonce jsme jej museli stavět
a skládat dvakrát, protože se do prů-
běhu restaurátorských prací vklínily
dvě svatby.
Včetně průzkumu a konzervace trva-
ly restaurátorské práce dva týdny.
Akademická malířka a restaurátorka
Magdaléna Bursová při nich uvedla
nalezené texty z přelomu 18. a 19. sto-
letí do původního stavu. Barevně rov-
něž sjednotila šedavé obdélné výseče
omítky, na níž jsou nápisy vymalová-
ny. Dva z obnovených textů pocháze-
jí z Matoušova evangelia (11,28; 23,8),
jeden je z 1. epištoly Timoteovi (1,15).
Na návrh restaurátorky rekonstruo-
vat chybějící text čtvrtého nápisu bib-
lickou citací odpovídající teologii
toleranční církve byl vybrán text z 1.
epištoly Petrovy (2,21): Kriftus trpěl
za nás, nám pozůftawiw příklad. Verš
byl jako vhodný k doplnění schválen
Katedrou pomocných věd historic-
kých UK a Památkovým ústavem.
Sborové staršovstvo se však nakonec

většinou hlasů rozhodlo nedoplnit jej
a ponechat prostor prázdný. 
Překvapení se na jednom z nápisů
dočká každý dobrý češtinář. V
Ježíšově výroku: "Poďtež ke mně
všickni, kteří pracujete a obtíženi
jste…" není "mně", nýbrž "mě". Pro
psaní zájmen přitom před dvěma sty
lety platila stejná pravidla jako dnes.
Kralická šestidílka i další stará vydání
Bible uvádějí důsledně "mně". Malíř
psal nejspíš nápis zpaměti – a nebyl
dobrý češtinář. Tomu nasvědčují i
další dvě odchylky oproti pravopisu
Kralické šestidílky. Do slova "poďtež"
vsunul písmeno "j", takže mu vyšlo
"pojdtež". Svou třetí originalitou
ovšem předběhl dobu. "Kristus" píše
zásadně s měkkým "i", ačkoli spisov-
ně to tehdy bylo s tvrdým. Pravo-
pisné chyby byly samozřejmě při res-
taurování respektovány a je třeba říci,
že i s nimi texty mluví. Dá se z toho
vlastně vytěžit krásná teologie: Co je
shůry, to člověk nemůže svými chy-
bami zkazit!

Emanuel Vejnar

Zvěst na zdi

chodí do práce, a tak je jasné, že může
nanejvýš z 50 % jezdit se mnou a musí
také sbírat síly pro svou práci. Pro mne
to hodně znamená, když jede se
mnou, ale chápu ji, že nemůže pokaž-
dé. A myslím, že to tak chápou i ve
sborech církve, odkud bývá na návště-
vy zvána velice mile.
* Připomeň ještě fakta o své rodině:
Manželka Lydie pracuje na Úřadu
práce. Syn Ondřej (28) je farář v Roveč-
ném. Jeho manželka Alžběta je učitel-
kou. Dcera Zuzana (26) je pražská
úřednice. V srpnu se bude vdávat s Fi-
lipem, mimochodem potomkem také
jednoho rodu!
* Za hradbami církve i domova je širší svět
a tvůj nynější vztah k němu není jen tvůj
osobní, nýbrž také úředně církevní. Jak se
vyrovnáváš se svými vlastními postoji a
tím, co sdělit veřejně? Konáš to spontánně,
sám, po dohodě se synodní radou, máš na
to svou/svého mluvčího?
Domluvili jsme se na začátku, že mlu-
vit budou statutární zástupci stejně ja-
ko i ostatní členové synodní rady. Ně-
kdy přijdou otázky, kdy je třeba vyjád-
řit postoj přímo ze zdroje. V zásadních
otázkách se vyslovení spontánních ná-
zorů spíše bráním, ale nepociťuji strach
z toho formulovat nějakou výpověď
tak, aby byla srozumitelná veřejnosti.
V zásadních věcech se v rámci SR
pochopitelně snažíme vzájemně do-
mlouvat, ani ne tak proto, abychom
byli navenek jednotni, ale proto, aby-
chom mezi sebou měli jasno o tom, jak
kdo co vidí. Děláme si čas na takové
soukromé schůzky, kdy si vyjasňuje-
me, jak pohlížíme na to či ono. Takové
chvilky bývají hodně dobré.
* Před minulými volbami vznikl dojem, že
podporujete se SR jednoznačně  Unii svo-
body. Ta nyní zoufale propadla.
Takový dojem mohl vzniknout, ale byl
chybný. Někdo napsal nějaký názor,
jiný ne. Co vyšlo Českém bratru, to už
bylo věcí redakční rady.
* Nyní jsme ale zaznamenali v Českém
bratru, že představitelé synodní rady těsně
před volbami navštívili právě stranu zele-
ných.

Ano, navštívili, ale mělo to jiný důvod
než poskytnout návod, koho volit.  My
jsme totiž v průběhu doby, co jsme
zde, navštívili všechny parlamentní
strany mimo komunistů, abychom jim
řekli, jak si představujeme budoucnost
vztahu církve a státu; co považujeme
za podstatné ve vztahu stát a církev.
Letos v únoru se ukázalo, že Strana
zelených přesahuje 5 % voličských
preferencí. Domluvili jsme si schůzku
s předsedou Zelených, Martinem
Bursíkem. Záměrem bylo, abychom i
této straně patřičně autenticky předlo-
žili naše vidění zmíněné problematiky.
Naším zájmem bylo sdělit všem stra-
nám, které mohou vládnout a které s
církvemi počítají (jedna strana s tím
má velký problém a s tou jsme nejed-
nali), co považujeme za podstatné pro
budoucnost vztahu mezi státem a círk-
vemi a v otázce financování církví.
* Na druhé straně - nenastal čas rozhodně
a výrazně veřejně promluvit k tomu, že
pod našimi okny pochodují fašizující
zástupy a policie pro ně vytváří prostor?
Občany ohrožují rozhodně více než anar-
chisté. Znepokojeni, plni obav jsou opráv-
něně příslušníci židovských obcí. Krátce
před volbami banda darebáků s klacky
napadla v Neratovicích dům pro sociálně
slabé. Holohlavci tyčemi rozmlátili hlavní
dveře domu, roztloukli dlažebními kostka-
mi okna, vyhrožovali pokojným občanům a
jejich dětem smrtí. A ticho po pěšině.
Místní úředníci v Neratovicích podle regi-
onálního tisku "se shodují v názoru, že
jestli se do otázky neonacistických hnutí
nepustí razantně stát, obecní orgány ji na
svém území nevyřeší". Budí to dojem, že je
třeba jak před lety, aby byl zabit zahranič-
ní student významného diplomata, aby
veřejně vystoupili veřejní činitelé s prokla-
mací, která byla stejně k ničemu. Dnes
mlčí exprezident i prezident, poslanci, tu a
tam se ozve snad exposlanec Karásek jako
vládní zmocněnec. Mlčí církve, ekumena.
Smí mlčet i církev?
Mlčení církví asi není proto, že s něčím
takovým církve souhlasí, to určitě ne.
Je pravda, že se tento nebezpečný jev
objevuje čím dál častěji. Nejhorší je,  že
sledujeme jistou toleranci nebo bezzu-

bost policie vůči takovým je-vům. I
když církve neřekly nic proti extremis-
tickým skupinám, tak pořád platí, že v
církvích vládne vstřícnost vůči menši-
nám, azylantům a lidem, kteří jsou
objektem zájmu extremistů. Samo-
zřejmě pro křesťana jsou to jevy, které
nesmí tolerovat. To pochopitelně neza-
stupuje vystoupení církví proti fašizu-
jícím tendencím. Zdá se mi, že extre-
mismus má živnou půdu při výrazně
převládající a snad jednostranné orien-
taci společnosti. 
Orientace na sílu, zdraví, úspěch, pro-
speritu, atd. ve společnosti je příliš
zúžená, až příliš výrazně vyplyne, kdo
nestačí držet krok. Podhoubí je pocho-
pitelně v rodinách, v orientaci rodičů.
Je potřebné uvědomit si, že generace
nás, rodičů, má vést děti k úctě, vstříc-
nosti ke slabším. To je orientace zásad-
ní, etická, teologická, duchovní. Tu je
třeba vyzvedat. Ale i v mlčení církví
může být jistý kus bezradnosti.
* Považuješ cesty našich činitelů a politi-
ků, včetně křesťanských, v rámci politické
delegace do Mnichova i jinam, setkávání s
předáky „landsmanšaftů" za šťastné?
Nezapomíná se, že nejprve oni (míněno
druhá strana) vyhnali naše občany do
vnitrozemí a posléze přispěli svým posto-
jem k okupaci naší země? Jsou politické
deklarace post-sudetských Němců  vůči
nám vstřícné, přátelské, nezištné, laskavé a
otevřené, aby byly žádoucí mimořádné
vstřícné kroky z naší, české strany? A jsou
vůbec bezpodmínečně nutné, neškodí nám
i věci samé?
Prohlášení synodu k česko-německé
otázce bylo nadčasové a je vhodné na
ně nezapomínat (K problematice
vysídlení, z roku 1995). Tam se konsta-
tuje, že není možné vývoj v letech
1939-45 pojímat odděleně. Patří to k
sobě. Je třeba, aby se tento dokument v
církvi znal a vycházelo se z něho i
dále. Dokument synodu říká: Ztráty
jsou oboustranné - i pochopení musí
být takové. Tato teze nás může prová-
zet roky i desetiletími a dá nám dospět
k jádru i ovoci smíření. 
* Výraznou reakci zvláště u farářů vyvola-
lo publikování práce STB v evangelickém

Postavení, práce, život "hierarchy"

prostředí. Může se pravda stát, že některé
věci mohou být zkresleně pochopeny. Na
druhé straně ve všech církvích, bez rozdílu,
se o spolupráci s STB mlčí. Jednou z výji-
mek byl osobní hlas bratra biskupa Karla
Otčenáška, který vzpomněl na radu své
matky: „Nic jim nepodpisuj - i kdyby tě
zabili!". Bojíme se vůbec říci, že podepsat
spolupráci byl hřích, byť se to událo za
okolností velice odlišných a podlehnout
mohl i ten, kdo obstál.  Nejčastěji se však
poví, že dotyčný nikomu neublížil, spíše
pomohl, a vůbec nikdo neřekne veřejně, a
to by bylo třeba: „selhal jsem" či „zhřešil"
alespoň: „je mi to líto". A stačilo by to. Při
večeři Páně přitom vyznáváme hříchy o
sto šest - tyto ožehavé věci tam asi nezahr-
nujeme. 
Rozhovor o životě církve v komunis-
mu postupně nabere střízlivější tón.
Synod rozhodl, že bude ustavena
komise, která se bude opět zabývat
životem církve v té době. Neoče-
kávám senzační objevy, nýbrž potvr-
zení trendu, že jsme si zvykli zeslabo-
vat hřích jako takový. Měli jsme strach
a báli jsme se – i to byl vstup na půdu

hříchu. Uvedu citát z Daňka, který nej-
prve hezky uznal, že lidský duch je
schopen obrovských věcí. Ale: „Je
schopen pohnouti hmotou a ovlád-
nout svět. Jediné, co duch lidský nedo-
káže, je ovládnout sebe sama."
To je problematika hříchu, večeře Pá-
ně, vyznání hříchů při ní a odpouštějí-
cí moci Kristovy. Pokud jdu k VP s
přesvědčením, že hříchu bylo tak
málo, že mi pouze zamazal botky, tak
pro to Kristus neumíral. Musíme jít k
večeři Páně s vědomím, že jsme zacá-
kaní až po uši a Kristova krev je
žádoucí proto, že dokáže i to očistit. To
se týká i této problematiky, naší minu-
losti, komunismu, selhání. Dosah a
vliv našeho strachu byl větší, než si
připouštíme, jak v církvi, tak i ve spo-
lečnosti. Hříšné a vystrašené stvoření
je samo o sobě nalomenou třtinou a
Bible vypovídá o tom, jak Pán Bůh
přichází, aby tomuto slabému útvaru
dal výztuž. Toho sami nejsme schopni. 

Za rozhovor děkuje 
Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

(Se synodním seniorem ČCE Joelem Rumlem)

* Evangelický týdeník splnil v minulosti svou významnou úlohu, transformovat jej
do výrazné podoby současného, aktuálního týdeníku se však příliš nedaří.
Když se o tom začalo mluvit, tak jsem se jen okrajově účastnil rozhovoru o
tom,  co s Evangelickým týdeníkem - Kostnickými jiskrami dál. Také se mi
zdá, že se to příliš nedaří. Silná stránka Týdeníku má být v aktuálnosti. V
ny-nějších vydáních bývají sice kvalitní články, ale zpravodajství z ekume-
ny nepřináší, tu a tam jen co se chystá a stalo. Kvalitní jsou kázání, úvahy,
ale jsou tam často přebírané, již dříve publikované věci. Budí to však také
dojem, že není asi někdy co tisknout.
Druhým úkolemtýdeníku by mohl být souhrn reakcí, pohledů na dění, které
se koná mimo církevní prostředí, nějak se ho dotýká, třeba i o šifře, učebnicích,
oblasti kultury, a čekal bych i výraznější zpravodajství; co se kolem nás děje a
nás se týká. Pochopitelně i politika. Prožíváme ji, reagujeme, dohadujeme se,
přeme se, ale zůstáváme osamocenými, izolovanými a to by mohla půda
Evangelického týdeníku překlenovat jinak než ostatní periodika a časopisy.

* Bez kapitálu to nejde. Jak lidského, tak finančního.
Týdeník jej pochopitelně potřebuje. Jsou nutné další zdroje. Limit počtu
výtisků a možnosti reklamy naznačují, že týdeník je spíše nesen sbírkami
než svou výrazností a potřebností být na trhu. Pochopitelně, nebude-li ho,
pak je otázka, co jej zastoupí. Obávám se, že nic podobného by se neujalo a
místo by zůstalo prázdné. Je to věc vydavatele a je pravda, že tady nejsem
od toho, abych jeho otázky otevíral a pouštěl do světa své úvahy.

* Prosíme o vzkaz čtenářům.
Patří se poděkovat čtenářům za jejich přízeň, autorům za to, že v ET-KJ pub-
likují a tvoří tak, aby obohatili rozmanité ekumenické společenství. Vy-
davatelům přeji, aby se nebáli jasných kroků, rozhodnutí a případných
změn. Všem pak, aby harmonie vlastní vůle a schopnosti naslouchat byla
vyvážená a zbohacující.

Rozhovor připravil Jan Kašper

Minirozhovor o Evangelickém týdeníku



Podoben osamělému strážci majáku,
bydlí už 9 let sám a sám na bošínské
faře. Právě tolik roků je vdovcem.
Mohl by pohodlně bydlet u dětí v
Křinci, kde už má dávno přichystaný
výměnek, jenže právě ten ho nijak
neláká. Dává přednost své "skvělé
izolaci", která má ovšem své výhody
i nevýhody. V obci samé nežije už ani
jeden evangelík a není s kým poho-
vořit. V garáži má stát starou škodov-
ku, kterou s přibývajícím věkem vyu-
žívá jen v míře nezbytně nutné a vo-
lant přenechává mladším řidičům,
kteří ho ochotně dovezou, kam potře-
buje: do Nymburka k lékaři nebo do
Křince na poštu, do lékárny či do
spořitelny. Dříve rád objížděl členy
sboru při pastoračních návštěvách, a
býval to sbor náročný na práci, neboť
čítal na 79 obcí ve 3 okresech, nym-
burském, jičínském a mladoboleslav-
ském. Dnes je bratr farář Plch rád,
když někdo z přátel a známých nav-
štíví jeho nebo mu napíše dopis. Nu-
dou však rozhodně netrpí. Hodně čte
a se zájmem sleduje dění ve světě, v
Poděbradském seniorátě, v ČCE i v
ekumeně, kterou vždy pěstoval
zvláště s kolegy husity a katolíky. A
jako ti Athéňané ve Skutcích apoštol-
ských, k ničemu není tak hotov jako
slyšet něco nového. Vyměňujeme si
dopisy dvakrát měsíčně a mohu po-
tvrdit, že není věci ani události, která
by byla stranou jeho zájmu.
Je držitelem významných rekordů: v
Bošíně (od let sedmdesátých Křinci-
Bošíně) působil přesně 50 let, od
1.1.1946 do 31.12. 1996, na zdejší faře
bydlí nepřetržitě 60 roků. Bývala to
pohostinná fara, dokud žila paní fa-
rářova Hana Plchová. Jejich šťastné
manželství bylo obdařeno dvěma
dětmi, které mají křestní jména po

svých rodičích. Rodina se rozrůstá
geometrickou řadou a tvoří jádro
sboru. Díky tomu trvá naděje, že sbor
přežije svého faráře, což u polab-
ských venkovských tolerančních sbo-
rů nebývá dnes jisté. On sám dělá
všechno pro jeho přežití a zachování:
i jako důchodce se stará o sbor a jeho
provoz, obstarává kancelář a přimě-
řeně věku i kostelnictví a dbá na to,
aby se na Siónu služby Boží řádně
konaly. Službu Slova přenechal
moudře mladším, protože je dostatek
ochotných hostujících kazatelů, počí-
naje administrátorem bratrem Václa-
vem Hurtem z Mladé Boleslavi a
konče bratrem kazatelem Pavlem
Rybínem, s nímž ho teď přes vnuka
Vlastíka pojí příbuzenské pouto.
Bratr farář Plch je znám jako pohodo-
vý člověk. Rád si zapálí při kávě ve

chvílích dobré pohody, při posezení s
přáteli a při každé jiné příležitosti. Na
faře ve Chlebích jsme měli popelník
jen kvůli sousedu Plchovi a on byl ta-
ké jediný, kdo směl u nás kouřit.
Kouření je v naší církvi nepovinné: 
z církevních dějin víme, že pánové
superintendenti dr. Ferdinand Císař
v Kloboukách a dr. Čeněk Dušek v
Kolíně byli náruživí kuřáci, zatímco
Jan Karafiát a jeho bratr Josef, který
byl v Bošíně učitelem na evangelické
škole, byli nekuřáci. "Blahoslavený,
kdož nesoudí sebe samého v tom, což
oblibuje." (Ř 14,22)
Všechno dobré našemu jubilantovi 
(* 25.8.1921 v Křinci) a hojnost Božího
požehnání celé rodině přejí jeho kole-
gové a přátelé.

V. Hajský
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27. 8. 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, Jungmannova 9 (v přízemí): 
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

tělo i duše pomíjí, ale Slovo Boží
zůstává na věky. Z něho přichází útě-
cha i síla našeho srdce, když pozná-
váme, na čem především záleží a
když se cele vydáváme v službu zje-
vené pravdy a nepomíjející lásky. A
jestliže jsme činitelé tohoto Slova a
činíme dobře těm, kdo očekávají na
slovo potěšení a povzbuzení, na naši
účast a porozumění, pak i těžké chví-
le, jimž býváme vystaveni, jsou pro-
světleny Boží přítomností.
Manželé Červinkovi byli 8 let součas-
ně ve vězení a za tu dobu dostal on
jedinkrát povolení napsat své ženě
dopis. V něm byla jedna věta censu-
rou začerněna, ale podařilo se ji roz-
luštit. Stálo tam: Ať se s námi děje a
bude dít cokoli, zůstaneme pevní ve
svém přesvědčení. Víckrát už psát
nesměl, ale jednota manželů i v na-
prosté odloučenosti byla tak utvrzena
a každý z nás smí a má odpovídat na
dar Boží útěchy a síly věrností prav-
dě. „Mně je nejlépe v Boží blízkosti, 
v Panovníku Hospodinu mám své
útočiště.“

Š. M. Pavlinec

InzerceVlastimil Plch - 85 let
SBOR ČCE V OSTRAVĚ HLEDÁ FARÁŘE NE-
BO JÁHNA na uvolněné místo druhého
kazatele sboru. Schopnost týmové práce
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
nám. 1188/4, 702 00 Ostrava.

č. 26
FARNÍ SBOR ČCE V PRAZE 10 - STRAŠNICÍCH
daruje jinému sboru ČCE starší funkční
kopírku zn. MINOLTA EP 3170, formát
A3 - A5, zoom, 274 811 226.

č. 33
PRAKTIKUJÍCÍ VĚŘÍCÍ VŠ, 31 LET, pracující
v nevýdělečné oblasti, svobodný, bez
závazků, konzervativnějších názorů,
abstinent, nekuřák, spíše introvert,
středně silné postavy, hledá k vážnému
seznámení praktikující věřící dívku,
svobodnou, bez závazků, střední (či
štíhlé) postavy, které je lépe doma či v
úzkém kroužku přátel než ve společnos-
ti, je nekuřačka, abstinentka, spíše při-
rozeně inteligentní než nutně studova-
ná, je samostatná, věrná, zodpovědná,
klidnější povahy, nevadí jí, když ji pus-
tím do dveří první a odpustí mi, když na
to třeba zapomenu, umí přijímat i dávat,
není škarohlíd, už je zapojená do pra-
covního procesu (není podmínkou).
Kontakt: ccmsh @ seznam.cz

č. 34
STŘEDISKO PÉČE O SENIORY BLANKA Dia-
konie ČCE v Písku přijme vrchní sestru.
Nutné řídící schopnosti, vztah ke klien-
tům, reference z minulého zaměstnání.
Žádosti se strukturovaným životopisem
zasílejte co nejdříve poštou nebo e-mai-
lem na adresu:
Diakonie - ředitel, Jiráskovo nábř. 2443,
397 01 Písek, e-mail:blankacce@cmail.cz,
info na tel.: 382 219 122.

č. 35

Příští číslo 
vyjde 

6. září 2006

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ V BUČINĚ zve ke slav-
nostnímu shromáždění v neděli 
27. srpna v 10 h v evangelickém kos-
tele v Bučině. 
Připomínáme si 220. výročí postavení
tolerančního evangelického kostela a
založení evangelického sboru.
PROGRAM:
10 h - bohoslužby se společným ho-
dem Večeře Páně, kázat bude synodní
senior ČCE Mgr. Joel Ruml
14 h - Historie evangelického sboru 
v Bučině (MUDr. Miroslav Kučera)
- Předávání evangelia mezi generace-
mi (Mgr. Joel Ruml)
Společné posezení na farské zahradě.
Srdečně zve staršovstvo sboru s fa-
rářem

Byl nedělní adventní podvečer a s rozsví-
cením třetí svíce na věnci se nás pomalu
zmocňovalo nostalgické vzpomínání na
končící rok. Na neuvěřitelné množství
těch, které jsme v tomto roce doprovodili na
jejich poslední pozemské cestě, a na jedno-
ho, o jehož pohřbu jsme se dozvěděli mno-
hem později, z Evangelického týdeníku. A
právě s ním jsme byli nedlouho před jeho
smrtí v užším kontaktu. Doktor práv,
Vláďa. Známý brněnský právník, který
svůj život zasvětil k naprosto nezištné
obhajobě šikanovaných, včetně mého man-
žela, v době totality. Mnohým jeho rady
pomáhaly vyváznout z nastražených sítí
STB.
Vláďa, i když byl dávno v důchodu, stále
čile sledoval veřejný život a vždy se
objevil připraven bránit pravdu a spra-
vedlnost tam, kde bylo třeba. Vystu-
pování měl tak bezprostřední, že jsme
ohlášení jeho návštěv pouhou půlhodinu
dopředu brali spíš jako soustředění se na
případ, se kterým přijde. Každý problém
nám neseděl, jeho myšlení bylo vzhle-
dem už i k věku a smutným životním
zkušenostem někdy příliš kritické, ale
poslední případ jsme s ním sdíleli stejně
silně. Šlo o publikaci dotýkající se zá-
kladních lidských práv, o které jsme se v
tisku zmínili. Tato kniha rádoby histo-
ricko-vědeckým rozborem nejen že téměř
potírala existenci zločinů inkvizice, ale
doporučovala její opětné zavedení. Vlá-
ďa si ji přišel k nám půjčit, aby mohl na
autora podat trestní oznámení.
Rozhořčená obhajoba všech obětí inkvi-
zice zimomřivým bělovlasým staříkem v
obnošených šatech hřímala spravedli-
vým hněvem z jeho úst a jeho vysoká,
vyschlá postava jakoby hrozila každému,

kdo se opováží pošlapat jejich památku. 
Škoda je tohoto dobrého člověka.
Již v příjemné předvánoční pohodě jsme
se zaposlouchali do vyprávění pana
Kačera, jak při natáčení v Brně potkal
na zastávce tramvaje č. 13 starce, který
se díky své až dětské bezprostřednosti
stal jeho přítelem. Vyprávění pana
Kačera končí slovy : „Mám v Brně pří-
tele, jmenuje se Ptáček". Oba jsme s
manželem vydechli: „Už ne." Vladimír
Ptáček nám zemřel.

On ani jeho pozůstalí nevěděli, kolik a
jakých má přátel.
Náhoda tomu chtěla, že se naším pro-
střednictvím o Vláďově životě a skonu
dozvěděl i pan režisér Kačer, když v
Brně v Mahenově divadle režíroval v
dubnu Matku kuráž. JUDr. Vladimír
Ptáček, bouřlivák s duší dítěte si jistě
zaslouží k prvnímu výročí svého úmrtí
dne 25.7.2006 pozornost alespoň touto
vzpomínkou.

Alena Nováková-Harmanová

Ptáček

Jan Karafiát napsal v Pamětech: "V Písmu se vypočítávají silní rytíři
Davidovi a nadto pak ještě jeho přední ze silných."(1Pa 1) A vidí ty silné
rytíře ve svých hrubolhoteckých presbyterech. Vděčně se i já na své presby-
tery rozpomínám, jakou pomocí mně byli. Mezi presbytery patří i faráři.
Také oni mohou být "silní rytíři“. Myslím na ty rytěřující, i na ty, kdo patří
do církve zvítězilé. Jsme navzájem spojeni.    
Bošínský rytíř Vlastimil Plch oslaví 25. srpna pětaosmdesétiny. Rodák z
Křince už 60 let v Křinci-Bošíně žije. Jako farář už je v důchodu, ale rytíři do
důchodu nechodí.
Službu v církvi začal jako prozatímní diakon na Vsetíně v letech 1942 až
1943. Potom dva roky ve Strašnicích a od 1.1.1946 do 31.12.1995 působil 
v tolerančním sboru v Bošíně. Rovných 50 let. Bošínský sbor byl náročný -
rozprostřený v 79 obcích tří okresů. Vyučování náboženství na školách
(pokud to šlo), biblické hodiny na vesnicích, návštěvy rodin. Velikou pomo-
cí a oporou byla paní farářová. Ve sboru věrně zůstali dcera Hana a syn
Vlastimil. Farář Plch byl činný i v seniorátním výboru Poděbradského seni-
orátu pořadu období. V letech 1975 - 1979 byl konseniorem.
"Nejvyšší kníže pastýřů, budiž od nás veleben, všech svých vévoda rytířů, i
od nás slavně chválen..."

-mf-

Bošínský rytíř

Ač mé tělo i duše pomíjí, Bůh je na věky
útěcha a síla mého srdce. 

Žalm 73,26
Písmo potvrzuje to, co sami prožíváme
a zakoušíme po všechen čas svého ži-
vota. Těžká břemena, hrozné události,
nenahraditelné ztráty, bolesti, křivdy a
jak praví Komenský v Labyrintu světa:
A naposledy omrzení všeho a zoufání.
Odpověď a pomoc nepřichází od lidí,
ale jen ze zdroje věčného života, nej-
čistší lásky a nejhlubší pravdy. Dosti
máš na mé milosti.
Ruský spisovatel Alexandr Solženi-
cyn vypravuje, jak stál kdysi v kon-
centračním táboře na mrazu a v prud-
kém větru a proti němu dozorce v tep-
lém kožichu, který s ním mohl po své
libovůli zacházet a ubližovat mu nej-
hrubším způsobem. A tu se ubohý
vězeň obrátil v duchu k Pánu Bohu s
velkým díkem: Pane, děkuji ti, žes
mne postavil na tuto stranu naprosté
bezmoci a ne na stranu nelidské své-
vole.
Do sboru, v němž jsem v Čechách

působil, byla kdysi přistěhována rodi-
na rolníka, jimž byl v jejich vsi zaba-
ven statek. Když proti tomu protesto-
vali, byli oba manželé uvrženi do
vězení. Z něho se nesměli vrátit do své
vsi a svého domu. Mezi námi opět na-
lezli domov. Jednou mi paní vypravo-
vala o svém několikaletém vězení a s
rozzářenýma očima vzpomínala: Byla
tam na mnohem delší dobu než já
zavřena doktorka práv, kterou jsme
nazývali anděl vězňů. Každému ne-
zištně poradila v právnických otáz-
kách, povzbuzovala a potěšovala nás,
ačkoliv sama nesla přetěžký úděl. Tak
jsem poprvé slyšel o s. Červinkové. 
S ní i jejím manželem jsme se poznali
až v Bernu. Zde jsem od ní slyšel vy-
právění o vězeňkyni Jitřence Čermá-
kové, která se později přistěhovala do
mého sboru. Paní doktorka na ni
vzpomínala, jak krásně zpívala a kolik
duchovních písní znala zpaměti. Sa-
ma se jich od ní řadu naučila a do stáří
si je zpívala.
Takové zkušenosti promlouvají do
života každého z nás, do našich pocitů
slabosti, bezradnosti, osamělosti. Naše

Pohřeb sestry Jaroslavy Červinkové
(25.5.1910 - 8.7.2006)

Pozvánky


