
L 15,11-32
Málokterý text v Novém zákoně se
může jevit tak známý, tolikrát použi-
tý (i zneužitý), tolikrát vykládaný.
Já se ale domnívám, že právě tento
text je možno vykládat neustále
znovu a znovu. Je to totiž text o
našem chování, o našem vztahu k
bližnímu i k Bohu a ten prochází
mnoha proměnami jak v průběhu
dějin, tak v průběhu našeho osobního
života. Ostatně už i sama historie
výkladů tohoto textu ukazuje tím
směrem. V našem ekumenickém pře-
kladu Bible je ten text nazván Podo-
benství o marnotratném synu. Často
se mu také říká Podobenství o milos-
tivém Otci.
Začněme tedy rovnou tím milosti-
vým otcem. Je to jasný obraz milosti-
vého Boha, který se vždycky sklání
ke svému stvoření. Přímo kritizovat
si ho netroufne ani starší syn, ačkoliv
s jeho přístupem k mladšímu bratru
vůbec nesouhlasí.
Pusťme se tedy nyní po cestě onoho
mladšího syna. Jednoho dne řekl otci
o svůj díl majetku, po nemnoha
dnech jej prodal a odešel. Není řeče-
no, že by se mu doma nelíbilo, že by
s otcem špatně vycházel. Také nechtěl
nic navíc, nežádal majetek svého bra-
tra ani otce, ale majetek, který připa-
dal na něj. Ten zpeněžil, ne zbrkle, ale
ani příliš neotálel, možná už měl
nějaký plán. Možná už nechtěl být
doma a dělat věci postaru, třeba chtěl
vyrazit na zkušenou, možná chtěl
venku investovat, kdo ví. Odvaha
mu rozhodně nechyběla. Mohl přece
prodat jen část majetku, část si ne-
chat, pamatovat na zadní kolečka, ale

nic takového. Projevil zde odvahu
mládí, možná zbrklou, neobrouše-
nou životními prohrami. Zkrátka
vrhnul se vpřed, po hlavě, jak bývá
pro mládí typické.
A co otec? Zná rizika, ví, co může
nastat, ale mlčí.Nemůže a nechce brát
svému synovi svobodu. Možná mu
puká srdce, ale syna nezadržuje -
ostatně ví, že by si stejně nedal říci,
podobně jako si třeba nedal říci i on,
když byl mladý. A co starší bratr? Ten
zatím není na scéně.
Náš mladík tedy vyráží. A naráží. V
daleké zemi je život úplně jiný a on
propadl nástrahám. Neví z domova,
jak se ubránit lákavým pozlátkům
velkého světa, neví, jak se zachovat
tváří v tvář prodejné lásce, kamará-
dovi z mokré čtvrti, falešnému pod-
nikateli a všem těm lidičkám, kteří se
za jeho peníze tváří tak strašně
upřímně. Neví, jak odolat pozvání
reklamy, která se dušuje, že majitel by
se radši oběsil, než aby každému
nuzákovi na cestě nedal vydělat.
Zkrátka: Na život mimo otcovský
dům je zcela nepřipraven. A podle
toho to také dopadne. Když vše utra-
tí a je bez peněz, musí se živit tvrdou,
ponižující a špatně placenou prací,
jako ostatně každý gastarbajtr v dale-
ké zemi.
Šel do sebe a řekl si: „Vstanu, půjdu
ke svému otci a řeknu mu: ,Otče,
zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem už hoden nazývat se tvým
synem; přijmi mne jako jednoho ze
svých nádeníků.“ Všimněte si několi-
ka věcí: jednak sebekriticky uznává
svoje pochybení. To je něco, k čemu
dnešní člověk moc neinklinuje. Mohl

přece říkat: já jsem to myslel dobře,
ale podvodníci mě obelhali, já za nic
nemohu atd. Ale nic takového. A
nejen to: ještě je odhodlán jít a říci to
otci. Dneska, v době, kdy člověk
často žije do sebe uzavřený život, kdy
se obává cokoliv o sobě vyjevit, aby
se neztrapnil, aby nezůstal nepocho-
pen, aby informaci proti němu někdo
nezneužil. Dneska, v době, kdy se od
sebe oddělujeme i sluchátky empé-
trojek, abychom žili v dokonalém
vztahovém vakuu a o bližního vedle
sebe nemuseli zavadit okem ani
uchem. Dneska, v době, kdy komuni-
kace v rodinách vázne a omezuje se
často jen na plytké řeči o každoden-
ních povinnostech, ještě zavrčených
otráveným hlasem - dneska se jedná-
ní onoho syna musí jevit jako něco
téměř neskutečného. Jít, jít sám od
sebe a přiznat své pochybení, otevřít
své nitro, aniž bych předem věděl,
jaká bude reakce a jestli se mi to
nevymstí, jestli já nebudu litovat, že
jsem raději nebyl zticha, že jsem
vůbec něco říkal, že jsem se vůbec o
něco pokoušel, na to je potřeba notná
dávka odvahy. A ta, jak vidíme, naše-
mu mládenci nechyběla. Těžko ho
můžeme podezírat z vykutálenosti,
vždyť nechce od otce žádné benevo-
lence, chce se dokonce vzdát svého
synovství, o kterém si myslí, že je
svým jednáním znevážil, a chce se
stát nádeníkem u svého otce. Tento
svůj postoj nemění a nevyužije situa-
ce ani tehdy, když mu otec vybíhá v
ústrety a všemožně mu dává najevo,
že se nezlobí. Otec má radost, že se
syn vrátil a že žije. Nic více pro tuto
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Marnotratný syn

VII.
„Tato jest kniha

rodů Adamových.“
(1M 5,1)

Kolik to bylo lidí před námi, kteří se
snažili pochopit hloubku evangelia,
podobně jako my se úpěnlivě modli-
li, podobně prosili o Ducha svatého,
podobně chtěli být světlem a solí ze-
mě. Častokrát to vše lépe a pokorně-
ji, věrněji ve své době a na svém
místě než dnes my.
Když si i tuto návaznost člověk uvě-
domí, pak je cudnější, pokud si třeba
chtěl někdy myslet, že on je ten
první pravý křesťan. A zároveň je
tímto nekonečným řetězcem po-
vzbuzen: nejsem sám, kdo věří v
Hospodina. Nejsem první... ani
poslední v té dlouhé řadě bratrů a
sester.
Za čtvrté: Všimněte si ještě trochu
blíže toho rodokmene samého s
otázkou: co vlastně je tu o těch všech

lidech pověděno? Každý z nás
známe životní okamžik, hodinu
pravdy, kdy jsme rekapitulovali.
Nejvážnější je to nad rakví, kdy se
jiní ohlížejí za uplynulým životem
člověka, s nímž se loučí. Co nyní
cenného, nejdůležitějšího má být
pověděno o člověku? Někdy je z řečí
nad rakví nejžádanější, aby zaznělo
co nejvíc chvály o tom, kdo odešel.
Ale zároveň nad rakví naléhavě cítí-
váme, že je tu třeba šetřit slovy.
Tak i náš biblický rodokmen z 5.
kapitoly první Mojžíšovy knihy
užívá velice střízlivý a jednoduchý
vzorec: mezi narozením a smrtí jsou
jmenovány dny lidského života a
synové a dcery. Narození obsahuje
milost, která je nám dána. A smrt
znamená výzvu. A to, co je mezi tím
- „bylo všech jeho dnů tolik a tolik let“ -
to je veliká příležitost i poslání a
úkol: jak naplníš svůj čas? Všim-
něme si i tady, třebaže se u každého
z těch praotců mluví obyčejně o veli-

kém počtu let, jichž se dožívali, tak-
že dnes máme problém s jejich počí-
táním, s tím, jak ta léta máme vlast-
ně chápat, pak přece tím nejzáklad-
nějším časovým údajem, nejzáklad-
nějším časovým celkem je tu den. „A
bylo všech dnů jeho...“
V žalmech je podobná modlitba:
„Nauč nás počítati dnů našich, abychom
uvodili moudrost v srdce.“ Tu se nám
připomíná, že život je rozdělen do
dnů, do mnoha dnů. Těm, kterým je
deset let, bylo dáno více než tři a půl
tisíce dnů. Těm, kterým je třicet, už na
jedenáct tisíc dnů a těm, kterým je
osmdesát, nedaleko třiceti tisíc dnů!
Na nás je, abychom „vykupovali svůj
čas“, řečeno s apoštolem Pavlem,
abychom každému neopakovatelné-
mu dni dali náležitou náplň. A k to-
mu je třeba „moudrost srdce“, jak
praví dávný biblický zpěvák (žal-
mista.)

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 27
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* Co soudíš o poprasku kolem Güntra Grasse?
Útoky a kritiky považuji za absurdní. Kritikové vykládají o etice, ale měli by se
poučit o historii. Grasse si vážím, že „na stará kolena", jako zralý autor, epicky
vyložil, co se mu stalo v sedmnácti a jak ho to poznamenalo. A vážím si nejen
jeho díla. ale zvláště toho, že se zastal lidských a politických práv lidí v totalit-
ních režimech, zvláště také v Československu.
* Je tedy pro tebe důležitější jeho celoživotní dílo, než to, do čeho spadl v sedmnácti?
Hlásím se ke křesťanské církvi. K jejím zakladatelům patřil židovský mladík
jménem Saul. Jediný z mých přátel - Milan Uhde - soudil, že měl zůstat farize-
jem a křesťany pronásledovat dál. A ne se obrátit a pak s evangeliem jezdit po
celém Středomoří jako agent s teplou vodou. Já jsem Saulův obrat přijal jako
pozitivní - arci ve vyšší režii.
* Nebyli všichni členové SS zločinci? Nebyl každý, kdo měl něco se zbraněmi SS, darebák?
Od svých deseti let jsem se učil rozlišovat, nepovažovat muže v uniformě
wehrmachtu za zločince. Pak jsem se učil rozlišit uniformu SA a SS a další.
Vzpomínám si, že jsem šokoval mladého Čecha tím, že jsem to „všichni"i o SS
radikálně odmítl a vyprávěl jsem: „Když byl můj otec v Mnichově-Stadelheimu,
přišel za mou maminkou farář Rudolf Říčan. Jeho německý kolega, pražský
farář, má dobrého přítele, který se pravidelně vrací do Mnichova za rodinou. Je
ochoten vzít balíček nebo dopis a odevzdat ho ve věznici ve Stadelheimu.
Maminka souhlasila a balíček připravila, s dopisem. Rudolf Říčan se objevil
znovu. Ptal se, zda nebude jí nebo mému otci vadit, odevzdá-li ten přítel zásilku
v uniformě SS. Nosil ji totiž jen v Mnichově a do Prahy si ji nebral. Maminka se
smála. Jejímu muži to vadit nebude. Ani jí. A tak předával zásilku u vchodu hor-
livě hajlující službě. Nebo i tak, že služba dala vězně zavolat, a posel v černém
předal otci zásilku přímo. Maminka doufala, že otec mu mohl poděkovat. Ona
nemohla."
* Není to jen výjimka, která potvrzuje pravidlo?
Snad, ale to „všichni" je logicky bez výjimky lež. Polemizuje s tím celá kniha Job.
A vážný výklad Písma ukáže, jak je tomu s tím, že „všichni zajisté zhřešili".
* A tak v žádném případě neodsuzuješ „ všechny " příslušníky nějaké společenské skupi-
ny, ani Güntra Grasse pro jeho nasazení k jednotce SS ?
S odsuzováním skupiny i jednotlivce musí být křesťan nanejvýš opatrný. Někdy
jsou mi protivní antikomunisté. Ovšemže jsem se setkal s tak ubohými a deva-
stovanými lidmi z doby tzv. komunismu, že jsem se jejich antikomunismu nedi-
vil. Ani všechny antikomunisty neodsuzuji, ač je to velice nebezpečná pověra.
Antikomunismus je vedlejší zplozenec byrokratického komunismu. Ostatně ter-
mín vymysleli a používali straničtí ideologové, jak je patrné ze starších slovníků.
Je to něco jako nevybuchlý granát v krajině již více méně osvobozené. Rozhodně
odmítám odsuzovat všechny členy KSČ, milicí nebo třeba i pracovníky bezpeč-
nosti.

Günter Grass a antikomunismus
Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Návrat ztraceného syna, 1669
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Pojem „odění Boží", jak čteme v kralickém textu, působil mnohým čtená-
řům potíže, a to nejen se zřetelem k starobylému výrazu „odění", nýbrž i
k otázce jeho nositele - zda snad jde o nějaký způsob Božího oblečení.
Nový ekumenický překlad je už dobře srozumitelný: „oblecte plnou Boží
výzbroj". Jde o výzbroj podle tehdy dobového „odění do boje", a to do
„plné zbroje". (V původním textu je jediný složený výraz: pan-oplia, vše-
-zbroj.) Apoštolův příměr se týká celostní výzbroje tehdejších válečníků,
ovšem pro duchovní boj: „proti mocnostem a silám tohoto věku tmy", či
proti „nadzemským duchům zla"(v.l2), na které nemohou stačit lidské
síly. Proto onen podrobný výčet: „opásáni kolem beder - pravdou", „obr-
něni pancířem - spravedlností", „obuti" - jako do vojenských škorní „k
pohotové službě evangeliu pokoje"(v.l5). A nadto jsou zde připomenuty i
ony tři hlavní složky výzbroje, které v boji slouží k ochraně a obraně: „štít
víry" - víry v Boží pomoc -,,k uhašení všech ohnivých střel toho Zlého",
„přílbu" (která chrání hlavu!) jako „naději na spásu"(srov. 1Te 5,8), a „meč
Ducha, jímž je Slovo Boží."(v. l6-17.) I smysl použití meče však má zdů-
raznit, že Pavlovi tu nejde o výzbroj k boji, nýbrž k obraně ! Jde o Boží
zbroj pod mocí Ducha svatého. (O tom svědčí i řada odkazů na podobná
místa v SZ i NZ. - Podrobný odborný výklad naleznou naši písmáci v
komentáři prof. P. Pokorného s. 88-90.)
Zde si připomeňme, že toto apoštolovo jednoznačné určení výzbroje pro
obranný boj kontrastuje se známými parafrázemi tohoto oddílu ve dvou
probuzeneckých misijních písních z poloviny 19.století: „Vzhůru bratři!" a
„Pro Krista v boj zvou strážní". Tyto pochodově rytmické písně - s kurážný-
mi výzvami do boje pro Kristovu věc - jsme my, kdo jsme dnes už hodně
starší věkem, zpívávali s velkou oblibou jako děti v NŠ i ve sdružení mlá-
deže. V novém vydání Evangelického zpěvníku byla ponechána pouze ta
druhá píseň, asi proto, že spíše odpovídá naší apoštolské předloze: „Odění
Boží celé nechť každý obléká". (EZ č. 427 v. 2.) I ona však nicméně spojuje
navozenou představu výzbroje dávného rytíře s vojenským kláním: „V boj,
věrní u víře!" (v.l.) A je jistě správné, že v novém zpěvníku byl vypuštěn
2.verš, který zněl příliš bojovně: „Pro Krista, lide Boží, spěj k praporu a v
zbroj, - ať tam se reci množí, kde nejvíc zuří boj. Vztek nepřátel ať vzpruží
mdlé rámě silou lví, - na škůdců vzdor ať muži udatně odpoví. " To už je v
přímém protikladu k apoštolovu pojetí. - Naproti tomu zde velmi vhodně
zapadá do představy oné „plné Boží výzbroje" velice případný rým v násle-
dující sloce této písně: „V lidské to moci není, Bůh síla naše jest, - na mod-
litbách a v bdění nás k vítězství chce vést. " V souvislosti s výčtem „plného
odění Božího" pro kristovský boj jsou zde připomenuty i modlitby a bdění,
což pokládám za velice správné pochopení.
Zastávám zde písmácké pojetí, že i navazující výzva k modlitbám (v. 18-
19) náleží k celkovému výčtu apoštolem doporučené plné duchovní
výzbroje, čili „celého odění Božího", a to ve smyslu vnitřní přípravy: „V
každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a
vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno
pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat
tajemství evangelia." - V původním textu i v kralickém překladu tvoří
tyto verše s předchozím výčtem zbroje jeden souvislý celek. (Naproti
tomu jsou v ekumenickém překladu a v některých komentářích odděleny
a uváděny jako zcela samostatný oddíl.) K „celému odění Božímu" však
náležejí i modlitby a přímluvy, zde pojaté právě jako specifické modlitby
pro duchovní boj. Zatímco na počátku svého listu připomněl apoštol
chvály a díky, nyní odkazuje na pokorné modlitby a prosby jako na cha-
rismatické dary pro vnitřní duchovní zmocnění: na modlitbách a pros-
bách, v modlitebné bdělosti a ve vzájemných přímluvách. Tak se ono
„odění Boží" stává celým, Boží výzbroj plnou! 

Jiří Otter

Nad Biblí

Oblecte se v celé odění Boží! Pravý humor je vzácné koření. V pod-
statě je vždy kritikou,vzácně sebekriti-
kou. A jelikož kritika bolí (a někdy i
nebezpečně bolí),proto je v Česku ten-
dence ostří kritického humoru všelijak
oslabit,aby byl jednak obecně stravitel-
nější, jednak žahal jen mírně a bez rizi-
ka. Tím ovšem dochází k oslabování
humorného či kritického náboje, což je
v našem postbarokním a komunistic-
ky polovičatém ovzduší vítáno. Zaba-
lit více či méně viditelnou "pravdu" do
chutného a snesitelného balení,to jest
odlehčit ji, aby smích nebolel, zname-
ná ovšem vtip znehodnotit. Než zralé
čisté obilí je vítána raději "směska",
která má zaručený potlesk. Ta chutná
téměř všem a - je-li nějak sexuálně
podbarvena - nejen hovadům,ale i
zhovadilcům!
Tak, napolo vážně i nevážně,servíro-
val své postřehy paradoxie zatuchlé
měšťácké i vysoké společnosti z doby

"císaře pána" Josef Hašek,někdy po-
kládaný za symbol češství vůbec. Jiří
Suchý baví sebe i druhé jemnými
odstíny dobra i zla. Zdeněk Svěrák
vymyslel Járu Cimrmana, aby dal uta-
jeným nesmyslům společnosti (nehle-
dě na politiku) vtip a smysl. Vtipně,
byť občas "žižkovsky" nahrubo,baví
své posluchače i TV diváky na "Primě"
Jiří Krampol v pořadu "Nikdo není
dokonalý". Jan Kraus na to jde jinak.
Nejprve své hosty uvolní, aby je
potom mohl snáze rozebrat. A koneč-
ně i ten náš milý a obdivovaný Karel
Čapek ve svých povídkách často radě-
ji "přibrzdil" a couvl před hlubší filoso-
fií a nalezl tak souhlas v atheismus
vlažně vyznávající české společnosti.
Stejně pak jen včasnou smrtí unikl
pomstě nacistů,když přišli roku 1939
až do Prahy. Jejich SS pohlavárům
totiž připadaly humorné i hekatomby
jejich obětí v koncentrácích!

"Svět chce být polosvět" napsal Karel
Čapek a my dnes sklízíme hořké
ovoce typicky českého kolísání mezi
dobrem a zlem, mezi pravdou a pře-
tvářkou, mezi vtipem a nesmyslem. -
"Toto pokolení nevychází,jediné skrze
modlitbu a půst," čteme v Kralické
bibli v evangeliu podle Matouše
(17,21), text,který chybí v některých
důležitých rukopisech NZ, a proto byl
vynechán v Ekumenickém překladu
(uvádí jej jen pod čarou). Kraličtí mají
ovšem,když se přidrželi obecného
rukopisu KOINÉ,pravdu, poněvadž 
z našeho dnešního myšlenkového a
mravního zmatku není jiné východis-
ko, nežli METANOIA, hluboká změna
myšlení i života,myslitelná v případě
eventuálních katastrof, i tak ovšem jen
pod vlivem Ducha svatého a ze slyše-
ní Božího SLOVA.

Vlastimil Sláma

chvíli ani nežádá. ,Můj syn byl mrtev,
a zase žije, ztratil se, a je nalezen.’ A
začali se veselit. A nyní by tady mohl
nastat happy end.
Človíček by byl rád, že jeho provině-
ní jsou odpuštěna, jeho selhání není
vzpomínáno a že mu je nikdo pořád
nepředhazuje a on třeba bude mít
dost klidu na to, aby o oné zkušenos-
ti přemýšlel a poučil se z ní.
Jenže: na scénu se teď dostává starší
bratr. Vracel se z pole a podráždilo ho
už to, že slyšel hrát hudbu, aniž by
věděl, kdo hraje a proč. Krok za kro-
kem se teď začíná ukazovat, že jeho
poslušnost vůči otci, jeho řádné cho-
vání a všechno jeho konání bylo jen
předstírané, očekávanou zaslouže-
nou odměnou iniciované, že bylo jen
prázdnou náboženskou pózou bez
hlubšího založení a vnitřního pře-
svědčení.
Mohl si přece klidně říci: paráda, brá-
cha se vrátil, táta vystrojil hostinu,
budeme slavit. Táta je skvělej, on se
vůbec nezlobí, on mu to odpustil, on
ho chápe, on nás má rád. Haleluja!
Ale ouha! on ani nechce dovnitř,
dokonce se nechá od tatínka pře-
mlouvat, jako rozmazlené děcko...a

tatínkovu smířlivému tónu oponuje
výčitkami. Nakonec pak trumfuje: dal
jsi zabít vykrmené tele pro syna, který
tvé jmění prohýřil s děvkami. Jak to
ví, že to bylo takhle? Měl snad nějaké
informace, které si nechával pro sebe
a které tatínkovi neřekl, když ten byl
tolik překvapen, že se syn z ničeho
nic objevil? Anebo to jen tak ze vzte-
ku plácnul, tak jako tu zjevnou lež, že
mladší syn utratil otcovo jmění. Ať
tak či tak, jedno se jeví být nepochyb-
né. Starší syn nebyl se svým životem
spokojen. Nepracoval na statku svém
a svého otce z vnitřního přesvědčení,
ale pro odměnu, o které se samozřej-
mě domníval, že si ji zaslouží jen on.
Proto je tak rozčilen, že by otec mohl
být laskavý i na někoho, kdo si to,
podle jeho mínění, nezaslouží. Báz-
livý pecivál, který nemá odvahu k
samostatnému činu, který poslušně
následuje stará paradigmata a je na ně
náležitě pyšný. 
Nebylo by na tom snad ani nic zlého.
Prostě každý nemá odvahu k promě-
ně, někomu vyhovují zajeté postupy
a pokud pilně a oddaně sleduje hos-
podáře, tak by to snad šlo. Ale jak to,
že nemá dost lásky, aby přijal svého
bratra tak, jak ho přijal zpátky jeho

otec? Jak to, že nemá ani dost lásky,
aby alespoň akceptoval fakt, že otec
svého syna přijal? Vždyť by ho to
přece vůbec nic nestálo, vždyť by
nebyl ničím na ničem krácen. Vždyť
mu otec jasně řekl: Synu, ty jsi stále se
mnou a všecko, co mám, je tvé. Tak 
v čem je problém? To mi opravdu
tolik vadí, když by někdo dostal
zadarmo víc než já? To jsem fakt tako-
vý sobec, to mi ani toho tatínka není
aspoň trochu líto? Vždyť jak se asi
musel cítit otec, jehož syn takto rea-
goval?
Co tedy může z pohledu, který jsem
zde nastínil a který je jeden z mnoha
možných, co z něj může plynout pro
nás, pro nás osobně dnes: mějme
odvahu svůj život měnit, nebojme se
neznámých kroků, nebojme se při-
znat, že jsme se mýlili, zařaďme zpá-
tečku, když jsme na konci slepé cesty.
Nebuďme do sebe uzavření, riskujme
zranění obnažené kůže. Ať se cokoliv
stane, ať selžeme jakýmkoliv způso-
bem, smíme vědět, že laskavá náruč
našeho Otce na nás čeká.
A pokud se nám ani toto nepodaří,
nebuďme v pozici nepřejícího syna,
který má vztek, že hospodář je dobrý.
Amen

Josef Bartošek
Soběhrdský bratr 27/2006

Marnotratný syn
Dokončení ze str. 1

Je libo "směsku"?

(Úvaha nad apoštolskou výzvou v Listu Efezským 6,11-20)

* Není antikomunista člověk, který je proti komunismu?
Neznamená slovo anti vlastně proti?
S typickým „antikomunismem" jsem se setkal už za vlády
jedné strany. Takový antikomunista měl sice spoustu námi-
tek proti „straně a vládě", vyprávěl anekdoty a „zaručené"
zprávy, ale jinak šlapal podle rozkazu a prospěchu. Navíc
byl přesvědčen, že politická akce nemá cenu, že je třeba
počkat na mocenské odstranění celého systému. Zatím je
třeba „budovat a budovat", „využívat a využívat" a „před-
stírat a předstírat".
* Nebyla i Charta proti komunismu?
Vyšel teď 12. svazek Patočkových spisů: Češi I. Obsahuje
jeho rozbory situace Charty v počátcích hnutí. Nic takové-
ho tam nenajdeš! Připustím, že se tu a tam někdo připojil k
Chartě proto, že byl zatím jen uboze „proti". Ale tím, že se
připojil, tak jalovost antikomunismu překonal. A něco třeba
i vykonal nebo při nejmenším nově poznal.
Charta měla pozitivní program! Nebyla to opozice, ale po-
zice. Je to jednoznačně vyjádřeno v základním prohlášení:
dodržování zákonů, realizování mezinárodních paktů, lid-
ská práva, občanská rovnost, úcta k člověku a k menšinám,
demokracie, svoboda církví a křesťanů.. Antikomunismus
jen nahrával represivním silám. A když už nebyli žádní
„antikomunisté", tak je StB musela „vyrobit". Už v padesá-
tých letech inscenovala Bezpečnost i rozsáhlé násilné akce,
aby mohla „zakročit" a hlavně čerpat finanční a politickou
podporu. Část „protistátních" akcí byla vyprovokována.
* A nejsou křesťané od počátku proti komunismu?
Evangelium je pro všechny! A byli i křesťanští komunisté. V

době apoštolské i v životě Přemysla Pittra a jeho přátel. A
měl pravdu Zdeněk Rotrekl, když protestoval proti článku
Ladislava Hejdánka, který postavil proti sobě dvě reálné
síly: katolictví a komunismus. Přece to jsou jiné roviny,
vykládal Rotrekl. A katolík může být komunista a komu-
nista katolík! A to byl za onoho času odsouzen „komunis-
tickým" soudem k smrti! Ale jalový antikomunismus mu
byl a je cizí. Je to opravdový křesťan.
* A nevadí ti epizoda v životě Martina Heideggera, jeho příklon k
nacionalistickému hnutí při nejmenším na jeden semestr univer-
sitních přednášek?
Svým způsobem mi to vadí, ale jen jako vada na kráse. Je mi
však odporné, když někdo místo namáhavé práce s jeho
texty se zaměří na tuto kratičkou epizodu. Po Martinu
Heideggerovi a po Martinu Niemöllerovi jsme vybrali
jméno pro našeho prvorozeného. To jsme ještě neznali vy-
znavačské dílo Martina Luthera Kinga. O Heideggerovi má
Rádl v Dějinách filosofie dvě strany a psal o něm i můj otec
v roce 1930. To je pro mne důležitější, než že se tento
významný filosof objevoval na přednáškách ve vysokých
botách.
* A z čeho jako křesťan čerpáš takový postoj?
K evangeliu patří veskrze pozitivní přístup k lidskému usi-
lování a myšlení. Boží slovo není ANO i NE, ale veskrze
ANO. A soud a zvláště poslední není v našich rukách. Ježíš
nikoho nesoudil; a pokud užil vyhrůžek, pak jen aby námi
otřásl, tedy i to z lásky. Žádá nás, abychom si dali pozor,
jakým soudem soudíme. Takovým budeme souzeni i my.
Děkuji za rozhovor Janu Šimsovi.

Rozina Sebrancová

Günter Grass a antikomunismus
Dokončení ze str. 1

Megakoncert popové zpěvačky Madonny na jejím turné „Confessions Tour"
poctí také Českou republiku. Madonna se snaží upoutat pozornost a šoko-
vat. Vedle úspěchů tato zpěvačka vyvolává u mnoha lidí i rozpaky a skan-
dály. Proti jejím vystoupením se v některých zemích zvedá i vlna odporu.
Jde především o lidi, kteří si váží duchovních hodnot a respektují je. Pokud
je Madonna dobrou zpěvačkou, proč si musí pomáhat urážením nábožen-
ského cítění věřících, skandalizováním křesťanské víry a zneužíváním
samotného centra křesťanské víry – zvěsti o ukřižovaném Kristu. Madonna
svými hrátkami s křížem dokazuje, že se ani nepokusila pochopit, co ukři-
žování znamená a co je obětováním se pro druhé. Je politováníhodné, že se
v dnešní době na urážkách křesťanského vyznání zábavní průmysl snaží
vydělávat velké sumy a zneužívá to, co je mnoha lidem vzácné a drahé.
Madonna a ostatní, kteří kupčí s křesťanskými hodnotami, nejsou hodni
naší svobody a demokracie. Madonna rozhodně nemá odvahu urážet např.
proroka Muhammada v některém z muslimských států. Ví dobře, že by se z
takového turné již nevrátila, nebo by musela prožít zbytek života schovaná
v anonymitě jako známý spisovatel Satanských veršů Salman Rushdie. V
demokratické společnosti ji nikdo nebude soudit a křesťané jí její zpupnost
a pomýlený přístup odpustí. Ve slušné demokratické společnosti má ale
svoboda jednoho člověka končit tam, kde začíná svoboda druhého. Urážky
a zneužívání náboženských symbolů by tam neměly mít místo. Na druhé
straně se ukazuje, že Kristův kříž vždy poutal a bude poutat pozornost lidí.
Naším přáním je, aby všichni lidé měli příležitost se dozvědět, kdo na kříži
byl ukřižován, proč k tomu muselo dojít a co z toho i dnes člověk může zís-
kat.

Vyjádření Rady Církve bratrské, 1.9.2006

Madonna a její Confessions Tour
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Položme si otázku, je-li třeba tolik na-
říkat nad stárnutím církve. Často u nás
bývá vyvíjena snaha v jakési reakci
podchytit děti, mladé lidi a rodiny.
(Tak trochu získat děti a mládež ještě
dřív, než dostanou rozum.) Vymýšlejí
se nejrůznější taktiky, jak na ně - na
mladé. Tedy se nadbíhá mládeži. Při-
pravují se nejrozmanitější akce a atrak-
ce. Bývají ustanovováni zvláštní faráři
- faráři pro mládež. Zákony trhu - zá-
kony nabídky a poptávky a vůbec
psychologického působení na tuto
věkovou skupinu platí čím dál tím
více za rozhodující, a tedy směrodatné.
Když se ale ustupuje mládeži, ustupu-
je se její slabosti. Připustíme si to?
Myslíme si, že to mládeži samé nedo-
chází, či dříve ne-bo později nedojde?
Proč vlastně institucionalizovaní fará-
ři pro mladé, pro ty, kteří beztak
mohou chodit do kostela běžného far-
ního sboru, jen když chtějí? Nena-
značujeme tím náhodou, že kostel a
dění v něm je tu jen pro ty staré? Má
snad určovat vůle mladých směřová-
ní církve obecně? Staří, kteří nemo-
hou chodit, budou dříve nebo pozdě-
ji postaveni mimo dění, které tu bude
patřit jen mladým, a při výše nazna-
čené tendenci budou stále více a více
bez pastýřů. S výhledem k takovému
stáří: má pak někdo důvod zůstávat 
v církvi, když vidí, že ta jej bude ve
stáří přezírat? Jenom díky diakonii tu
snad mají staří ještě pocit, že se na ně
nezapomíná. Zde jde ovšem z pocho-
pitelných důvodů více o péči sociální,
než pastýřskou. Mládež si váží nej-

různějších nákladných akcí a atrakcí,
ale církev samu nechává stejně větši-
nou bez povšimnutí. Církev se pak
čím dál tím více dostává do područí
mládeže, přestože do ní tato mládež
mnohdy ani nepatří, a tedy o ní a o
dění v ní nemůže odpovědně rozho-
dovat.
Proč ta neúcta ke stáří? Proč prohlu-
bovat propast mezi generacemi i 
v církvi? Okolní společnost mnohdy
nectí církev právě proto, že je to už
instituce stará. Proč si církve v tomto
bere z okolní společnosti příklad?
Proč chytračí? Jestliže se pak církev
zaměřuje zvláště na mladé rodiny,
nedělá to proto, že počítá jen s jakou-
si populační explozí? Církev ale
neroste populační explozí ; na přiro-
zené plození sází přece pohanství.
Pravá víra se nedědí. Církev se před-
ně shromažďuje. Nemnoží se přiroze-
ně. (Již Platón, ač pohan, popisuje
nešvar jakési vadné demokracie, v níž
se obec podbízí mládeži a dělá všech-
no pro to, aby se jí zalíbila.)
Církev by se, dle našeho soudu,
neměla zaměřovat hlavně na mladé a
nemělo by se s opovržením, s po-
vzdechem, nebo pak plačtivě říkat
„kostel s pěti babičkami". Je to pět
věrných a často právě kajících, kteří
víru zachovali navzdory protiven-
stvím celý život, popřípadě se po
pokání znovu navracejí. Církev ve
své misijní a pastýřské práci, má -li si
zachovat svůj univerzální charakter ,
by se měla zaměřovat na všechny
generace stejnou měrou. Jistě, nedo-

statek věřících v aktivním věku přiná-
ší nemalé problémy v praktické sbo-
rové práci, ale živit neúctu ke stáří v
mladých lidech nutně znamená zadě-
lávat si na daleko horší problémy v
budoucnu.
Církev se předně skládá ze všech
pokřtěných věřících; životní elán a
schopnosti nejsou před tváří Boží u
člověka rozhodující. Kdo si dovolí
tvrdit, že obrácení mladého člověka je
hodnotnější, nežli obrácení člověka
na konci života? Proč převládá před-
sudečný obraz nového vítaného pří-
chozího do církve hlavně jako člově-
ka mladého? Není právě závěr života
tou poslední šancí pro obrácení?
Nezní právě zde, tváří v tvář smrti,
výzva k obrácení naléhavěji? Vždyť je
to právě stáří, které má potřebu poká-
ní, nebo si alespoň častěji tuto potře-
bu uvědomuje. Vzpomeňme si např.
na oddíl o ženě přistižené při cizolož-
ství, kde čteme, že „první se začali
vytrácet starší"; snad právě proto, že
se káli (J 8,9).
Ať je to tedy právě církev, kdo se
zastane stáří, naší společností odsou-
vaného do domovů důchodců a za
plenty nemocnic. Zastaňme se sla-
bých a utištěných, vzepřeme se
duchu doby a nevychovávejme mlá-
dež k soběstřednosti, v duchu faleš-
ného pokrokářství. Zveme ke spole-
čenství s Kristem všechny bez rozdí-
lu, všechny stejným evangeliem;
učme se hledět do srdce a ne na věk.

Adam Balcar, Tomáš Pavelka, 
Jan Kupka

Přehlížené stáří

Někdy se mi zdá, že maminka Krůta
dočista zapomíná, že už nejsem hloupé
mrně, a se svou péčí to přehání. "Krůtě,
musíš být opatrnější. Ty si myslíš, že se ti
nemůže nic stát, ale nevěř tomu!" Tako-
váhle varování se však většinou od mlá-
ďat odrážejí jako hrách od stěny. Co by se
mi mohlo stát? Ten vzteklý psí hlídač
Hovavant, který si vysloužil u lidí pří-
zvisko "strážce dvora", má oplocený vý-
běh. A prolezu-li dírou pod plotem a
dostanu se na polní cestu, tam přece
žádná auta nejezdí. Mne už dávno
nemusí nikdo poučovat, co
mám nebo nemám dělat,
i kdyby to byla ma-
minka.
Ale - jak říká
právě maminka
– „tak dlouho se
chodí se džbá-
nem pro vodu,
až se ucho utrh-
ne". Jednou si zas
vyrazím kousíček
za plot, když tu se na
mě řítí cesta necesta na
kole malý kluk. Na hlavě má
ochrannou helmu a ujíždí o sto šest. Oba
jsme jaksi zapomněli na opatrnost - a už
to bylo. V noze mi lupne, jak ji převálco-
val okraj kola, a tělem mi projede ostrá
bolest. Už si ani dost dobře nevzpomí-
nám, co se se mnou dělo později. Vy-
bavuje se mi teprve okamžik, jak ze sanit-
ky vystupuje doktor Dobrman a prohlíží
mi nohu. "To je jasná zlomenina, a oprav-
du moc nepěkná. Krůtě musí do nemoc-

nice a poleží si tam asi dost dlouho."
Hned vedle doktora jsou tatínek s mamin-
kou. Čekám, že se tatínek Krocan rozčílí a
jako obvykle strašně zrudne. Ale tatínek
ani nemuká a pomáhá saniťákovi Souma-
rovi rychle mě naložit na nosítka a pře-
nést do auta. A pak se už ženeme po
asfaltce přes několik vesnic do nemocnice.
Nemocnice stojí na kraji města a u brány
je spuštěná závora. Z vrátnice vykoukne
vrátný Straka a když vidí sanitku, zvedne
závoru a vpustí nás dovnitř. A již za pár

vteřin zastavujeme před budovou s ná-
pisem "Chirurgie". Ještě

před chvílí se mi zdálo,
že utrží-li někdo zra-

nění, je hrdina.
Ale když mě sa-
niťák Soumar
nese v náruči k
okénku „Příjem
pacientů", moc
hrdinsky se už

necítím. Bílá Hu-
sa za sklem se mě

ptá, jestli mám s se-
bou zdravotní kartu.

Poněvadž ale ani nevím, co
zdravotní karta je, pohrdavě nade mnou
kroutí hlavou na dlouhém krku. Ne, můj
příchod do nemocnice opravdu není nijak
triumfální.

Netvař se moc sebejistě!
Byl bys pěkně hloupý bloud! 

Také tebe jednou může 
těžká rána postihnout.

Daniel Henych
Pokračování

Směr nemocnice
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2. Období 1435 - 1522: Království „dvojí-
ho" lidu (usiluje se o svobodu svědomí)
Po bitvě u Lipan r.1434 vítězná strana
pražská jednala o vzájemné uznání
především s císařem Zikmundem. V
jednání s církví místo souhlasu se čtyř-
mi artikuly došlo jen k vyhlášení ji-
hlavských kompaktát r.1436: Svátost
večeře Páně podobojí se nestala jedi-
nou možnou formou večeře Páně ani v
Čechách; věřící, kteří přijímali podo-
bojí, byli sice uznáni za řádné údy
církve, museli však o vysluhování z
kalicha požádat a mít to už „ve
zvyku". Vynecháním prvního artikulu
o svobodném kázání slova Božího
byla ponechána možnost cenzury
myšlenkové i faktické.
Důvodů, proč s těmito omezeními
pražská strana souhlasila, bylo více,
především však všeobecná únava z
bojů čtrnáctiletého válčení. Husitům
se sice nepodařilo ani na svém vlast-
ním území zajistit uznání dvou sociál-
ně právních artikulů (trestání smrtel-
ných hříchů bez rozdílu společenské-
ho postavení a ukončení světského
panování kněží), ale zabrání klášter-
ních majetků panstvem (obojího
směru) a městy znamenalo částečnou
realizaci alespoň 3.artikulu via facti.
Přijetí kompaktát znamená tedy pro
husity sice zajištění jejich tělesného
života (nebudou vybíjeni), ale zároveň
opuštění úsilí o ovlivnění a záchranu
ostatního křesťanstva tím, že by byly
všeobecně prosazeny společenské řá-
dy a zbožnost čtyř artikulů. Je to rezig-
nace a vystřízlivění z eschatologických
představ o brzkém příchodu králov-
ství Božího v plnosti na zemi a smíře-
ní se s touto realitou.
Česká reformace chápala, že pro cír-
kev (i kališnickou) působící v tomto
pozemském světě je nutností i jistá
organizace a řád v kázání Božího slova
a v kněžské službě. Slib, že zvolený
arcibiskup podobojí Rokycana bude

papežem uznán, však splněn nikdy
nebyl.
Tvrdošíjné obhajování a prosazování
artikulu o svátosti večeře Páně pod-
obojí je dokladem, že husité měli veče-
ři Páně za víc než jen pouhé znamení
(symbol, který lze na útěku odhodit),
jak jim bývá vyčítáno, ale skutečně
zpřítomnění Krista v Duchu svatém.
Současně jim byla výrazem obecenství
a obecného kněžství Božího lidu.
Podmínka kompaktát, že přijímání
podobojí má mít věřící už „ve zvyku",
vedla během dalších desetiletí k opa-
kované snaze husitů o vysluhování
večeře Páně i nemluvňatům, a to nejen
pro objektivnost Kristovy přítomnosti.
Doslovně bráno, byl totiž kalich povo-
len pouze pro současnou žijící genera-
ci, nikoli zásadně (pro budoucno).
Po vyhlášení kompaktát císař Zik-
mund některé své odpůrce koupil za
privilegia (i město Tábor), jiné popra-
vil (Jan Roháč z Dubé), ale zakrátko r.
1437 zemřel. Zemi pak spravovaly
krajské landfrídy. V Táboře zůstávali
stále ještě zastánci radikálnějšího bo-
hosloví, s nimiž jednal Rokycana za
podpory vůdce husitské šlechty Jiří-
ho z Poděbrad o věroučném sblížení.
Jiří potom nejen r. 1448 ovládl Prahu,
ale r. 1452 i Tábor, přičemž představi-
tele táborského bohosloví Mikuláše 
z Pelhřimova (Biskupce) a Václava
Korandu dal uvěznit. Po smrti mladé-
ho krále Ladislava Pohrobka byl na
jaře r. 1458 zvolen jednomyslně krá-
lem „obojího lidu" - římanů i kališní-
ků - kališník Jiří z Poděbrad. Snažil se
poctivě zachovávat kompaktáta a
nepřipustit v zemi další věroučné
odchylky.
A ty se objevovaly: jihočeský zeman
Petr Chelčický už ve dvacátých letech
15. století odmítl všechny pokusy o
vybudování krásné církve Kristovy
jakýmkoli násilím či obřadnictvím.
Náprava církve, a tím i světa, může dle

jeho přesvědčení vyrůst jen z nitra a
opravdovosti jednotlivce, který to pro-
kazuje i svým čistým křesťanským
životem. Chelčický na to poukazoval i
ve svých spisech „Sieť viery pravé"
(skutečná církev Kristova je pouze
nestátní, tj. do 4. stol.) a „O trojiem lidu
řeč" (podrobuje kritice tradiční rozdě-
lení na tehdejší společenské vrstvy).
Jeho žáci a následovníci tvořili po
Čechách řadu skupinek, které v jedno-
tu spojoval hlavně Rokycanův příbuz-
ný bratr Řehoř. V Praze byli pronásle-
dováni, Jiří z Poděbrad jim však
umožnil usadit se pohromadě mimo
centrum země v Kunvaldu v Orlic-
kých horách r. 1457. 
Král Jiří papeže pro kompromis s husi-
ty nezískal: Pius II. prohlásil při jedná-
ní s českými posly r.1462 kompaktáta
za zrušená a jeho nástupce Pavel II.
vyhlásil r.1466 proti Jiřímu klatbu a
křížovou výpravu. Bojovala proti
němu jak domácí katolická Jednota ze-
lenohorská, tak uherský (také „národ-
ní") král Matyáš Korvín. Naopak něk-
teří významní katolíci zůstali svému
králi věrni (vyšehradský probošt a
diplomat Jan z Rabštejna, biskup Jošt z
Rožmberka ve Vratislavi). Do prázdna
vyznělo i Jiřího úsilí o vytvoření spol-
ku křesťanských vládců k řešení růz-
ných sporů a k obraně před tureckou
expanzí. Po smrti Jiřího i Jana Roky-
cany na jaře r. 1471 zvolil český sněm
za krále katolíka, mladého Vladislava
Jagellonského. Za jeho vlády pokračo-
vali podobojí v úsilí o pravoplatné svě-
cení svých kněží, tj. svěcení biskupy s
apoštolskou posloupností. Protože v
Čechách žádný biskup nebyl, posílali
studenty do severní Itálie, kde tajně (a
za úplatu) od některých biskupů svě-
cení získali.
R. 1482 přišel takový světící katolický
biskup Augustin Lucián do Čech, pro
králův odpor nejprve mimo Prahu.
Tam zatím rostlo náboženské napětí a
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rozšířily se zprávy o úkladech, jež prý
chystají kněží a konšelé strany podjed-
nou proti zvlášť horlivým husitským
kazatelům a měšťanům. Pražský lid
podobojí v září r. 1483 proto povstal a
dobyl všechny tři pražské radnice.
Události přispěly k formulaci nábo-
ženské smlouvy kutnohorské, kterou
přijal zemský sněm r. 1485. Ta vyhlási-
la na 31 let, že lidé každého stavu (i
poddaní) budou moci přijímat večeři
Páně podjednou i podobojí svobodně,
nezávisle na víře svého pána i na
zaměření farnosti, v jejichž obvodu
bydlí. Smlouvu podepsali zástupci
obou stran.
Po smrti biskupa Augustina působil 
v Čechách v letech 1504-07 další světí-
cí biskup - Filip, ale také on měl s čes-
kými kališníky konflikty. Z Itálie se
šířil myšlenkový humanismus, knih-
tisk umožňoval větší šíření myšlenek
a také českých autorů.
Svoboda zaručená Kutnohorským
smírem se netýkala jinak věřících
„pikartů", tedy Jednoty bratrské. Ta
se už r. 1467 ve Lhotce u Rychnova
nad Kněžnou zvolením vlastního
biskupa Matěje Kunvaldského plně
oddělila od kališníků. Bratři odmíta-
li platnost svátosti, pokud ji vyslu-
hovali špatní kněží - i podobojí, a
několik desetiletí proto požadovali
při vstupu do Jednoty nový, tj.
druhý křest. Tak se postavili mimo

zákonnou ochranu kompaktát, byli
vyslýcháni a stále znovu pronásle-
dováni jako zřejmí kacíři. Na druhé
straně  svou životní opravdovostí k
sobě  vábili  i  mnohé  čestné měšťa-
ny, obchodníky, vzdělance i šlechtu.
V Jednotě kvůli možnosti a podmín-
kám jejich přijetí vznikl r.1490 kon-
flikt mezi konzervativní tzv. Malou
stránkou, která se striktně odvolá-
vala na Chelčického „Síť víry" aj., a
tzv. Velkou stránkou, vedenou Vav-
řincem Krasonickým a univerzitním
bakalářem Lukášem Pražským, na-
vazujícím více na Biskupcovu tá-
borskou teologii. Velká stránka na
synodu r. 1495 zvítězila: za členy
Jednoty mohli být potom přijati
(pod přísnými nároky) také šlechtici
- např. též paní Marta z Boskovic,
která se veřejně postavila listem
králi Vladislavovi proti tzv. Svato-
jakubskému mandátu z r. 1508,
který Jednotu znovu zakazoval a
způsobil její pronásledování.
Naopak Kutnohorský náboženský
mír prodloužil sněm r. 1512 „na věky";
upřesnil místní podmínky snášenli-
vosti a obsazování far, ale zajištění svě-
cení kališnických kněží biskupem
(třeba zatím olomouckým) se souhla-
sem papeže se v jednáních s kurií
nepodařilo.

Pokračování na str. 4



Někdy míváme výčitky, že jsme
neprojevili víc vděčnosti lidem, kteří
pro nás vykonali hodně dobrého.
Týká se to obvykle rodičů nebo dal-
ších osob, jejichž laskavost a jiné
dobré snahy jsme přijímali příliš
samozřejmě a soběstředně. Teprve
dodatečně nám v paměti vyvstávají
jejich klady. Tato má opožděná vděč-
nost se týká také obou "šéfů", pod
nimiž jsem prožíval poměrně dlou-
hou (pětiletou) vikářskou službu.
Prvního z nich jsem poznal už jako
dítě. Zemřela mi tehdy maminka a
čekali jsme na hradeckém nádraží na
vlak do Pardubic, kde se měla odbý-
vat kremace. Cítil jsem se trochu
opuštěný, poněvadž otec hovořil s
přáteli faráři a jejich manželkami. Tu
však ke mně přistoupil urostlý ele-
gantní pán, vzal mne za ruku, pro-
cházel se se mnou po nádražní hale a
vlídně se mnou rozmlouval o mých
dětských zájmech. Byl to PhDr. Jan
Amos Pellar . Stejně pozorně se tento
královéhradecký farář (a později se-
nior) ke mně zachoval, když jsem
dokončil studium bohosloví. Je to k
nevíře, ale absolvovalo nás tehdy
tolik, že pro všecky nebylo hned
umístění. A tu dr. Pellar využil poza-
pomenutou skutečnost, že v Hradci
Králové bývali kdysi dva duchovní, a
tak jsem tam mohl nastoupit jako
sborový vikář. Můj představený se
prý už před lety zařekl, že nikdy

nebude hnidopišsky "šlapat na paty"
svým spolupracovníkům, jak to kdy-
si jako farář-začátečník zažil od svého
nadřízeného. A tak bylo jen na svědo-
mí vikářů, jak se budou na všecky
své úkoly připravovat. - O dr. Pella-
rovi mnoho lidí ze sboru i odjinud
soudilo, že je charismatický kazatel,
který mluví bez přípravy. Zdaleka to
tak však nebylo. Chystal se vždy a
včas, i když si jednotlivé myšlenky
zachycoval na papír pouze heslovitě.
Kázal jinak, než nás učili na fakultě
(generace kazatelů se zřejmě budou
vždy lišit), ale pozornost posluchačů
dovedl udržet od začátku do konce,
A jak to uměl s dětmi! Dovedl s nimi
vést dialog na celý kostel a děti se
mohly přetrhnout, aby je vyvolal.
Jeho specifikem bylo, že každému
hned tykal, dokonce i dohlížejícím
církevním tajemníkům, když přichá-
zeli na konventy, což je přivádělo do
viditelných rozpaků. Příjemné i
nepříjemné situace řešil s odzbrojují-
cím úsměvem, který si zachovával i
tehdy, když měl bolestivé zdravotní
potíže. Jako senior nikdy nezapo-
mněl poslat z dovolené pohlednici
všem farářům v seniorátu. 
Mým druhým šéfem byl salvátorský
farář Miroslav Krejčí. Od dr. Pellara
se lišil diametrálně. Připomínal střízli-
vého anglického džentlmena svým
zevnějškem i chováním. Byl vzdělaný,
duchaplný a pohotový v diskusi. Vi-

kářům netykal, ale snažil se je co nej-
lépe "vycepovat". K tomuto cepování
patřilo především to, že museli podá-
vat raport o všem, co v rámci svých
povinností konali: o tom, co se při tom
onom večeru probíralo, jaká byla
účast, kdo z dětí nebo mládeže už
vícekrát scházel, jak probíhalo smu-
teční shromáždění, kdo byl navštíven.
Stejně důsledně sledoval, zda nejsou
odbyté zápisy v matrikách a na karto-
téčních lístcích apod. Záleželo mu na
tom, aby ve sboru všecko spolehlivě
"klapalo". Byl proto rád, že salvátor-
ský sbor má kvalifikované sborové
sestry (nejprve absolventku švýcarské
misijní školy, později absolventku teo-
logické fakulty). Vždy v sobotu předá-
val s předstihem své kázání na příští
den, aby se mohlo rozmnožit pro zá-
jemce. "Krejčovská" škola znamenala
pro vikáře řád, ze kterého se nedá jen
tak vykličkovat. Bratr farář se však
dovedl velice taktně ptát svých svě-
řenců i na záležitosti nejsoukromější a
projevoval přitom překvapivé pocho-
pení. Nečekaně také působilo, když
občas prozradil něco na sebe - např.
jak se v mládí dal kvůli děvčeti (své
pozdější manželce) dohola ostříhat.
Kdo by to do něho řekl!
Dr. Pellar by se loni dožil sta let, farář
Krejčí by stovku dovršil letos. Služba
pod nimi rozhodně nebyla pro mne
marná.

Daniel Henych
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17. 9. 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
Mazur - Martin ve zdi: 19.30 - Modřany, Písková
6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30 Škeříko-
vá - 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)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 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.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Dva šéfové * Eva Fialová: Jindřichohradecký evange-
lický sbor
ve čtvrtek 21. září v 18.30 h v konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradecka (Štít-
ného ul.)

ECM pořádá od 18. 9. 2006 ve Středisku
volného času KC Maják v Ječné ulici č. 19
kurzy anglického jazyka pro mírně,
středně i dostatečně pokročilé. Informace
a přihlášky na tel: 296 325 990, 739 776 569.
e-mail: majak@umc.cz

Farářka ECM A. Procházková
* * *

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVAN-
GELICKÉ V JINDŘICHOVĚ HRADCI vás srdeč-
ně zve na Tématický večer s přednáškami
* Eva Melmuková: Toleranční patent –
mýtus a skutečnost

Pozvánky

Sestra Lenka Václavková, nar. 11. června
1922, patřila mezi Zelovské, kteří spoluu-
tvářejí život některých sborů Českobratr-
ské církve evangelické. Po přestěhování v
poválečné době do oblasti Benešova nad
Ploučnicí, žila s rozvětvenou rodinou v
Dolních Habarticích, a to ještě v době, kdy
v místní říčce byli úhoři a mnoho pstruhů.
Byla z početného kruhu kazatelské stanice
sboru v Děčíně. Dodnes lidé vzpomínají
na dobu, kdy ve sborovém domě v Bene-
šově nad Ploučnicí bydleli farářovi Pavel
a Radka Pellarovi. Jak je známo po církvi,
jejich zájem se soustřeďoval zvláště na
práci s dětmi a s mladými lidmi. Pod je-

jich vedením v kazatelské stanici byla i
početná Nedělní škola. Bylo to ještě v
čase, kdy Zelovští i další přistěhovalí do
pohraničí z východních Čech, z Vysočiny
i ze Slovenska žili v přesvědčení, že budou
všichni žít ve svobodném státě. Domní-
vali se, tak jako mnozí, že v indoktrinaci a
v počínajících aktech násilí jde jen o pře-
chodné období.Setrvalost náporu však
vykonala své. Tak jako jinde, i v Benešově
se okruh aktivních účastníků v dalších
desetiletích zmenšoval.
Lenka Václavková patřila k těm věrným.
Na jaře roku 2002 těžce onemocněla, z ne-
mocnice se však přece vrátila domů, zno-

vu začala mluvit a celkově se její stav
zlepšil. Mohla nadále žít v širokém kruhu
své rodiny, a také jí bylo dáno nahlížet do
kočárků tří pravnoučat.
K rozloučení na benešovském hřbitově 28.
července přišlo dost blízkých ze soused-
ství a široký kruh příbuzných z rodiny
Václavkovy, Faflákovy, Elisovy, Jersákovy
a jiných. Sestra Hana Horáková předne-
sla dvacátý třetí žalm. Poděkovali jsme za
vše, co jsme od laskavé Lenky po dlouhý
čas přijímali, a společně vše vložili do
modlitby Páně.

Petr Čapek

Vzpomínka na Lenku Václavkovou

EMAN PRÁVĚ VYDÁVÁ:

SAMUEL JAN HEJZLAR: SVĚDECTVÍ O SVĚTLE
Bilanční postila lodníka, písmáka, pastý-
ře, zapáleného kazatele a debatéra, v
jehož blízkosti mnozí nacházeli nové
světlo.
Šedesát kázání s ilustracemi Miroslava
Rady.
Váz., formát 16,5x23,3 cm, 396 s., 285 Kč

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
tel.: 317 722 215
http://eman.evangnet.cz

Oznámení

Devět nových farářů bude v neděli
8. října ve velimském evangelickém
kostele ordinováno k duchovenské
službě. Slavnostní bohoslužbu po-
vede synodní senior Českobratrské
církve evangelické Joel Ruml za
účasti dalších duchovních ČCE a
hostů.
Skupinu tvoří absolventi letošního
vikariátu, kteří v červnu získali de-
kret volitelnosti za faráře: Marek
Bárta, Jiří Kvapil, Tabita Landová,
Ivo Mareš, David Najbrt, Jiří Palán,
Karel Šimr, Eva Šormová a Petr
Turecký.
Ordinace je v evangelické církvi chá-
pána jako pověření ke službě Kris-
tovu lidu zvěstováním evangelia a
vysluhováním svátostí. Vrchol ordi-
načního aktu představuje přímluvná
modlitba se vzkládáním rukou dříve
ordinovanými faráři.
Slavnost proběhne v neděli 8. října
2006 od 16 hodin v evangelickém
kostele ve Velimi (Sokolská ul. 26).
Večeři Páně budou při bohoslužbách
vysluhovat nově ordinovaní. Ti také
následně zvou všechny příchozí k po-
sezení s občerstvením.

Desítku nových evangelických du-
chovních doplní o týden dříve
Martin Grombiřík, zvolený farářem
v Bukovce. Jeho ordinace proběhne
1. října v 16 hodin v Červeném kos-

tele (chrám J. A. Komenského) v
Brně.

Za společenství vikářů
Karel Šimr

Noví evangeličtí duchovní

Hodnocení druhé etapy:
Tradiční hodnocení tohoto období je
vesměs kladné jako éra míru, ekono-
mického rozvoje a iniciativní snahy o
mírové začlenění našich zemí do teh-
dejší Evropy. Ze skutečnosti, že král
Jiří z Poděbrad se vědomě snažil být
králem dvojího lidu (podobojí a pod-
jednou), vyplývala nezbytnost jeho
kompromisů. Jejich hodnocení se liší
podle úhlu pohledu jednotlivců: 
z jedné strany je obviňován z ne-
ústupnosti vůči papeži, z druhé 
z pronásledování vznikající Jednoty
bratrské. Podobně byl hodnocen
volený (a papežem neuznaný) arci-
biskup Rokycana. 
Tolerantní ovzduší za vlády Jiřího 

z Poděbrad napomohlo o 35 let
později k uzavření náboženského
smíru v zemi.
Jednota bratrská je tradičně hodnoce-
na jako pokojná alternativa k bojov-
nému husitství, kriticky je však vní-
mána její počáteční izolace (což
odstranilo vítězství Velké stránky) a
odmítání vzdělanosti, které definitiv-
ně překonal Jan Blahoslav.

Pokračování

Tradice české reformace
Pokračování ze str. 3

ČT 1
Cesty víry - 14.10
Vyslyšené modlitby
Paní Irena vychovala sedm dětí.
"Mnohokrát jsme neměli co jíst, ale
Bůh nám nakonec vždycky nějaké
jídlo opatřil," říká žena, která dnes
bojuje s vážnou nemocí. 
Režie P. Všelichová 

Křesťanský magazín - 14.30
Film ve znamení ryby v Olomouci,
křesťanská hudba na Colours of
Ostrava a tradiční setkání manžel-
ských párů v magazínu nejen pro
věřící, který uvádí Aleš Juchelka 
V zářijovém vydání magazínu se
podíváte do Olomouce na festival
domácích i zahraničních křesťan-
ských filmů, hvězdy křesťanské
hudební scény vám na Collours of
Ostrava představí organizátorka
festivalu Zlata Holušová, a také
letos vám ukážeme tradiční man-
želská setkání katolických párů.
Průvodcem pořadu, v němž nebu-
de scházet ani soutěž a videoklip,
bude Aleš Juchelka.  

Televize

Scientologové získávají děti přes doučová-
ní. Vedle německého svazu filologů vydal
nyní výzvu na ochranu dětí před sciento-
logií také Německý svaz učitelů. Jde pře-
devším o varování před nabídkou doučo-
vacích kurzů pro děti, které nabízí sciento-
logická organizace. Jak uvedl předseda
učitelského svazu Josef Kraus, rodiče by si
měli dávat pozor především na uzavírání
dlouhodobých smluv na doučovací kurzy
pro jejich děti. Mezi institucemi, které v
Německu nabízejí doučovací kurzy, je asi
30 takových, které mají prokazatelné na-
pojení na spornou scientologickou organi-
zaci. „Zatím není důvod k poplachu," řekl
Kraus. „Hned jak rodiče zpozorují jedno-
stranné zdůrazňování světonázorových
témat v doučování jejich dětí, je však zapo-
třebí zakročit," uvedl Kraus. Na rostoucí
vliv scientologů v oblasti vzdělávacích
agentur už v minulosti upozorňovali ně-
kteří politici a organizace. Scientologie
zneužívá skutečnosti, že děti, které mají
těžkosti s učením, trpí pocity méněcennos-
ti a krizí identity. (epd)

Z ekumeny

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ

nabízí k odprodeji 
klasické varhany 

ze zrušeného kostela.
Info Jan Procházka

224 919 608 
č. 36


