
Tak o nás mluví Bible, konkrétně
Pavlův list Efezským, 2,1. Vyzývá nás,
křesťany, abychom se ohlédli za svou
minulostí a uznali, že jsme byli mrtví
pro své viny a hříchy. Vy mi snad do-
volíte, abych mluvil i za vás a řekl, že
jsme neviděli svou minulost tak černě,
dokud nám ji Písmo neukázalo v pra-
vé barvě. Teprve slovo Boží odhaluje,
co je člověk a jaký je. Byli jsme ochotni
připustit některé své viny a hříchy, ale
ani nás nenapadlo, že jsme se proto
octli ve smrti. Nevěděli jsme, co činí-
me, když jsme prosazovali svou vůli a
žili bez Boha na světě. Přivodili jsme si
nejen nemoc, ale smrt, neboť jen v Bo-
hu je život, bez Boha je smrt. Člověk,
který opouští Boha, vzdaluje se od
pramene života a podléhá smrti. Když
místo Boha a jeho slova zvolí sám sebe
za střed svého života, rozvrací se, jeho
osobnost se rozpadá. Jeho nemoc je 
k smrti.
Když si tyto řádky přečte člověk ze
světa, asi mávne nad nimi rukou a
prohlásí je za přestřelené, strašně pře-
hnané. Poukáže na sebe a na lidi ve
světě: „Podívejte se, jak žijeme, jak
intenzivně, jak radostně a plně. A vy
nás chcete pomlouvat a odepisovat
jako mrtvé.“ My ne, ale Písmo svaté,
které na mnoha místech potvrzuje
apoštolův soud nad lidmi. Na tom nic

nemění skutečnost, že svět navzdory
apoštolovu soudu dokazuje, jak dobře
si žije. V poslední době to byl náš mi-
nisterský předseda, který se pochlubil
dobrými výsledky našeho společného
hospodaření a skončil konstatováním,
že lidem je dobře, žijí v blahobytu. Tak
to platí o většině krajin, i když ne všu-
de dosáhli blahobytu. Platí, že lidé žijí,
jednají, hýbou se, pracují, zpívají a
tančí, radují se, stavějí atomové elekt-
rárny, panují nad přírodou, vytvářejí
civilizace a kultury. Pravda, taky plá-
čou. To tehdy, když se proti nim posta-
ví překážky, jako jsou války a přírodní
katastrofy. Ale nerezignují. Tsunami
přišla znenadání a zničila nejen tisíce
živých, ale i jejich domy a majetek. Po-
zůstalí nad nimi zaplakali, ale hned se
dali do práce, aby znovu postavili, co
bylo zničeno. Válka v Iráku se nepro-
měnila v občanskou válku díky ro-
zumným lidem, jimž jde o normální,
pokojný život. A ještě jsme nezmínili
velkou oblast vědy, techniky a umění,
kde lidská práce a důvtip slaví nové a
nové úspěchy, které nám usnadňují a
zpříjemňují život. Právem prezident
republiky a umělecká sdružení deko-
rují cenami ty, kdo se na tomto poli
zvlášť osvědčili. A když si otevřete
televizi s jejími zábavnými pořady a
seriály, výbuchy smíchu dosvědčují,

že lidem je dobře, každý divák a po-
sluchač je spolu s nimi pochválen za
dobře vykonanou práci. V hospodě se
zpívá z přemíry dobrého životního
pocitu: život je dobrý, zvláště když
jsme mladí, gaudeamus igitur, se sta-
rými se nepočítá.
Bylo by pošetilé hodit těmto zpívají-
cím lidem na hlavu biblický citát, v
němž je lidský život přirovnán k
smrti. Ostatně Bible jím nekončí. Kon-
čí životem, teprve tím pravým. Cesta
k němu vede však skrze sebepoznání,
jehož člověk sám není schopen. Pro-
hlíží se v zrcadle a zdá se mu, že je
zdráv. O tom ho ubezpečí i jeho ošet-
řující lékař, ač právě on lépe než kdo
jiný ze zkušenosti ví, že pod zdravým
povrchem se skrývá zrádná, smrtelná
nemoc. Náš nebeský Otec ještě lépe
nežli náš lékař vidí, že jsme nemocní,
a to k smrti. Bylo by ovšem také poše-
tilé a neodpustitelné, kdybychom li-
dem vůbec zatajili, jak je vidí Bůh a
jací tedy ve skutečnosti jsou. To je
dobrá služba evangelia, že neříká li-
dem jen to, co chtějí slyšet, ale i to, co
slyšet nechtějí - že jsou nemocní k
smrti. Blaze tomu, kdo toto evangeli-
um včas uslyší a uvěří mu. Vynikající
dánský teolog S. Kierkegaard označil
konkrétně tu nemoc, kterou v sobě no-
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I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy

VII.
„Tato jest kniha

rodů Adamových.“
(1M 5,1)

Nejen sama jména, ale i důležité
poselství. Ježíšův rodokmen u Ma-
touše začíná Abrahamem, praotcem
Židů. Lukáš táhne svou řadu až po
Adama. Takže Lukáš jmenuje ve
svém rodokmenu všecky ty, kteří
jsou uvedeni i v naší páté kapitole
Geneze. Lukáš už tím, že táhne
Ježíšův rodokmen až k Adamovi,
praotci, prototypu všeho hříšného
lidstva, naznačuje, že Mesiáš přichází
pro všechny lidi. A ke všemu lidu bez
omezení se Lukáš i se svým evangeli-
em obrací. (Matouš se nejen svým
omezením rodokmenu - po Abraha-
ma, ale i jinými zmínkami a způsoby
svého zvěstování obrací především k
Židům.)
Hlavně je ovšem i na rodokmeni
Ježíšově fascinující ta sestava. Jsou
tady jména, která znějí: Jákob, David,
Šalomoun... Velicí mužové, pravda i s
velikými stíny. Ale také Roboám,
Achas, Manases..., při nichž jsou už
jenom stíny. Dokonce - což je nezvy-
klé - i čtyři ženy! Támar, Raab, Rut a
„ta, která byla Uriášova“. Dvě pohan-
ského původu, jedna nevěstka, jedna
zneuctěná... Za Ježíšem jsou staletí

bídy, násilí, modloslužby... Do tako-
vého rodokmenu Pán Ježíš vstupuje.
Až do tak skutečných, neslavných
poloh jde jeho lidství. Stal se synem
Abrahamovým a Davidovým, aby je
a všechny ostatní, i nás, učinil dětmi
Boha Otce. A Otec i nás přijímá se
všemi našimi stíny a mraky, protože
Kristovo lidství jde až ke smrti na
kříži.

***
Pane, ty na nikoho nezapomínáš, každého
voláš jménem. To jen my škrtáme druhé
ze svých myslí, církevních kartoték, pří-
mluvných modliteb... Nauč nás vidět
jeden druhého a všechny lidi v seznamu
těch, s nimiž ty počítáš a máš je rád.
Věříme, že tak, jak jsi přijal, Pane Ježíši,
za své předky lidi tak rozmanité, že stej-
ně chceš přijímat i dnes nás všecky bez
rozdílu. 
Proto prosím i já za všecky bez rozdílu:
mladé, staré, úspěšné, zkrachovalé, vzor-
né i nevydařené, za ty, kteří na sobě pra-
cují i za ty, kteří mrhají svými předpokla-
dy, za „poslušné broučky“ i za „nepo-
slušné broučky“, za první v řadě i za
odstrčené... 
Pane, buď blízko každému člověku a dej,
ať se naplňuje tvoje nejvlastnější vůle,
aby všichni lidé spaseni byli a k poznání
pravdy přišli.

***

VIII.
„Noé našel milost

před Hospodinem.“
(1.M 6,8)

Noé, běž stavět loď svou,
blíží se potopa.
Příval vod zachvátí zem zlou,
zmizí celá Evropa...

Tenkrát, za časů Noé, se všichni
smáli, když spatřili jeho archu. Lodí
bláznů ji nazývali. Naše situace dnes
je docela jiná. Dnes se už nikdo sebe-
jistě nesměje. Stavba „archy“ se stává
příkazem dne.
V multimilionářských kruzích západ-
ní společnosti má soukromá vila jen
potud cenu, pokud je pod ní protiato-
mový kryt. Ale i jinak: jeden staví
archu v podobě domu, kde bude
odhrazen od ruchu a zmatku a neu-
přímnosti okolí. 
Opravdu: když jedete krásnými
moravskými vesnicemi a vidíte domy
s nádhernými zahradami a dokonce i
s nádhernými ploty, řeknete si: v
našich běžných podmínkách takový
dům s vybavením a s nárokem na
údržbu a opatrování musí dokonale
odčerpat všechny peníze, volný čas i
síly těch, kdo tady žijí.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 29

Dokončení na str. 2
Svůj příspěvek jsem nazval trochu provokativně „Antisemitismus a církev".
Nepochybně existují dobří křesťané, pro které je antisemitismus něčím zcela
nemyslitelným; na druhé straně jsou jistě židé, pro něž je křesťanství téměř
synonymem protižidovského nepřátelství. Rád bych trochu přispěl k vyplnění
informační mezery, která mezi těmito skupinami nutně existuje, a poukázal na
různé vrstvy vztahů mezi křesťany a židy. 
Antisemitismus známe již z antiky, a je tedy starší než křesťanská církev. Vliv
církve na utváření protižidovských předsudků je však historicky nepopiratelný.
Křesťané a židé žijí vedle sebe již dvě tisíciletí a po většinu této doby byl jejich
vztah napjatý. Omezím-li se na tzv. křesťanskou Evropu, tedy země, kde křes-
ťanství vládlo, židé zde byli vždy tou slabší stranou a zaplatili za to rozsáhlou
diskriminací a často velkým utrpením. V křesťanských zemích existovaly proti-
židovské předsudky nepřetržitě a na jejich rozšíření a udržování má církev
významný podíl.
Ve středověku byla jejich zdrojem křesťanská teologie, a proto je správnější
hovořit spíše než o antisemitismu o antijudaismu. Tím se vyznačovalo učení
církve již od raných začátků, což je vlastně velký paradox, neboť křesťanství má
k židovství nejblíž a vlastně z něj vyrostlo. První následovníci Ježíše z Nazaretu
byli všichni Židé, první společenství vzniklo v Jeruzalémě a zpočátku byli pova-
žováni za jednu z židovských sekt. Postupně se však křesťanství rozšířilo mezi
pohany, což spolu s odmítnutím Ježíše židovskou většinou vedlo k oddělení
obou komunit. Rostoucí vliv křesťanů nežidovského původu vedl k zásadní
změně v pohledu církve na židy. Postupně se vytrácelo povědomí o židovských
kořenech církve a byly přebírány soudobé antisemitské předsudky okolního
světa.
Obě společenství se začala vzájemně vzdalovat. Listy církevních otců již v polo-
vině druhého století mají nápadnou antižidovskou rétoriku. Výroky o „Židech,
jejichž otcem je ďábel" nacházíme dokonce už přímo v Novém zákoně (Janovo
evangelium); v církvi dnes existuje debata, zda je tedy již Nový zákon možno
označit za antijudaistické dílo. Osobně se domnívám, že ne – kvůli kontextu. V
Novém zákoně šlo ještě o polemiku Židů proti Židům motivovanou snahou
jedné skupiny získat ostatní pro víru v Ježíše. Jakmile však stejnou polemiku
používali proti Židům pohané, a šlo v ní především o získání pohanů, církev
začala tyto texty vykládat ve světle antijudaistických stereotypů antického světa,
který viděl Židy jako vyznavače škodlivé víry, odpůrce většinového - tedy
„správného" - vidění světa a konfliktní obyvatele, kteří si za svůj osud mohou
sami. 
Z této půdy začaly vyrůstat teologické a pseudoteologické důvody, které – vidě-
no dnešníma očima – jsou v jasném rozporu s vlastním učením Nového zákona.

Antisemitismus a církev
Stavba evangelického kostela v Boskovicích byla zahájena před 65 lety.

Dokončení na str. 2
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síme: je to beznaděj, zoufalství. Víme o zoufalcích, kteří skočili z mostu nebo pod
vlak. Zoufalství však nemá jen tuto extrémní podobu, skrývá se v lidském
nitru, číhá na svou příležitost, aby ovládlo i lidskou vůli. Je to postoj, jímž
člověk projevuje nedůvěru, odpor a nepřátelství vůči sobě a Bohu. Proto
vlastně nežije, nemocen k smrti umírá, i když ještě žije, aby klamal sám
sebe. Nepřítel sám sobě nemá šanci, že se své nemoci zbaví nebo že mu z ní
pomohou lidé, kteří přes svou odbornost nemohou být jiní než on sám -
nemocní k smrti. Do této zoufalé situace vstoupil Bůh se svou láskou a mocí
v Kristu. Svým odpuštěním zrušil naše nepřátelství, smířil nás se sebou a
vrátil nám původní důstojnost a život Božích synů. Takové je dílo Božího
slova, církve a Ducha svatého při těch, kdo je poznávají a přijímají vírou. Ti
přešli ze smrti do života.
Nemoc k smrti lze pozorovat i na celém lidstvu, a to i na jeho nejskvělejších
dílech. Již jsme poukázali na to, jakých vysokých met dosáhli lidé společ-
ným úsilím ve vědě, technice a umění, které nám usnadňují a zpříjemňují
život a zvyšují jeho kvalitu. Kdyby tyto vysoké mety neměly svou odvráce-
nou stránku, která popírá život a přináší smrt, mohli bychom se nerušeně
koupat v optimismu, že věda a technika všechno vyřeší, jemuž propadli v
minulých staletích někteří osvícenci. Křesťanu to není dopřáno. Sice sou-
hlasně s žalmistou Bohu děkuje, že „se ujímá člověka, učinil ho skoro Bohu
rovného a korunoval ho slávou a důstojností" (Ž 8,5.6), ale na druhé straně
přikyvuje s žalmem 14, že "bloud si v srdci říká: ‘Bůh tu není’, všichni kazí,
zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá (v. 1.). Tato ničemná tvář
člověka vystupuje stále zřetelněji z obrazu, jak jej dnes kreslí zpravodajci v
novinách a v televizi. Ani z velkých vynálezů se lidstvo nemůže jen těšit,
neboť všechny byly posléze použity a zneužity k vedení války proti lidem,
proti životu. Z toho nejnovějšího vynálezu má lidstvo vysloveně strach.
Dostane-li se do rukou teroristů, běda lidem na zemi. Jak nebezpečno je
dnes žít na zemi!
V minulém a předminulém století to byl osvícenský optimismus, který li-
dem vkládal do uší a do srdce tampon, aby neslyšeli diagnózu, kterou nad
nimi vyřklo Písmo. Naopak utvrzoval je v pocitu, že je dobře a bude ještě
lépe. 21. století vyhostilo tento optimismus do říše bájí. Moderní člověk je
vůči němu krajně nedůvěřivý. Nenajde-li však cestu k Bohu, zemře na své
viny a hříchy, utopí se ve své skepsi a ve strachu z bomby a z rakoviny.
Naštěstí je tu Bůh, je tu jeho slovo, evangelium, dobrá zpráva. Je tu počátek
nového lidství, které má schůzky v církvi, a je tu Duch svatý, který vane,
kam a jak chce, ale je ochoten navštívit každého, kdo oň prosí. A je tu cesta
ze smrti do života díky Kristu.

Josef Veselý

Nad Biblí

I vy jste byli mrtví... Efezus bylo velmi bohaté město v
Malé Ásii na pobřeží Egejského moře.
Panoval tam čilý obchod, byla tam
úrodná půda, ale hlavně tam byl ho-
nosný chrám bohyně Artemidy, jinak
také Diany, jejíž kult byl široko daleko
proslulý. Vyráběly se tam zlaté a
stříbrné sošky bohyně. Efezus byl stře-
diskem čarování a kouzelnictví. Ne-
smírně oblíbené byly efezské zaklínací
formule, produkované ve velkém a
expedované do vzdálených končin
říše Římské. Ohromné bohatství vedlo
k rozmařilému životu a nemravnos-
tem všeho druhu.
Křestanský sbor tam byl poměrně vel-
ký a dobře organizovaný. Apoštol Pa-
vel se tam dost dlouho zdržoval a na-
psal tam dokonce I. epištolu ke Korint-
ským. Jako všude, kde kvetl obchod,
se tam nalézala početná židovská ko-
munita, nevyznačující se nijak zvlášť
kladným vztahem ke křesťanům.
Epištolu k Efezským napsal Pavel
pravděpodobně v Římě, když tam byl
internován. V některých starých ruko-
pisech adresát chybí, takže se má za to,
že byla epištola používána pro svůj
závažný obsah jako okružní.
Čtenáře upoutá jeden zvláštní verš v 6.
kapitole, totiž 12. Zní takto (v kralic-
kém překladu): "Neboť není bojování
naše proti tělu a krvi, ale proti kníže-
ctvu, proti mocnostem, proti světa pá-
nům temností věku tohoto, proti du-
chovním zlostem vysoko." Nad ver-
šem zůstáváme stát poněkud v rozpa-
cích a ani učení vykladači nebývají za-
jedno, jak těmto termínům rozumět.
Ještě tak můžeme pochopit, že křesťan
nebojuje proti lidem jako takovým, byť
byli nositeli jakýchkoli názorů, nýbrž
proti těm scestným názorům a myš-
lenkám samým. Nejčastěji se to vyklá-
dá tak, že tu jde o jakési nadpřirozené
síly. Jako by tu byl nějaký ozvuk per-
ského dualismu, kdy je svět viděn jako
bojiště boha dobra a boha zla. Tento
výklad se zdá být podporován zněním
ekumenického překladu: "Nevedeme
svůj boj proti lidským nepřátelům, ale
proti mocnostem, silám a všemu, co
ovládá tento věk tmy, proti nadzem-
ským duchům zla."
Nedávno vyšla ve skvělém překladu

Petra Macka kniha amerického teolo-
ga Johna Howarda Yodera, který po-
cházel z prostředí menonitské církve.
Zemřel před třinácti lety. Osobně jsem
ho znal, vedl totiž v polovině šedesá-
tých let skupinu svých studentů na zá-
jezdu do Československa. Kniha se
jmenuje "Ježíšova politika" a vyrovná-
vá se s většinovým názorem katolic-
kým i protestantským, jako by se byl
Ježíš o politiku a společenské pořádky
nezajímal, jako by mu bylo šlo pouze o
duchovní věci. Yoder v rozsáhlé studii
na podkladě zejména Lukášova evan-
gelia i epištol dokazuje, že tomu tak
není, že Ježíšovo učení i jeho činy a na-
konec i smrt měly kromě duchovního
dosahu i dosah politický, to znamená,
že zásadně zasáhly do světských po-
měrů a stavu lidské společnosti. A jed-
ním z míst, na nichž to autor dokazu-
je, je právě Ef 6,12.
Když se totiž podíváme do původního
řeckého textu a do nejstaršího překla-
du, latinské Vulgaty, pak tam, kde kra-
lická Bible říká "knížactvo", je v řečtině
"arché" a v latině "principatus", tam,
kde čteme "mocnosti", je použito "kra-
tos" a "potestas" (co znamená v češtině
"po-tentát", všichni víme). Vše to ve
své podstatě vyjadřuje jedno: moc,
vládnutí, systém ovládání společnosti.
A pokud jde o "duchovní zlosti vyso-
ko", čteme "en tois epúraniois" a "in
caelestibus". Řeč je o pohanských
bozích a o zlu z nich vycházejícího.
Není to náhoda, že se to vyskytuje
právě v epištole k Efezským. Apoštol
Pavel, jak nás informují Skutky, měl
právě s bohyní Dianou své - neblahé -
zkušenosti.
A tak můžeme toto místo Ef 6,12 vylo-
žit takto: nebojujeme proti člověku po
zélotském způsobu se zbraní v ruce, i
když je nositelem moci. Bojujeme du-
chovně proti ideologii, která podpírá
despotickou, nespravedlivou státní
moc. Tato moc si osobuje božská prá-
va, příslušející jedině Pánu veškeren-
stva a jeho Synu Ježíši Kristu. On je na-
ším vzorem v bojování. Jeho boj byl
duchovní, což však neznamená, že ne-
měl politický dosah. A měl ho možná
právě proto, že to byl boj duchovní a
šel ke kořenům. Někdo by mohl na-

mítnout: inu, křestané v dobách staré-
ho Říma měli věru proti čemu bojovat,
když jim vládli císařové prohlásivší se
za bohy a různí provinční Pilátové,
vybavení absolutní mocí, kteří je nutili
klanět se pohanským bohům a kteří
svými kohortami potlačovali s bezpří-
kladnou krutostí každý sebemenší od-
por. Měli věru proti čemu bojovat i
křesťané za ateistického nacistického a
komunistického režimu s jeho nesmi-
řitelnými ideologiemi a všeprostupují-
cí tajnou policií. Ale co dnes, v demo-
kracii? Není už přece aktuální mluvit o
"světa pánech temností věku tohoto".
Absolutní mocí není přece již vybaven
nikdo a ani není bezúhonnému člově-
ku třeba se obávat potlačovatelskeho
aparátu demokratického státu.
Tak to však vypadá jen na první po-
hled. Přes všechny vymoženosti lid-
ských práv a svobod se nezbaví po-
citu, jako byste byli ovládáni jakýmisi
"duchovními zlostmi vysoko", které si
nijak nezadají s oněmi "caelestes" - ne-
bešťany starověku. Nezachytitelný
globální mezinárodní kapitál, mamutí
koncerny a banky, jež disponují astro-
nomickými sumami a podle jejichž
píšťalky skáčí vlády menších i středně
velkých států, to dnes určuje náš život.
I dnes mají křesťané možnost bojovat
proti knížactvům a mocnostem, které,
aniž se slovně vymezují proti Bohu,
jsou celou svojí podstatou antikristov-
ské. Slouží jim nevědomky i vědomě
sdělovací prostředky, manipulující
veřejným míněním, takže máte pocit,
že není úniku. Chcete nejnovější pří-
klad? Když se 6. července zúčastnil
pan Jiří Paroubek husovských boho-
služeb v kapli Betlémské, informaci o
tom potlačila ve večerních zprávách
Česká televize a nezmínily se o tom
například Lidové noviny. Takže příle-
žitostí k bojování proti knížactvu a
mocnostem je stále dost. Jenže je křes-
ťanům bohužel zatěžko podpásat svá
bedra pravdou a obléci se v pancíř
spravedlnosti (Ef 6, 14). Mnozí mají
totiž jiné starosti - musí bojovat proti
tělu a krvi, hlavně proti komunistům.
Za tichého pochvalného souhlasu -
knížactva a mocností.

Jaroslav Kraus

Dokončení ze str. 1

Knížactvo a mocnosti

Židům se přisoudila odpovědnost za smrt Ježíše, tzv. boho-
vraždu. Církev si přisvojila titul „nového Izraele", což zna-
menalo, že úloha Izraele v Božích záměrech skončila a cír-
kev jej jako lid smlouvy plně nahradila. Židovská tradice se
považovala za překonanou a později přímo za škodlivou.
Židé začali být líčeni jako národ, jejž Bůh zavrhl a nenávidí.
Tyto názory, hlásané z kazatelen, připravily v tzv. křesťan-
ských zemích půdu pro staletí krutého fyzického a spole-
čenského pronásledování Židů.
K radikálnímu zhoršení situace došlo ve 4. století, kdy se
křesťanství stalo v římské říši státním náboženstvím. Již
dříve existující římská tradice vydávání zákonů omezují-
cích život a práva Židů nyní získala křesťanskou motivaci.
Tím byl položen základ diskriminačního zákonodárství,
které Židy vydělovalo od ostatní společnosti. Židé nesměli
zastávat veřejné úřady, byli omezováni v hospodářské čin-
nosti i společensky. 
Církev se nemůže vymlouvat na světskou moc nebo vý-
střelky nezodpovědných jednotlivců. Historické církevní
dokumenty dokládají systematický rozvoj protižidovských
nařízení, která sloužila jako teologický základ pro další
praktickou diskriminaci. V období vrcholného středověku
byl v tomto smyslu nejvýznamnější IV. lateránský koncil
(1215). Jeho závěry poprvé požadovaly od Židů v křesťan-
ské Evropě, aby neustále nosili zvláštní odlišující znamení
na oděvu (toto nařízení bylo již dříve v platnosti v islám-
ských zemích). V našich zemích mělo podobu žlutého špi-
čatého klobouku a tato povinnost platila až do roku 1781.
Koncil dále potvrdil a zpřísnil omezení vykonávat obchod
a řemesla a zastávat veřejné úřady a nařídil segregaci židov-
ského obyvatelstva. Tak vznikaly uzavřené čtvrti, později

zvané ghetta, spojené s okolním světem jen několika brana-
mi. Židé měli zakázáno mimo ghetto přenocovat a vychá-
zet z něj v době křesťanských svátků.

Křižácké války
Protižidovské tendence ve smýšlení lidu i v zákonodárství
připravily půdu pro excesy spojené s křižáckými taženími,
které lze považovat za tragické vyvrcholení pronásledová-
ní Židů ve vrcholném středověku. Motivem výprav bylo
osvobození Božího hrobu v Jeruzalémě z moci muslimů, 
k němuž vyzval papež Urban II. roku 1095. „Vedlejším pro-
duktem" válečného rozhorlení však bylo vraždění bezbran-
ných Židů, a to nejen v izraelské zemi, ale už i v Evropě.
První krveprolití nastalo v německém Porýní, odkud se šíři-
lo dál po Evropě.
Od Kosmy víme, že první křížová výprava měla své ka-
tastrofální následky i v Čechách a na Moravě. Docházelo 
k masakrům téměř ve všech židovských obcích, kudy kři-
žáci táhli, neboť se mezi nimi rozmohl názor, že je zbytečné
táhnout do Svaté země, když vrazi Ježíšovi jsou zde po
ruce. V Praze došlo k velkému pogromu r. 1096, při kterém
zanikla židovská osada při „vyšehradské cestě". Křižácký
antisemitismus padl na úrodnou půdu jak u obecného lidu,
tak u panovníka; lákalo a popuzovalo především bohatství
a peníze. 
Když vešly ve známost hrůzy páchané na Židech při první
křižácké výpravě, někteří duchovní se při propagaci druhé-
ho tažení ve svých kázáních Židů zastávali. Mezi nimi pro-
slul Bernhard z Clairvaux (1091 - 1153), spoluzakladatel cis-
terciáckého řádu.

Mojmír Kallus
Pokračování příště

Antisemitismus a církev
Dokončení ze str. 1

Více než stovka lidí se zúčastnila piet-
ní akce na Jungmannově náměstí v
Praze při příležitosti pátého výročí
teroristických útoků na cíle v New
Yorku a Washingtonu. Minutou ticha
a zapálením svíček uctili památku lidí,
kteří zahynuli v různých zemích
světa. Pořadatelé z občanského sdru-
žení Mladá pravice a české pobočky
Mezinárodního křesťanského velvy-
slanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) zdůraz-
nili, že tak protestují proti islámskému
terorismu.
"Smyslem akce bylo společně upozor-
nit na nebezpečí, které vyplývá z exis-
tence teroru páchaného ve jménu islá-
mu. Jeho nejvýraznějším symbolem
byly útoky na Spojené státy," řekl
předseda české pobočky ICEJ Mojmír
Kallus.
Účastníci pietní akce přišli k rekon-
struovanému Jungmannovu pomníku
s izraelskými, českými i americkými
vlajkami. "Chci vyjádřit svůj postoj k
současnému dění, se kterým se nemo-
hu ztotožnit. My nemůžeme vzít zbra-
ně, ale můžeme reagovat svým morál-
ním postojem," řekla ČTK lékařka
Božena Kalousková.
Desítky lidí si v tichosti vyslechly
hymny tří zemí a podepisovaly také
petici. Signatáři v ní mimo jiné pod-
pořili výstavbu protiraketové zá-
kladny USA v České republice.
Zároveň vyslovili pochybnosti o
slučitelnosti islámu se západními
liberálními hodnotami. "Dokud ne-
budou muslimové uznávat rovnost
mužů a žen před zákonem, svobodu
vyznání, možnost odstoupení od
víry či oddělení státní moci a nábo-
ženství, nemůžeme hovořit o úspěš-

né integraci," řekl předseda Mladé
pravice Lukáš Petřík. Upozornil
také na záporný postoj islámu k
představitelům homosexuální men-
šiny.
"Vítám demonstraci proti islamizaci
společnosti na podporu lidí, kteří mají
odvahu se postavit proti islámskému
teroru, který ve světě sílí. Proto jsme
tady. Ne všichni přívrženci islámu
jsou teroristé, ale téměř všichni tero-
risté jsou přívrženci islámu. V tom je
problém," řekla ČTK advokátka Petra
Koutná.
Někteří řečníci však jednoznačné spo-
jení islámu a terorismu nepodpořili.
"Válka proti teroru bude dlouhá.
Bráním se však tvrzení, že islám a
terorismus je jedno. Stojíme proti radi-
kální zfanatizované skupině, jejímž
cílem je zničit západní civilizaci.
Nezaměňujme ji však s islámem. Bylo
by to krátkozraké," řekl poslanec
Marek Benda (ODS). Kvůli zjevnému
spojování terorismu s islámem se
dnešní akce odmítl zúčastnit senátor
Jaromír Štětina.
Organizátoři nicméně trvali na tom,
že právě islám stojí za nebezpečím
terorismu. "Považujeme za nespor-
né, že útoky se konají ve jménu islá-
mu. Jsou páchany radikální složkou,
která má ovšem značnou odezvu na
takzvané islámské ulici. Bylo by
krátkozraké tuto souvislost mezi
islámem a útoky z důvodu politické
korektnosti zamlčet," uvedl Kallus.
Dodal, že islámské hrozby teroris-
mu považuje za aktuální také v
České republice.

ČTK

Proti terorismu



16. července 2006 si připomněl farní
sbor Českobratské církve evangelic-
ké v Betlémské kapli na Žižkově
spolu s širší veřejností 20. výročí
úmrtí svého prvního faráře a jedné z
předních žižkovských osobností
Kristiana Pavla Lanštjáka. Působil
jako farář našeho sboru od roku
1919 a žil na Žižkově až do své smrti
v roce 1986. Kristian Pavel Lanštják
se už v době první československé
republiky prokazoval jako osobnost
vskutku evropského formátu:
Jako první evangelický farář na Žiž-
kově vybudoval z přestupového
hnutí v dělnické čtvrti Žižkov farní
společenství 12 000 členů. Byl navíc
velmi populární ve veřejnosti, a
ačkoliv se nezdržel ostré kritiky
proti římskému katolicismu, byl
uznáván jako nesmírně tolerantní
člověk. Šlo mu především o evange-
lizaci a zkulturnění v tehdy ne zrov-
na příznivých žižkovských pomě-

rech a o budoucnost hlavně mladé
generace. Mezi chudými obyvateli
Žižkova rozšířil K. P. Lanštják na 
30 000 Biblí, a zároveň jim pomáhal
v zápase s nezaměstnaností a s ná-
sledky hospodářské krize.
V nesčetných aktivitách a funkcích -
jako organizátor svazu Nedělních
škol, dlouholetý redaktor publikace
"Písmákův deník", jako předseda
Kostnické jednoty a šéfredaktor jejího
týdeníku "Kostnické jiskry" i jako
pražský senior ČCE - neúnavně usilo-
val o sjednocování různých evangelic-
kých církví v Čechách a na Moravě.
K. P. Lanštják měl významný podíl
v protifašistickém odboji: Pomohl
rodině Fafkově, která u sebe schova-
la parašutistu J. Gabčíka, a nabídl
jim i Betlémskou kapli, aby se zde
mohli parašutisté po atentátu na R.
Heydricha skrývat.

3ET-KJ

Církev od nepaměti vyznává Ježíše
Krista jako svého Pána. V minulosti to
možná bylo srozumitelné a jasné. Co
však tato starobylá slova znamenají
dnes, v pluralitním, multikulturním,
různobarevném světě na prahu jedna-
dvacátého století? Začněme zdánlivou
samozřejmostí: vyznáváme-li dnes Je-
žíše Krista jako Pána, sdělujeme tím
zároveň, kdo jsme my, jak sami sobě
rozumíme, kde je naše místo na pest-
rém tržišti současné globální vesnice.
Jsme ti, jejichž pánem je (ze všech
možných pánů) právě Ježíš, a ne ně-
kdo jiný. Jsme ti, o kterých platí, že
jsou „Pánovi", řecky „kyriaké", právě
to je původní význam slova Kirche-
church-církev. Ano, v dnešní postmo-
derní pluralistické době nabývá vy-
znání Ježíše jako Pána nového, zvlášt-
ního významu. Tímto vyznáním se
hlásíme k členství v jeho partaji, k ob-
čanství v jeho království, jako podda-
ní, kteří právě v něm rozeznávají
svého krále. Vždyť „nikdo nemůže
dvěma pánům sloužiti" (Mt 6,24), pro-
stě je třeba si vybrat, a my jsme si
(snad) vybrali. „Řekni mi, kdo je tvým
pánem, a já ti povím, jaký jsi", tahle
stará moudrost platí v dnešní multi-
kulturní době možná víc než kdy
předtím.

Jaký pán, takový kmán
Všichni jsme dnes vystaveni nejrůzněj-
ším nabídkám, pozváním a možnos-
tem, jak naložit se svým životem, jaký
mu dát smysl, kterou cestu zvolit, jak
rozvrhovat své „bytí k smrti", jak říká
filozof. Vyznám-li Ježíše jako Pána (Ř
10,9), znamená to, že jsem všechno
vsadil právě na tuhle kartu, že jeho
příběh je pro mě výkladovým klíčem k
hádance mého života. Znamená to, že
jsem přijal právě jeho pozvání, že mě
přesvědčuje a přemáhá síla jeho život-
ního příběhu, že se mi v něm odkrývá
tajemství smyslu lidské existence. Pro-
to jej vyznávám jako Pána, proto na
sebe beru jeho jho (Mt 11,29), proto se
mi stal „Boží tórou". V něm se mi ote-
vírá „zvláštní nový svět", jak říká jeden
veliký evangelický teolog. Díky němu
smím vykročit na cestu života ve zna-
mení víry, naděje a lásky (1 K 13,13).
Přijímám jeho panství a s ním i daro-
vaný podíl na novém bytí, na nové
kvalitě existence. Přesvědčil mě, pře-
mluvil mě, věřím, že je hoden mojí dů-
věry.
Ano, volím tuhle stranu barikády, i
kdyby zrovna prohrávala. A jak říká C.
S. Lewis, jestli je to všechno omyl, iluze
a pohádka, pak je pro mě tahle pohád-
ka skutečnější a pravdivější než tak-
zvaná realita. Ano, budu dál oblékat
jeho dres, budu dál jako maličký rytíř
bojovat v jeho uniformě. Nevím o ni-
čem a o nikom, komu bych ochotněji
svěřil všechno, co jsem a co mám. Jak
říká veliký německý básník, jestli ně-
kdy Bůh sdělil své tajemství nám li-
dem, pak to bylo v příběhu onoho na-
zaretského tesaře.
Ano, patřit ke „zvláštnímu lidu
Páně" (Ex 19, 5-6; Dt 26, 18-19), žít a
umírat na této cestě, sloužit tomuto
králi, ano, tohle dává smysl. Dnes,
stejně jako kdykoli v minulosti. Ač-
koli, něco se přece jen změnilo. Víru
už dnes nemůžeme tak snadno
„zdědit", nepatří mezi tradicí předá-
vané samozřejmosti. Myslím, že je
dobře, že naše vyznání Ježíše jako
Pána je dnes velmi nesamozřejmé,
že dnes musíme znovu a znovu pro-
mýšlet, čemu a komu vlastně věří-

me, na co vsázíme. Že nás dnešní
postkřesťanská doba nutí znovu a
znovu „spočíst náklad" (L 14, 28nn),
ptát se sami sebe, zda to máme
zapotřebí, zda opravdu chceme ještě
dnes, v jednadvacátém století, slou-
žit nějakému králi.

Jho, které netíží
Není to ovšem panovačný král.
Nikdy nepůsobil jako mocí posedlý
vladař. Je to král, který přijíždí na
oslátku, který si hraje s dětmi, pa-
novník, který umývá nohy svým
poddaným, který zve a přemlouvá,
který se nechá ukřižovat hloupými a
zlými lidmi, jako jsem já. Je to berá-
nek na trůnu. Ano, je pro mě veliká
čest, vpravdě královská milost, že
smím nasadit své síly pro jeho krá-
lovství, že smím patřit k jeho zvlášt-
nímu (někdy velmi zvláštnímu) li-
du, že smím následovat takového
Pána. Nevím o žádné lepší cestě, o
žádné smysluplnější životní náplni,
než je jeho Kázání na hoře, jeho
dvojí přikázání lásky (Mt 22,37-40),
jeho Zlaté pravidlo (Mt 7,12), jeho
evangelijní halacha.
Jistě, tohle všechno mi nebylo jasné
od začátku. Právě to mi na celé věci
připadá zajímavé a vzrušující, že
celé to Ježíšovo panství dnes vůbec
není samozřejmé. Že nás to znovu a
znovu staví před rozhodnutí. Když
mi bylo devatenáct, nevěděl jsem, co
se životem, nevěděl jsem si rady
sám se sebou. Přebíral jsem horečně
mezi nabídkami a životními cesta-
mi, náboženskými a jinými. Je to
zvláštní a vlastně mi to vůbec ne-
slouží ke cti, že když jsem poprvé
četl evangelia, okamžitě jsem se
našel mezi hříšnými (a ne spravedli-
vými), pro které přišel (Mt 9, 13),
mezi nemocnými (a ne zdravými),
kteří potřebují lékaře (Mt 9,12), mezi
těmi, kdo hladoví (ne mezi sytými),
které k sobě zval (J 7,37), mezi těmi,
kteří zabloudili (Iz 53,6), kteří jsou
jako ovce bez pastýře (Mt 9,36), kteří
se ztratili a kteří zoufale potřebují
pomoc. A tak jsem (zprvu opatrně a
nevěřícně) přijal jeho pozvání, složil
svá břemena a nalezl odpočinutí (Mt
11, 28). Nalezl jsem osvobozující
„radost nebýt bohem", jak říká
Tomáš Halík. Nemusím být pá-nem,
protože vyznávám „Ježíše Kris-ta,
Pána našeho".

Až na sám konec země
Vyplývá z téhle mojí křivolaké cesty
k víře, že Ježíš Kristus je pánem je-
nom „pro mě", nebo jenom „pro
nás", církevní křesťany a životní
ztroskotance, pro zkrachovalé exis-
tence a zakomplexované adolescen-

ty? Ne, tuhle existenciální, politicky
korektní, ochočenou podobu Kris-
tova panství nějak neumím spol-
knout. Věřím-li vůbec, věřím, že
jsem vsadil na správnou kartu (a ne
na „chromého koně"). Věřím, že na
konci dějin se naplní moje naděje.
Kristovo panství určitě není otázkou
osobního vkusu či subjektivních
hodnotových preferencí. Jistě, nevě-
řím v plíživou rechristianizaci Evro-
py, v upachtěné a vlezlé vnucování
evangelia, ani v nastolování Božího
království politickými prostředky.
Přesto si myslím, že nadějné očekává-
ní univerzálního mesiášského věku
patří k základním kamenům uhlířské
víry. Modlíme se přece „přijď králov-
ství tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak
i na zemi..." Církev má být znamením
budoucnosti celého vesmíru, ukazo-
vat směrem k tomu, co přichází. Má
vnášet vůni a kvalitu budoucího věku
do zmatků a zápasů současnosti.
Věřím, že spravedlnost, pokoj a ra-
dost (Ř 14,17) jsou „hudbou budouc-
nosti", která se týká celého lidstva, že
celý svět (nejen naše církevní stádeč-
ko) směřuje k eschatologickému šálo-
mu Božího království, jak o něm
básní Milan Balabán. Věřím, že jako
křesťané smíme tuto naději dosvědčo-
vat a k této naději zvát. Že naše volá-
ní „Pane, přijď!" (Zj 22,20) má nako-
nec kosmický, univerzální dosah. Že
smíme očekávat, vane-li nám do pla-
chet vítr budoucnosti (v Bibli se mu
říká Duch svatý), že tato naděje bude
nakažlivá, že bude působit jako bla-
hodárná infekce, jako virus chřipky v
nacpaném autobuse. Tuto nakažlivou
naději, tento pohled sub specie aeter-
nitatis (jak říkával Tomáš G. Masaryk)
smíme jako křesťané vnášet do rozho-
vorů nad naléhavými výzvami a
úkoly současnosti, do pluralitní mo-
zaiky současné globální kultury, ano i
do mezikulturního a mezinábožen-
ského dialogu.
V nakladatelství Kalich nedávno
vyšla kniha Pavla Filipiho nazvaná
„Pozvání k naději". Myslím, že tato
slova snad nejlépe vystihují úkol
křesťanské církve v dnešním pestro-
barevném světě. Ano, smíme své
bližní zvát k naději. K naději, jejíž
součástí je svoboda od vlastního i
cizího panství. Svoboda těch, kteří
už nemusí být bohy a pány, ani ne-
musí jiným bohům a pánům otročit.
Svoboda a naděje obyčejných lidí,
kteří směli odložit břímě cizího i
vlastního panování, protože vyzná-
vají a vyhlížejí „Ježíše Krista, Pána
našeho". Toho, který byl, který je a
který přichází (Zj 1,8).

Pavel Hošek 
Český bratr 9/2006

To nejzajímavější jsme pro vás 
přečetli v ...

Zlomenou nohu mi zavěsili na kladku,
která mi trochu brání v rozhledu po ne-
mocničním pokoji. Mám-li však hlavu
malinko stranou, vidím proti sobě lůžko
pana Jezevce. Většinu dne leží pan Jeze-
vec jen tak na zádech a kouká do stropu.
Když však včera po obědě usnul, řekl mi
povídavý pan Vepř, že to je podivín. Usa-
dil se na opuštěném místě upro-
střed lesa a obývá tam polo-
rozpadlý „hrad" (jak se
jezevčímu podzemí ří-
ká). Hloubí z něho na
všechny strany
dlouhatánské chod-
by a myslí, že snad
objeví poklad. A
právě v jedné tako-
vé chodbě se na
něho sesuly těžké
kameny. Jen taktak,
že, vyvázl životem. Po-
hmožděniny má po celém
těle. - Včera jsme všichni do-
stali po obědě moučník - takovou
výbornou piškotovou roládu. Pan Jezevec
ji však odstrčil a suše prohlásil: "To neže-
ru!“ A tu se hned ozval pan Vepř: "Jestli
nemáte chuť, tak mi to dejte. Já zbodnu
všechno.“ A když si pan Jezevec zas zdří-
ml, poznamenal pan Vepř polohlasem:
"Někdo tady dělá ze sebe kdovíjakou ho-
noraci a ofrňuje nad jídlem nos, ale doma
se cpe vším možným. Tihle jezevci prý
zhltnou i ropuchu - a to je už co říct!"
Po levé straně vedle mne. leží pan Křeček.
Zdá se mi, že je dost zlostný. Je stále s
něčím nespokojený. Už několikrát se
pohádal se sestřičkami. Musely by mít
svatou trpělivost, aby vyhověly všem jeho
přáním. Jednou přišly měnit ložní prádlo,
právě když byl pan Křeček někde na chod-
bě, a objevily mu pod polštářem ukryté
zásoby všelijakých pochoutek na přilepše-

nou. Když viděl, jak mu to všechno vy-
rovnaly na nočním stolku, zlostí prskal.
Dokonce si stěžoval doktoru Chrtovi:
„Víte, pane doktore, v noci mě bolely oba
řezáky, ale když jsem chtěl, aby mi sestra
přinesla prášek, mohl jsem se uzvonit. To
už přestává všechno. Platím si přece ne-
mocenskou!"

Jak je patrno, kamarádit s tě-
mihle dvěma patrony dost

dobře nejde. Zato pan
Vepř se chová ke mně

jako starší kamarád.
A co tady vůbec
dělá? To vám mu-
sím vysvětlit: Ně-
jaký člověk se
ošklivě opařil a
přišel o pořádný

kus kůže. A víte, že
pan Vepř věnoval

pruh vlastní živé tká-
ně, aby ji mohli tomu

ubožákovi přišít? Opravdu!
Říká se tomu transplantace. Teď

se pan Vepř sám hojí. Tak takhle obětaví
dovedou být vepři! Přesto však prý jsou
na světě lidi, kteří pokládají vepře za ne-
čisté. Není to nespravedlnost? Až se vrá-
tím z nemocnice domů, poprosím rodiče,
ať někdy pozvou pana Vepře na náš dvůr.
Je to opravdu dobrák od kosti, jak jednou
o něm řekla vrchní sestra Kolie. Ona
ovšem tehdy před ním také zavtipkovala;,
že od kosti je dobrá i vepřová šunka. Ne-
zdá se mi však, že by se takový žert  mohl
panu Vepři líbit.

Všichni kolem nejsou stejní.
Někdo každým slovem šetří, 
někdo je zas pěkný mluvka, 
někdo bývá s každým ve při.

Daniel Henych
Pokračování

Moji spolupacienti

4

Také evangelický týdeník valden-
sko-metodistické církve v Itálii
"Riforma" otiskl 18. srpna rozhovor
s moderátorkou (tedy představitel-
kou) Marií Bonafede. Stalo se tak.
rok po jejím zvolení a dva dny
před zahájením synodu v Torre
Pellice. "Být křestany jinak. Jako
evangelíci jsme přesvědčeni o roz-
dílnosti církve a státu: proto se
angažujeme pro jeho světskost.
Naše církve musí ujít cestu angažo-
vanosti, za což mají být vděčné
Bohu", nadepsal tento rozhovor
Giuseppe Platone.

* Co mohou křesťané dělat proti nežá-
doucím jevům?
1. V přímluvných modlitbách je svě-
řovat Pánu Bohu.
2. Orientovat se v nich a zhodnotit
jejich význam.
3. Najít své místo vzhledem k nim.
4. Hledat spojence v širším spole-
čenství církví.
5. Podpořit příslušné občanské sdru-
žení nebo je založit.
6. Obrátit se na kompetentní místa.
7. Prosit Boha o moudrost a vytr-
valost.

Bohuslav Vik

Proč zrovna tenhle pán

Rozhovor s "hierarchou"

Kristian Pavel Lanštják
11. března 1892 - 16. července 1986

Dokončení na str. 4



V létě mezi nás na Liberecko a do
Krkonoš zavítal hudební soubor
Evangelické zemské církve Hessen-
ska-Nassavska: Hessische Kantorei. V
této zemské církvi je to nejstarší sou-
bor, který přesahuje rámec jednoho
farního sboru. Dnes se do něj sjíždějí
lidé dokonce z míst odlehlých daleko
za hranicemi Hessenska-Nassavska.
Vznikl po válce, kdy v Německu pa-
novala bída a kdy mnozí evangelíci
nalezli zvláště útěchu ve společném
vícehlasém zpěvu písní ze světa evan-
gelické duchovní hudby - staré, ale i
současné. Dnes vede soubor vdova po
jeho zakladateli a prvním sbormistru,
sestra Christa Reichová, mimo jiné
také autorka knihy „Evangelium: zně-
jící slovo“ pojednávající o významu
zpěvu v praktické theologii. Soubor
má okolo 70 členů. Sjíždí se během
roku jednou za měsíc, pokaždé na jiné
místo, a posiluje svým zpěvem a
instrumentálním přednesem zvláště
sbory malé a odlehlé. Nevyhledává
velkoměstské chrámy a co nejpočet-
nější publikum. Proto se tu a tam
stává, že zpívá a hraje v početní pře-
vaze. Jednou za dva až tři roky vyjíždí
do zahraničí. Vystupoval v minulosti
např. v Izraeli, na polském Těšínsku
nebo v Itálii, tj. zvláště tam, kde jsou
evangelíci v menšině.
Letos přijali pozvání k nám, aby za-
zpívali a zahráli ve sborech Českobra-
trské církve evangelické v Jilemnici, v

Kříž-licích, v Libštátě, ve Vrchlabí (v
rámci tamní ekumenické spolupráce
vrchlabského evangelického sboru s
římskokatolickou farností), v Novém
Městě pod Smrkem a v Liberci. Kromě
toho zazpívali v domově důchodců v
Jindřichovicích pod Smrkem a uspořá-
dali koncert v hejnické bazilice. Toho-
to 14denního pobytu se zúčastnilo
okolo 40 dospělých a 10 dětí. Někde
vystupovaly děti samy vedle dospě-
lých (např. v domově důchodců). Z to-
ho je mimochodem zřejmé, že mnozí z
nich takto trávili své rodinné dovole-
né. Akci značným dílem podpořil
Goethův institut. V Krkonoších se po-
dařilo zajistit ubytování ve středisku
naší církve „Horský domov" v Herlí-
kovicích, v Jizerských horách pak v
Centru duchovní obnovy v Hejnicích -
bývalém františkánském klášteře.
Jednotlivá vystoupení by bylo možné
charakterizovat jako hudební nešpory,
popř. jako duchovní koncert, nebo
jindy jako doprovod shromáždění na
ranních nedělních bohoslužbách. Ně-
kde se dokonce podařilo navázat krát-
kodobou spolupráci, která vyústila ve
společný zpěv, tj. jak česká, tak němec-
ká strana zazpívaly jednu či dvě písně
ze zpěvníku. Z nástrojů postupně za-
hrály: flétny příčné i zobcové, pozou-
ny, varhany, housle, klarinety, violon-
cello. K nejčastějším žánrům písní pat-
řila moteta na biblické verše a církevní
kánony. Zvláště biblické motetto je

žánr, který patří v našem kraji na poli
koncertního světa k úkazům spíše
vzácným. Jedná se v podstatě o vý-
klad biblického textu prostřednictvím
hudebního ztvárnění. Tvůrce takové-
ho moteta je pouhým vykladačem a
misijním služebníkem většinou jen
několika málo veršů a svou hudbu při
její tvorbě podřizuje smyslu textu
vždy s ohledem na každé slovo. Ideá-
lem tedy není hudbou ozdobený ne-
srozumitelný text, nýbrž krásná,
působivá, mocná polyfonní hudba
sloužící ještě mocnějšímu biblickému
textu (někdy jen jednomu verši),
naznačující mocně jeho smysl a jeho
ducha. Umění hudby zde tedy
naprosto slouží zvěsti samé. Nešpory
byly prokládány pokornou četbou z
Písma do ticha, krátkými výklady a
vždy také promluvou sestry Rei-
chové, jejímž obsahem bylo podtržení
hlavní zvěsti večera a uctivé, ba
pokorné a vždy upřímně přátelské
oslovení.
Po vystoupeních v našich sborech
vždy také následovala společná bese-
da o otázkách aktuálních v našich
církvích a hosté Hessenského kantorá-
tu byli poctěni lákavým pohoštěním.
Umíte si asi představit, jakou práci to
dalo našim severočeským sborečkům
se na takového hosta připravit. Na-
štěstí to byl host skromný.

Adam Balcar
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24. 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 Mareš 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 Nečas
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

Hessenský kantorát 
potěšil severočeskou diasporu

seznámí s tím, jakými pravidly se řídí
návštěva kostela a jaký že je toho
smysl. To a mnohé jiné připravili M.
Otřísal, D. Brůhová, J. Čumpelík, J.
Vaniš, režie Allan Lazarov.  

Pozvánky

ČT 1
Cesty víry - 14.15
O životě patrona Bavorska a Šuma-
vy Vintíře z Niederaltaichu. 
Režie V. Hájek 

Křesťanský magazín - 14.35
Křesťanský magazín z Prahy pokra-
čuje v soutěži Po stopách apoštola
Pavla, která vyvrcholí na jaře příštího
roku vylosováním výherce, který se
bude moci sám vydat alespoň po ně-
kterých ze stop Pavlova misijního
díla. Pánové Vávra a Vacek nás opět

Televize

Po krátké těžké nemoci zemřela
moje manželka Jana Hromádková. 
S bolestí přijímáme tuto ztrátu a 
s vděčností si připomínáme její na-
plněný život. Za upřímné osobní i
písemné projevy účasti děkujeme
touto cestou mnoha sborům a jed-
notlivcům v ČCE, v sesterských
církvích a mnoha dalším. Na hrani-
ci života a smrti vyznáváme s Žal-
mistou: "Můžeš opět odpočinout,
moje duše, neboť Hospodin se tě
zastal." (Žalm 116,7).

ThDr. Josef Hromádka, Ellen,
Daniel a Tomáš, děti s rodinami

Poděkování

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE

EVANGELICKÉ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

vás srdečně zve na sborovou slav-
nost ke 100. výročí postavení koste-
la a 85. výročí samostatného sboru
Program:
Sobota 14. října
17 h - Neformální podvečer vzpo-
mínání na život sboru v uplynulých
letech a desetiletích, promítání dia-
pozitivů, společenství...
Připravují Josef a Pravdomil Brchaňo-
vi, Zbyněk Honzal a David Balcar.
Neděle 15. října
9.30 h - Bohoslužby (káže synodní
senior Joel Ruml, zpívá pěvecký
sbor Jakoubek)
- Společný oběd na faře
13 h - Peter Morée: Česká reformace
- národní, sociální nebo náboženská?
Přednáška nizozemského teologa -
církevního historika, žijícího s pře-
stávkami od r. 1986 v českých ze-
mích, o pohledech na českou refor-
maci z pozic nacionalismu, marxis-
mu a teologie.
14.15 h - Hudba
14.30 h - Joel Ruml: Přítomnost a
budoucnost českobratrských evan-
gelíků.
Přednáška a rozhovor o křesťan-
stvu a Evangelické církvi v součas-
nosti a o výhledech do budoucna.
15.30 h - Zakončení
Do 17 hod možnost navštívit výsta-
vu „Já a můj dům budeme sloužit
Hospodinu" v Muzeu Jindřicho-
hradecka (Štítného ul.)

* * *
THE INTERNATIONAL DVOŘÁK SOCIETY

VE SPOLUPRÁCI S FARNÍM SBOREM ČCE
V PRAZE NA VINOHRADECH si vás do-
voluje pozvat na slavnostní večer
slova a hudby, pořádaný ku příleži-
tosti 70. narozenin Václava Havla ve
středu 11. října v 19 h v modlitebně
ČCE v Korunní 60, Praha 2. Promluví:
Věra Lukášová, Jan Čapek, Martin T.
Zikmund. V hudební části vystoupí:
Ramona Schulz - klavír, Daniel Veis-
klavír, Helena Veisová - klavír, Ra-
doslav Kvapil - klavír, Marta Filo-
vá-soprán.

Milý Josefe,
v tuto chvíli se nechceme opírat o
podrobnou písemnou dokumentaci o
Tvé životní a teologické cestě. Při-
jmi shovívavě těchto několik vzpo-
mínek svých kolegů z doby jejich i
Tvých počátků. Vzpomínáme si, žes
vlastně také patřil k té skupině
evangelických a reformovaných stu-
dentů, kteří před fakultním studiem
absolvovali „přípravku". - Bydleli
jste v Myslíkově ulici, vytvořili jste
si vlastní společenství a vztahy
odtud vám účastníkům zůstaly.
Bohosloví Tě bytostně zajímalo a
také jsi se v něm vždy pohotově ori-
entoval. Bezpochyby byl jsi i Ty
ovlivněn myšlenkami našeho děka-
na J.L.H. Nešlo Ti jen o solidní vzdě-
lání v oboru, ale také o pozorné sle-
dování toho, co se děje ve světě.
Jednou z důležitých snah J. L. Hro-
mádky v padesátých a šedesátých
letech bylo pomoci ruským křesťa-
nům z izolace. Zval je k nám a oni
zase nás k nim. Víme něco o tom, jak
jsi už jako student mohl být v dele-
gaci, jež navštívila některá středis-
ka pravoslaví. Tam někde začala
Tvoje pohotovost pro kontakty s
církví ikon a východní liturgie. -
Zcela jiná okna do světa se Ti otev-
řela, když jsi v čase „pražského
jara" - to už jako správce šternber-
ského sboru - mohl rok pobýt v
Oxfordu. Rozšířila se Ti tak schop-
nost komunikovat jak v prostoru
jazyka německého, tak také ve světě
anglosaském.
Tato průprava Ti jistě přišla k dob-
ru, když jsi po farářování v Olomou-
ci byl povolán k funkci synodního
seniora s četnými zahraničními po-
vinnostmi reprezentace, a posléze k
účasti v Adamcově vládě. Vykonal
jsi v celocírkevním i státním pově-
ření řadu zahraničních cest a umíš o

tom poutavě vyprávět. Jde Ti ke cti,
že jsi po ukončení pověření na těch-
to postech přijal místo terénního
duchovenského pracovníka, a to v
nikoli snadném Slezsku; rovněž to,
že jsi i tady směřoval k přesahu
čistě církevní půdy: Mládež na
středních školách frýdeckých řadu
let poslouchala Tvoje přednášky o
křesťanství a zdejší veřejnost vědě-

la, že dokážeš osvětlit z pozic bib-
lického evangelia také jiné občanské
otázky.
Přejeme Ti k sedmdesátinám, aby
církevní i občanská pospolitost ješ-
tě dlouho využívala Tvých schop-
ností učitelských i svědeckých.

Za kazatele Moravskoslezského
seniorátu L. K.

Pozdrav sedmdesátníkovi 
ThDr. Josefu Hromádkovi

Zvlášť se K. P. Lanštják zasloužil o
vztahy se Slovenskem a o podporu
Lužických Srbů v Čechách i v Ně-
mecku. Na německé straně je jeho
jméno dodnes známé.
Náš farní sbor připravuje v tomto
roce knižní publikaci v českém a ně-
meckém jazyce. Do publikace zahr-
nujeme kromě vlastních svědectví

Kristiana Pavla Lanštjáka i různé
články o jeho působení v církvi a ve
společnosti a několik dalších soudo-
bých dokumentů a fotografií. 
Všechny hotové příspěvky do toho-
to sborníku jsou k nahlédnutí na
http://www.volny.cz/cce.zizkov 

Českobratrská církev evangelická
– Betlémská kaple na Žižkově

Kristian Pavel Lanštják
Dokončení ze str. 3

ŽENEVA

Apel z Blízkého východu na Valné
shromáždění Světové rady církví:
Prosím, udělejte něco! 
Úpěnlivou prosbu o pomoc lidí z
Blízkého východu přednesl prezi-
dent Konference evropských církví
(KEK) Jean-Arnold de Clermont na
současném zasedání Valného shro-
máždění Světové rady církví (SRC)
v Ženevě. 
„Nespokojujte se pouze s modlitba-
mi," provolával de Clermont ke 150
shromážděným delegátům. „Lidé
na Blízkém východě nás vybízeli
slovy: Prosím, dělejte něco." De
Clermont podal zprávu o své cestě

do Libanonu, kterou v polovině
srpna podnikl spolu s dalšími třemi
delegáty KEKu. Dle de Clermonta je
nutné provést jasné analýzy, které
rozpoznají, že jádrem problému je
izraelsko-palestinský konflikt. 
Církve by se měly konkrétněji anga-
žovat pro mír, respekt a spravedl-
nost v tomto regionu, řekl de Cler-
mont. 
Generální tajemník SRC Samuel Ko-
bia navrhl Valnému shromáždění,
aby vzniklo „Ekumenické fórum
pro Palestinu a Izrael", v jehož rámci
by se koordinovaly církevní iniciati-
vy. I Kobia se domnívá, že ekume-
nické hnutí může hrát při hledání
spravedlivého míru na Blízkém vý-
chodě důležitou roli. 

www.eni.ch

Z ekumeny


