
Text: Ř 8,15-16
Čtení: Ga 3,26 - 4,7

Občas se v médiích vyskytne slovo
„věřící". Nikdy nevím přesně, co to
slovo znamená, kdo se tím myslí.
Evangelíci sami o sobě toto označení
nepoužívají. Někdy to o sobě řeknou
někteří katolíci, ale zase většinou v
médiích, snad aby nemátli „nevěřící",
používají obecně srozumitelný, i když
nesmyslný výraz. Označení „věřící"
používají nejčastěji „nevěřící", čímž
nechtě dávají najevo, že nevědí, oč v
křesťanství jde.
Nikdy bych o sobě neřekl, že jsem
„věřící". Zní to staticky: „jsem věřící,"
jako „jsem skaut" nebo „diabetik" a
nevyjadřuje to každodenní stále pří-
tomnou dynamiku života víry. Navíc
termín počítá obecně s nějakým „věře-
ním", jako by bylo samozřejmé, o
jakou víru jde, nebo jako by to bylo
jedno.
V obecném povědomí „nevěřících"
má pojem „věřící" co do činění s člen-
stvím v nějaké církvi. My sice jsme čle-
nové nějaké církve, ale víme, že naše
členství někde zdaleka není to hlavní. 
Raději o sobě říkáme, že jsme křesťa-
né, evangelíci. Jeden vzdělaný muž,
který přestoupil z jedné církve do jiné,
odpověděl na otázku žurnalisty, kdo
vlastně je: „Jsem křesťan, vlastně pře-
devším jsem člověk. Pak jako upřes-
nění jsem křesťan." To je mi blízké,
jsem člověk, křesťan, českobratrský
evangelík. Prožívám toto své evange-
lické bytí intenzivně, nedovedu si
představit život bez modlitby, biblic-
kého čtení, bez společenství stejného
vyznání. Ale „věřící"?
Co je na naší víře charakteristické?

Záleží, co myslíme „naší" vírou, své
křesťanství, evangelictví, českobratr-
ství? „Nevěřící" nás křesťany nerozli-
šují, jsme pro ně „věřící", jako křesťané
většinou nerozlišují šíity a sunnity v
islámu. Ale my sami bychom měli
vědět, co jsme jako křesťané, jako
evangelíci i jako „čeští bratři". Nebo:
ještě více, než co jsme, bychom měli
vědět, co prožíváme, zakoušíme, co
myslíme tím, že jsme křesťané, čemu
„věříme".
Apoštol Pavel stejnou otázku vykládá
v obou základních epištolách – do
Říma i do Galacie. Hlavním motivem
je představení křesťanství na obou
místech i představení sebe, pisatel
chce také pomoci křesťanům tady i
tam poznat i přijmout evangelium.
Ale můžeme tušit, že apoštolovi slou-
ží psaní dopisů i k tomu, aby si sám
znovu ujasnil, zformuloval i obnovil
základy své víry. Tak to má být: „nevě-
řící" kolem nás jsou nám také inspira-
cí, abychom se přiměli znovu si udělat
jasno. Není nad to, když si člověk při-
pomene své základy, kořeny. A když
to dělá pravidelně. 
Apoštol Pavel začíná své kázání při-
pomenutím Boží lásky. Bůh člověka
přijímá kladně nikoli proto, že člověk
tak dobře naplňuje svou roli, úkol na
zemi, nýbrž proto, že Bůh je plný
lásky. To je to, čemu se říká „osprave-
dlnění pouhou vírou". Můžeme v tom
cítit trochu polemiku: jako by hned na
počátku bylo nutno bránit se před
možným nebo již existujícím neporo-
zuměním, zahájit obranu před očeká-
vanou dezinterpretací. „My ale
nejsme otroci, jestli to někoho napad-
lo! Nejsme povinni dostát nějakému

nebeskému předpisu nebo obstát
před nebeským kontrolorem! Tak to
není! Nikoli z našeho plnění zákona,
nýbrž z lásky Boží je náš život naplňo-
ván smyslem. Ne z vykonávání kultu,
rituálů a předepsané morálky, nýbrž -
milostí Boží."
Toto „ospravedlnění pouhou vírou a
pouhou milostí", tento objev se zdál
tím nejpřevratnějším z evangelia v
prvním století. Jako by se právě  tady
dělily cesty nebližších příbuzných –
křesťanství a židovství. Jako by právě
tady bylo nutno vymezovat, co to je
být křesťan, co víc, než být obecně
„věřící". Toto je křesťanské „věření":
lidský život má cenu a smysl a krásu
nikoli, že člověk je tak dobrý nebo jest-
liže je tak dobrý, nýbrž prostě proto,
že Pán Bůh má rád tento svět i každé-
ho v něm. 
Přešlo pár století a církev svatá jako by
to zapomněla. Znovu se kult a ritus,
liturgie a předepsaná morálka dostaly
na první místo. Znovu bylo nejdůleži-
tější „být někde členem", zapsán, plnit
nějaká rituální, morální a společenská
pravidla. Znovu šlo jen o to, jestli
jeden je nebo není „věřící". Tento tlak
pořád stoupal a když už to nešlo dál,
povstali kritikové. A protože jejich
hlas nebyl příliš přijímán, cesty křesťa-
nů se rozešly - reformátoři odmítli
zákonictví, ritualizaci, pověrčivost i
moralizování církve a znovu vyhlásili
přijetí milosti. Jako kdysi apoštol
Pavel.
Přešlo opět pár století. A stojí tu církve
evangelické, luterské, reformované,
baptistické i svobodné. Všechny mají
své členy, své „věřící", všichni nějak
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Synové a dcery Boží

VIII.
„Noé našel milost

před Hospodinem.“
(1.M 6,8)

A lidé z měst si stavějí svoje archy na
horách, aby měli kam utéct před smo-
gem velkoměst... Věru, celá Evropa se
proměnila v jedno veliké staveniště
„archy“, ve staveniště k záchraně,
protože k tomuto stavění nás žene
nejistota a mrazivý strach o život.
I tady je nejprve důležité si uvědomit,
z čeho že se zrodil tento stav. Asi tu
bude podobný důvod, jako je popsán
už zas na začátku Bible. Příběhům o
Noémovi předchází zvláštní vyprávě-
ní o tom, jak si božští synové brali
dcery lidské a jak se jim rodili obři.
Nebo - jak lépe překládá ekumenický
překlad Bible, jak se rodily zrůdy! Tak
stojí napsáno na začátku 6. kapitoly
Bible.
Ti „božští synové“ - to byli zcela jistě

úplně obyčejní lidé, všem lidským
bídám poddaní, kteří se ovšem sami
za božské prohlásili. Jen vzpomeňme
na to nejprvnější lidské pokušení:
„Budete jako bohové!“ (Gn 3, 5) To pra-
staré pokušení se tady opět dere ke
slovu. Takže i příběh o synech bož-
ských a o obrech ze 6. kapitoly je iro-
nickým a kritickým příběhem proti
lidskému titánství. Ukazuje na kořeny
ohrožení a zmaru v lidské nadutosti.
Všecky lidské sklony a tužby „být
jako bohové“ a přerůstat do obrovi-
tých podob, všecky - celkem novodo-
bé - teorie o nadčlověku, ale i zdánlivě
docela nevinné představy o tom, jak
jsme sami strůjci vlastního štěstí a že si
v životě vystačíme „et si Deus non
daretur“ (bez hypotézy Boha), jsou
hrozbou a důvodem zkázy.
Jeden anglický sociolog, který se jme-
noval Arnold Toynbee, se zabýval růs-
tem a zánikem kultur v lidských ději-
nách. Přišel k závěru shodnému s tím
starým biblickým poselstvím: že roz-

pad určité civilizace začíná téměř
vždy pýchou a velikášstvím jedné
generace. Jak aktuální! Z pýchy a veli-
kášství vyrůstají pocity nadřazenosti a
nebetyčných sklonů, vševládných
nároků a neotřesitelné moci. I pohrdá-
ní druhými a touha zotročovat, a když
na to přijde, i zbít druhého do krve.
Jak rychle směřuje tento trend ke zni-
čení a zmaru, toho je i prastarý biblic-
ký příběh o potopě výstižným příkla-
dem.
Na kolika rovinách je i naše století do-
bou „stavění korábů“: v mezilidských
vztazích, v ochraně stvoření, v boji
proti civilizačním chorobám... Staví-
me pod nátlakem. Vody přibývá, vlny
jsou stále dravější. Ale jsou tu i pře-
kážky: lhostejnost a strach ve vlastním
srdci. Nebo únava, častá bezradnost a
skepse, naléhavé otázky, zda stavíme
skutečně tak, jak je potřeba...

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 30

Dokončení na str. 2

Nynější papež Benedikt XVI. vyslovil 7.června 2006 v Římě při týdenní gene-
rální audienci před 50.000 poutníky a turisty prosbu: "Modlíme se za to, aby
papežský primát přijali také ti bratři, kteří s námi ještě nejsou v plném obe-
cenství." Už 2.července odmítl tuto nabídku německý evangelický týdeník
Die Kirche v článku s titulem "Papež není Ježíš". Neučinil tak z antiekume-
nismu a nezájmu o jednotu církve, nýbrž proto, že nepokládá papežský úřad
za místo, na němž se rozhoduje o jednotě církve, a také proto, že nárok s tímto
úřadem spojený se příčí samé podstatě církve Ježíše Krista. Benedikt ovšem
opírá svůj nárok o Nový zákon, kde Ježíš Kristus osobně pověřuje apoštola
Petra, aby spravoval církev. Čteme tam, že lidé pokládali Ježíše za Jana
Křtitele, za Eliáše nebo Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Na Ježíšovu
otázku k učedníkům, za koho jej oni pokládají, Petr za všechny vyznal:"Ty jsi
Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův,
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že
ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou.
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v
nebi, a co přijmeš na zemi bude přijato v nebi" (Mt 16,15-19).
Tím se dostáváme k otázce, jak rozumět slovům o Petrově pověření. Bude nás
zajímat jeho osoba a jeho působení v prvním židovsko-křesťanském sboru v
Jeruzalémě a případně v Římě. V roce 1952 vydal vynikající teolog, profesor v
Basileji a v Paříži, Oscar Cullmann, historickou a teologickou knihu s názvem
"Svatý Petr, učedník, apoštol, mučedník".  Cullmannovy úsudky jsou spoleh-
livé, vzešly z důkladné základní a vykladačské práce. Podstatně pomáhají k
orientaci v otázce papežského nároku na primát jeho osoby i římského stolce.
Ta kniha pomohla překonat předsudky, které se vázaly k citovaným slovům
Ježíše k Petrovi. Dlouho jsme se v tom potáceli. Vzpomínám si, že jsme si
dovolili pochybovat o původnosti těch slov. Dávali jsme rádi za pravdu těm,
kdo tvrdili, že Ježíš mluvil o Božím království, slovo "církev" mu bylo napros-
to cizí. Podezření padlo na církev. Obviňovali jsme ji, že vložila ta slova do
Ježíšova evangelia, aby si pojistila svou vládu nad lidmi. A když jsme na
kazatelně vykládali Ježíšovo slovo k Petrovi jako skále, opírali jsme se o
reformátory Luthera, Calvina a Zwingliho, kteří byli zajedno v tom, že Petr
dostal od Ježíše titul "skála" jako věřící, ne jako osoba. Pravá skála církve je
Ježíš Kristus!

Nepřekvapil
Bošínský evangelický kostel (viz str. 4)

Dokončení na str. 2
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vědí o Bohu Otci, Synu i Duchu, všichni se cítí, že rozumějí zvěsti apoštola Pavla
i reformačních otců. Ale okolí už nám zase nerozumí, už jsme pro ně zase jenom
„věřící", členové něčeho, někde zapsaní, totiž  pokřtění,  vykonávající nějaký
kult, příp. nějakou morálku, v horším případě nějakou politiku, v nejhorším pak
obojí dohromady. A okolí, tedy „nevěřící" nás nazvou „nábožensky založení"
(což je to poslední, čím bych chtěl být).
Že jsme členové církve, je dobře, ale to není to hlavní. Že z toho vyplývají něja-
ké souvislosti pro náš pracovní i volný čas, je pravda, ale to není to hlavní. Že
naplňujeme nějakou liturgii, že nám naše křesťanství poznamenává náplň nedě-
le, je dobře, ale to není to hlavní.
Co je to hlavní? Odpovědět lze veršem z epištoly do Říma: „Ti, kdo se dají vést
Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste
opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba,
Otče!" (Ř 8,14-15) To hlavní je, že Bohu smíme říkat „Otče". Totiž nejen smíme (to
smějí všichni), ale že chceme a víme, proč říkáme Bohu „Otče".
„Nepřijali jste ducha otroctví." Nepřijali jsme ducha členství ve spolku, kde jsme
(jen) povinni stanovami, rituály a konvencemi. Pravda, i církev má stanovy, ritu-
ály a konvence, a je dobře, že je má, ale je třeba stále vědět, že jakkoli jsou dobré,
nejsou hlavní. Hlavní je, že chceme říkat Bohu „Otče" a říkáme to. Kdo říká Bohu
„Otče", není otrok výkonu náboženských potřeb.
„Nemusíte propadat strachu." Co děláme dobrého, neděláme proto, že se bojí-
me, aby nás nepotrestal nějaký nebeský soudce. Jen proto, že jsme poznali, že to
je dobré. Poznali jsme to však nikoli pod tlakem, pod sektářskou manipulací,
poznali jsme to svobodně a snad i s chutí. 
„Přijali jste ducha synovství." Křesťanovo životní nasměrování má mnoho
aspektů i projevů. Tou základní zkušeností je vědomí synovství (dceřinství).
Tedy vědomí dobrého osobního vztahu ne k něčemu, ale k někomu, který není
„Něco" nebo „To", ale „On", Otec, k němuž lze mít důvěru. 
Je těžké vysvětlit, kdo je (a kdo není) Duch svatý, jak i pro mnohé dospělé je třetí
osoba Trojice spíš „zostřením trestu" už tak obtížné formulace, co znamená
„věřím". Podle toho, co píše apoštol v citovaném dvojverší, se ovšem bez Ducha
svatého neobejdeme. Protože „věřím" znamená, že Bohu říkám nikoli „kosmic-
ký principe", „něco nad námi" nebo „tamten nahoře", nýbrž důvěrně, osobně
„Otče". A to je dar Ducha svatého. To neznamená, že pro to nelze nic udělat, ale
kdo to zná, ví, že je to dar.

Pavel Klinecký
(zkrácené křestní kázání)

Nad Biblí

Synové a dcery Boží Cullmannovi se podařilo dokázat
přesvědčivě, že Ježíšova slova k Pet-
rovi jako skále jsou původní, jen je
důvodně přesunul z Cesareje Fili-
povy do týdne Ježíšova utrpení. Ježíš
slibuje Petrovi, že na něm zbuduje
pozemský Boží lid, předjímku Boží-
ho království. I když výslovně myslil
na to, že budování církve bude
pokračovat po Petrově smrti, to, co
řekl o Petrovi jako skále, platí jemu
samému, historickému apoštolovi,
který tvoří jednou provždy pozem-
ský základ církve. Je první skalou,
která ponese všechny ostatní. Ježí-
šova slova a funkce, kterou byl pově-
řen, jsou nepřenosné. Jsou řečena
jistému apoštolovi, ne biskupovi. Po-
věření, úřad apoštola a těch dvanácti
je jedinečný, nepřenosný. Církev
bude mít v poapoštolské době bisku-
py a misionáře, ale už nikdy nebude
mít apoštoly. Jejich jedinečnost je v
tom, že byli svědky vzkříšení Ježíše
Krista a za jeho pozemského života s
ním chodili. Petr je mezi nimi první,
ne však jediný. Sdílí tuto funkci s
druhými apoštoly. Když apoštol
Pavel mluví o církvi, řekne, že věřící
"jsou stavbou, jejímž základem jsou
apoštolové a proroci a úhelným
kamenem sám Kristus Ježíš" (Ef 2,20).
Přenášet apoštolský úřad na pozdější
biskupy římské, antiochenské nebo
jiné je opovážlivost, které se žádný
biskup až do 3.století neodvážil, ani
na ni nepomyslel. Teprve ve středo-
věku římští biskupové sahali po
apoštolské funkci, jako by apoštolo-
vé svým následovníkům nepředali
jen správu církve, ale i svůj apoštol-
ský úřad. 
Pro nás je Petr skála, historický a
apoštolský základ Božího zjevení,
které má konkrétní podobu v osobě
Petrově. Nejen římská, ale všechny
křesťanské církve by si mohly na své
kostely napsat Petrovo jméno i jeho
pověření. Každá z nich je apoštolská,
pokud jejich služebníci pozorně a

uctivě vykládají třeba Markovo evan-
gelium, které, jak soudil biskup Pa-
pias, bylo napsáno podle Petrova
kázání. Takových služebníků Ježíš
používá, aby svou církev budoval na
Petrovi, jak slíbil. Ti by překročili
svůj úkol a význam, kdyby na sebe
vztáhli Ježíšovo slovo o skále. Tou je
jen Petr svým prvním vyznáním, že
Ježíš je Mesiáš, Boží Syn. Na tom nic
nemění skutečnost, že jeho víra klo-
pýtala a mýlila se. Primasem byl v
první době jen krátký čas, kdy byl
hlavou jeruzalémské církve. Brzy
tuto funkci opustil a stal se organizá-
torem židovsko-křesťanské misie.
Hlavou jeruzalémské církve se po
něm stal Jakub, bratr Páně. Nicméně
Petrovo vedení se zapsalo do dějin
spásy událostmi, jak je zaznamenaly
Skutky apoštolů od 1. do 10. kapitoly.
Tehdy Petr podle pověření Ježíšova
odmítal nebo přijímal (kralicky: sva-
zoval a rozvazoval), jak to kupř.
čteme v příběhu o Ananiášovi a Safi-
ře (Sk 5).
Nový zákon nic neříká o vztahu Petra
k Římu. Historicky je však vel-mi
pravděpodobné, že Petr přišel do
Říma a vytrpěl tam mučednickou
smrt. To ovšem neopravňuje římské-
ho biskupa dovolávat se Petra a svou
římskou církev označit za jedinou
církev katolickou a apoštolskou. Ta-
kového práva by se mohl spíše dovo-

lávat Jeruzalém, jehož církev Petr
vedl. Hlásí se však zvláště Antiochie,
která pokládá Petra za svého prvního
biskupa. V Petrově době měla Antio-
chie větší důležitost než Řím. Teprve
ve 2. a 3. století nabyl Řím a jeho cír-
kev svého předního postavení. Zno-
vu to opakujme: až do začátku 3. sto-
letí žádný z římských biskupů ne-
myslel na to, aby na sebe vztáhl to, co
Ježíš řekl Petrovi, a ucházel se o říze-
ní celé církve. V době poapoštolské
bylo vedle Říma několik důležitých
center viditelné církve, která by si
mohla činit nárok na vedení celé círk-
ve. Je jich několik i dnes a budou exi-
stovat i nadále. Cullmann jich jme-
nuje deset: Antiochie nebo Korint,
Efez nebo Alexandrie, Konstantino-
pol nebo Wittenberg, Canterbury
nebo Ženeva, Stockholm nebo Am-
sterdam - já bych připojil Prahu.
Žádné biskupské sídlo ani žádná
osoba není předurčena k tomu, aby
spravovala celou církev. Písmo ani
dějiny prvotní církve neumožňují,
aby si římský biskup učinil ze svého
primátu božské právo a vydával dog-
mata, která přesahují svědectví apoš-
tola a proroků, na nichž je církev
Páně založena.
Evangelíci mají pro papeže a některé
jeho postoje respekt, ale jako svou
hlavu jej nemohou uznat.

Josef Veselý
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Nepřekvapil

Sm ry A AB B C
Krajní pravice: Pravice: Pravý st ed: St ed:
Jan z P íbram Petr z Mlado ovic Jan Rokycana Jakoubek ze St íbra

K iš an z Prachatic Konrád z Vechty Ji í z Pod brad Vav inec z B ezové
Kn z Ambrož

Jan Žižka z Trocnova

Spole né: „Soudce chebský“ „Soudce chebský“ „Soudce chebský“ „Soudce chebský“

Rozdíly: P ipouští se i tradice P ipouští se i tradice P ipouští se i tradice P ipouští se i tradice

Spole né: Kalich – p ijímání podobojí Kalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojí

Rozdíly: Transsubstanciace Transsubstanciace Transmutace
Chléb posvátný
(transfigurace?)

Spole né:
Církev jako obecenství 

v ících
Církev jako obecenství 

v ících
Církev jako obecenství 

v ících
Církev jako obecenství 

v ících

Rozdíly:
Snaha o dohovor se stávající 

církevní institucí západní i 
východní

Snaha o dohovor se 
stávající církevní institucí 

západní i východní

Snaha o dohovor se 
stávající církevní institucí 

západní i východní

Snaha o dohovor se 
stávající církevní institucí 

západní i východní

Spole né:
Odmítnutí výsad – 

spravedlnost pro všechny
Odmítnutí výsad – 

spravedlnost pro všechny
Odmítnutí výsad – 

spravedlnost pro všechny
Odmítnutí výsad – 

spravedlnost pro všechny

Rozdíly:
P ijímá se tradi ní rozvrstvení 

spole nosti;
P ipouští se obranný boj

P ijímá se tradi ní
rozvrstvení spole nosti;
P ipouští se obranný boj

P ijímá se tradi ní
rozvrstvení spole nosti;
P ipouští se obranný boj

P ijímá se tradi ní
rozvrstvení spole nosti;
P ipouští se obranný boj

(pomocné formální
d lení)

lánek . 1 (Bible)
„Najprve,aby slovo Božie po království eském svobodn  bez p ekazy od k es anských kn žie bylo zv stováno a kázáno.“

lánek . 2 (Eucharistie, Ve e e Pán )
„Druhé, aby velebná svátost t la a krve Pána našeho Jesu Krista pod ob ma spósobama chleba a vína všem v rným k es anóm

lánek . 3: (Církev)

„ tvrté, aby všichni h iechové smrtedlní a jiní ne ádové zákonu Božímu odporní, ádem a rozumn  od t ch, jenž ú ad k tomu mají,
a zlá a k ivá pov st o této zemi eské aby o išt na byla, tak aby s  obecné dobré královstvie a jazyku eskému dálo.“

„T etie, že mnozí kn ží a mnišie sv tským ádem panují nad velikým zbožím t lesným proti Kristovu p ikázání a na p ekazu svému 
aby takovým kn žím to ne ádné panovanie odjato a staveno bylo, a aby podle tenie nám p íkladn  živi byli k stavu Kristovu 

lánek . 4 (Spole nost)

SMĚRY ČESKÉ REFORMACE V 15. STOLETÍ NA ZÁKLADĚ DĚLENÍ DLE

V uplynulých týdnech otiskovaná tato závěrečná zpráva z postupně zpra-
covávaných českých duchovních tradic je již v pořadí devátá. 
Úvodní komentář s celou koncepcí dvanáctidílného programu, který od
roku 1991 zpracovává ekumenický Kruh českých duchovních tradic, byl ve
značném předstihu otištěn v červnu t.r. v ET-KJ č. 22. 
Podobně jako celé dílo je i tento komentář výsledkem společné práce členů
Kruhu. Nedopatřením v redakci bylo pod tímto úvodním článkem uvedeno
jméno jednoho ze členů pracovního kolektivu. 
Omlouváme se proto jemu, všem členům Kruhu českých duchovních tradic
i čtenářům.

Red.
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Poznámka k seriálu 
"Tradice české reformace"

Tak, název bych měl. A myslím, že populární článek o svaté Trojici už dlou-
ho nikdo nenapsal. Moc se o ní nemluví, snad abychom nepopudili svědky
Jehovovy. Ti o ní mluví naopak dost často. Začínají své získávací tažení
důkazy, že nějaká svatá Trojice je přece nesmysl. Ostatně muslimové si to
myslí také.
Nicméně v poslední době jsem měl příležitost překládat dva významné
křesťanské autory, kteří o svaté Trojici píší s nevšední chutí. Jedním z nich je
Larry Crabb, druhým John Eldredge. Tito dva muži o sobě jistě vědí, i když
nevím, zda se osobně znají. Každý píše jinak a o něčem jiném. Nicméně oba
dva píší o Trojici.
Přes všechny odlišnosti tyto dva muže cosi spojuje. Nedokážu to nazvat
jinak než žízeň po Bohu, byť tento relativně moderní výraz může někomu
znít stejně otřele jako výraz „svatá Trojice“. Oba dva vědí, že náš život
zůstává prázdný, dokud nenavážeme vztah s Bohem. 
Zdá se mi, že v církvi je stále frekventovanějším tématem společenství. Není
to samozřejmě nic nového. Přesto mám pocit, že v naší čím dál rychlejší a
čím dál techničtější době toužíme po hlubokých vztazích ještě více než kdy
dříve. Víme, že nestačí povrchní známost. I v liberálních a tradičních círk-
vích lze dnes často slyšet, že církev není budova, ale společenství. A křes-
ťanství se nám rozhodně neredukuje na otázky učení. Víra pro nás není pou-
hou sestavou tvrzení, jimž intelektuálně přitakáváme.
Jedním ze základních poselství Johna Eldredge je, že celá skutečnost je
Velký příběh. Nebudu zde podrobně popisovat jeho vidění světa – ostatně
za pár měsíců mu u nás vyjde další, tentokrát zcela kratičká knížka (nejsem
si jist, pod jakým českým názvem – anglicky se jmenuje „Epic" a česky by se
mohla jmenovat třeba „Velký příběh"), která jeho vidění naší skutečnosti co-
by příběhu shrnuje. A Larry Crabb ve své poslední knížce (Soul-Talk, česky
snad „Řeč duše") nezávisle na Eldredgovi upozorňuje, že je nešťastný ten
člověk, který nemá nikoho, komu by mohl vypovědět svůj příběh. 
Jak to souvisí s Trojicí?
Ve Velkém příběhu hraje roli Bůh Otec, Ježíš Kristus, který je Synem Božím,
a Duch svatý. Otec není Syn, a přesto jsou jedno. Duch není Otec a není ani
Syn, a přece je osoba. Není to žádná neosobní síla. Neosobní sílu nelze
zarmoutit. Nelze ji urazit. Neosobní síla nikoho neoslavuje. Nelze se jí
vlastně ani rouhat. Ne – Duch svatý skutečně cítí, prožívá, rozhoduje se…
Něco se mu vidí a něco se mu nevidí. Můžeme s ním být zajedno, právě pro-
tože je osoba. S neosobní sílou zajedno být nemůžete. Ta na vás sice může
působit – třeba jako gravitace či odstředivá síla, ale nebojte se, duchovní sílu
nezarmoutíte, i když se jí budete snažit odporovat.
Syn se podřizuje Otci, a přece není menší než On. Dříve jsem říkával: Děti
se podřizují rodičům a manželka manželovi, ale děti i manželky nejsou
přece o nic méně lidé než muži! Snažil jsem se tak vysvětlit, jak je možné, že
osoby Trojice jsou si rovny, a přitom je Otec víc než Syn.
Teď si už nejsem jistý, zda je takové mluvení moudré. Proč máme s Trojicí

O svaté Trojici
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ková, ve vzpomínce však není výslov-
ně uvedeno, že jejím otcem byl profe-
sor theologie (Josef Lukl Hromádka) a
že její matka byla rozená Luklová, což
pak ve vlastní vzpomínce hraje důleži-
tou roli.
A ovšem klade se i otázka: je knížka
určena spíše uzavřenému okruhu lidí
z jedné církve, nebo širší čtenářské
obci? Zkratka ČCE znamená Čes-
kobratrská církev evangelická. Je ale
srozumitelná dalším čtenářkám, o čte-
nářích ani nemluvě? Právě širší než
„církevnický" zájem, i umístění v žeb-
říčku nejprodávanějších titulů ukazu-
je, že se na tuto okolnost měl brát od
počátku větší zřetel. Titul knížky je pro
sekularizovanou společnost trochu
pikantní, ale z hlediska komerčního
šťastně volený.
Buď jak buď, je to vynikající příspěvek
k poznání „sebe sama", je to svědectví
o důležité službě zvěsti evangelia,
službě sboru a ovšem o neodmyslitel-
né podpoře a opoře kazatelům a celým
farním rodinám. Navíc se otevírá i pro-
blematika návratu ke starozákonním
kořenům naší víry i problematika
změn v rodinné etice.  
„Prošli jsme v jeho síle" se jmenuje
vzpomínková a svědecká kniha o círk-
vi za války. Rudým mořem jsme také

prošli v jeho síle. A podporou svědec-
tví o této síle ze strany žen z fary a na
faře je předložená též vzpomínková
knížka. Soli Deo gloria!
Vyprávění poskytly tyto sestry: Alena
Zikmundová, rozená Hromádková -
Daniela Brodská, rozená Horáková -
Irena Škeříková - Květa Pfannová,
rozená Balabánová - Olga Zelená, ro-
zená Fleischerová - Lýdia Mamulová,
rozená Prudilová - Marta Kačerová -
Milena Šimsová, rozená Procházková -
Vlasta Ženatá, rozená Volková - Jana
Pivoňková, rozená Šebestová - Ivona
Linhart.

Rozina Sebrancová

To, jak důležitou knihu Věra Lukášová
a Hana Schillerová sepsaly, v předmlu-
vě výstižně formuluje socioložka Jiřina
Šiklová. Výpovědi žen jsou jiné, než
byly knihy vzpomínek Svatopluka
Karáska, Miloše Rejchrta nebo Jana
Miliče Lochmana. „Čtěte pozorně,"
píše Šiklová v předmluvě. „Je to kroni-
ka, historie, ženské vidění a doplnění
interpretace světa, ve kterém zatím

3ET-KJ

Po rozloučení s paní farářovou Olgou
Zelenou, rozenou Fleischerovou, ze-
snulou ve věku téměř dvaadevadesáti
let, jsme se 17. srpna sešli ve sborovém
sále Českobratrské církve evangelické
v Praze na Vinohradech. Tam jsem si
všimla asi desetiletého chlapce, který
uprostřed hovoru „spadl" do knížky,
na nic nedbal, ničeho si nevšímal, ale
četl a četl. Byly to „Ženy z fary", po-
slední bestseller nakladatelství Kalich
(178,-Kč). Nevím, zda nečetl vyprávění
zesnulé paní farářové nebo vlastní
babičky, maminky nebo pratetičky.
Jisté ovšem je, že četl živé vyprávění o
reálných událostech, tedy literaturu
faktu ze společensky uzavřeného světa
evangelických far. Právě ta reálnost,
upřímnost a srdečnost vyprávění ten-
to věk přitahuje.
Knížka obsahuje rozhovory navozující
vyprávění či zpověď jedenácti žen,
které se na faře narodily nebo se vdaly
za faráře, vikáře nebo diakona, popří-
padě trochu jinak na faru patřily či
patří.  Převažují příběhy žen, pro které
takové rozhodnutí bylo v souladu s
jejich vírou a křesťanským posláním.
Služba sboru a církvi pro ně předchá-
zela jiným úvahám!  Je to volný výběr
žen různého věku, rozmezí je třiapade-
sát let. A velmi rozdílné provenience.
Červená knihovna se říkalo „čtení paní
a dívek" za první republiky, v tomto
případě by takto mohl označit knížku s
krásnou červenou obálkou jen povrch-
ní pozorovatel. Nebo ten, kdo zjistí, že
knihu „daly dohromady" ženy či, jak
se v církvích leckde či někdy říká,
„sestry". Podnět k projektu daly dvě
„paní farářové", z nichž jedna působila
řadu let jako diakonka jarovského
sboru, Věra Lukášová. Adruhá je dlou-
holetá sborová sestra u Salvátora Hana
Schillerová, obě vdovy. Jejich „života
běh" je stručně zachycen na obou
záložkách. Škoda, že nezpracovaly své
„cvičné" nahrávky navzájem!
Zasvěcenou, sociologicky a genderov-
sky laděnou a srdečně vřelou před-

mluvu napsala žena žen Jiřina Šiklová.
V ní konstatuje, že zkušenost žen z fary
nebo na faře je „součást kulturní tradi-
ce žen této země". Apochvaluje si,  že je
to i kronika, historie, „ženské vidění a
doplnění interpretace světa, ve kterém
zatím žijeme." A to opravdu je.
Na tom není dosti. Daniela Benešová
nejenže vybrala velmi decentní červe-
nou barvu obálky a skromné knížce
dala pěknou grafickou úpravu. Navíc
pro každé vyprávění vybrala jiný,
jemný, graficky vyvedený symbol na
každé liché stránce. Technickou redak-
ci zvládla Ivana Čechová. Jeden rozho-
vor uvedla Hana Pfannová.
Ideu projednala plenárka Spolku evan-
gelických kazatelů a kazatelek. Ten při-
spěl zakoupením diktafonu. S ním obě
ředitelky projektu navštívily na farách
nebo v soukromí (na „odpočinku")
jedenáct žen a hovory natočily na dik-
tafon, přepsaly a poskytly „vyslýcha-
ným" k autorizaci.
Převažují ženy farářů nebo vdovy. V
jednom případě jde o ženu diakona.
Osm rozhovorů je s „paními farářový-
mi", jejichž čest a slávu chtěly autorky
zachytit také i proto, že tato historicky
tradiční sborová funkce odchází či
zaniká. Nad tím prý německé kolegy-
ně žasly a považovaly být „jenom"
paní farářovou za neetické! Nepo-
střehly asi specificky české a normali-
zační poměry a seberealizace ženy je
pro ně možná důležitější než služba.
Naše realizátorky chtěly i „paní farářo-
vé" postavit pomníček. Nejen v Ně-
mecku, ale i u nás se prosazuje jiná
forma kvalifikace, zaměstnání a povo-
lání manželek duchovních. Apřitom se
již „zaběhla" úloha odborně připrave-
né farářky. Ty jsou v naší knížce čtyři.
Originální je, že  právě úvodní postava,
Alena Zikmundová  v letech 1999 až
2004 až ve zralém věku theologii do-
studovala..!
Navíc naše zpovědnice vyzpovídaly i
Martu Kačerovou, naprosto nezařadi-
telnou „církev viditelnou". Svým způ-

sobem patřila a patří všem farám,
všem generacím, všem farářským rodi-
nám. V retrospektivě vlastně celé čes-
kobratrské a evangelické církvi! Bylo to
moudré rozhodnutí ji vyzpovídat a
zařadit.
Věk vypravěček je poměrně vysoký.
Složitými cestami jsem došla k výpo-
čtu, že spolu se zesnulou paní farářo-
vou Zelenou, která se ve svých skoro
92 letech vydání knížky dožila, je prů-
měrný věk sympozia 69 let. Nejmladší
farářce je 39. Ta se svou originální zku-
šeností vymyká většině též i proto, že
sedm let pracovala a pracuje jako
duchovní v Německu, dva roky v
Karlových Varech, dva roky na sy-
nodní radě ČCE. Ivona Linhart.
Kniha je výzvou mladším farářkám a
farářům a dalším literátům, aby v
započaté kronice evangelických far a
sborů pokračovali. Jaké je postavení
ženy faráře, která „chodí do zaměstná-
ní"? Nebo bydlí jinde než v sídle sboru?
Je jiného vyznání? Nebo naopak nemá
příležitost k vlastnímu působení? Ctí a
uznává i mladá generace existenci
ženy, pro niž není být ženou faráře spo-
lečenské postavení, ale poslání? Jak se
žije neprovdané farářce na samostat-
ném místě? A nenesly právě věřící
ženy zvěst o Vzkříšeném od samého
počátku?
„Ženy z fary" jsou vzácný, prozíravý a
originální příspěvek k církevní i spole-
čenské historii. Jsou tu zachyceny i
ústrky úředních míst, letmo i perzeku-
ce, hnutí za lidská a občanská práva,
úsilí o zachování presbyterního cha-
rakteru církve a svobody zvěstování
evangelia, i všední realita každodenní-
ho rytěřování služebnic evangelia.
Škoda, že sympatický formát knihy,
sličná obálka a celkové uspořádání
není doplněno pečlivější redakční pra-
cí. Tak třeba v osobních údajích táza-
ných žen chybí u některých magister-
ské tituly. U jiných zase rodné (dívčí!)
jméno. U první ženy (nikoliv Evy) je
sice uvedeno, že je rozená Hromád-

V nemocnici se někdy čas strašně vleče.
Dopoledne sice chodí po pokojích doktoři
a sestřičky a kontrolují, jestli jim v noci
neutekl nějaký pacient, ale po obědě
máme dlouhou chvíli. Pan Vepř, pan
Jezevec a pan Křeček ovšem dlouhou chví-
li ne-mají, poněvadž usnou, ale já se
nudím A když tak ležím a poslouchám
cizí chrupání, je mi dost smut-
no. Začíná se mi stýskat po
domově. Ještě štěstí, že
odpoledne začnou cho-
dit návštěvy.
Za panem Jezevcem
každý den přijde pa-
ní Jezevcová, sed-
ne si manželovi až
k hlavě a tlumené
referuje, co je nové-
ho na: "hradě" a
kolik metrů nové
chodby vykopali jejich
dva synové. Paní Křeč-
ková zas přinese nové zásoby
jídla a pomůže je panu Křečkovi
naskládat do nočního stolku a pod polštář.
Za mnou přišla hned druhý den mamin-
ka Krůta, ale když viděla můj běhák v
sádře, začala usedavě plakat a nebyla k
utišení. Snad až už nebudu mít nohu na
té kladce, nebude ji to tak brát.
Nečekaně se však v našem pokoji objevila
teta Jedubaba. Kdo by to do ní řekl! Při-
nesla mi krabici plnou různých bobulí v
čokoládě; budu mít tedy co mlsat. Po
celou dobu návštěvy se jí zobák ani neza-
stavil. Jako vždy si nemohla ovšem od-
pustit štiplavou narážku na mého otce
Krocana: „Tvůj milý tatíček se tady patr-
ně neukáže. Když sleduje ty své čutálisty,
tváří se náramně bojovně, ale jakmile

slyší o nemocnici, je polomrtvý strachy.
To asi bude u něho ten komplex z bílého
pláště. Ale tomu ty, Krůtě, ještě nerozu-
míš." Já ovšem rozumím tetě Jedubabě
docela dobře, nebudu se ale přece s ní
hádat, když je najednou na mě tak hodná.
V příštích dnech se u mé postele objevili
ještě Vlaštovka zpod naší střechy a Krtek

z naší zahrady. Vlaštovka má
zvlášť velké porozumění

pro to, že jsem teď jako
vězeň s koulí na noze.

Ona sama je stále ve
větru. Říká: „Já
pořád lítám jako
hadr na holi!" a
upřímně prý litu-
je každého, kdo
musí sedět jako

buchta na pekáči
nebo ležet jako prk-

no. Tahle legrační při-
rovnání se mi moc líbí a

když Vlaštovku poslou-
chám, zapomenu, jak to je se

mnou. Přišel ale za mnou i Krtek. Jeho
návštěva je pro mne také obrovským pře-
kvapením. Vždyť Krtek stále jen bagruje
ty své krtince a mezi obyvatele našeho
hospodářství nepřijde jak je rok dlouhý. A
vida, zřejmě není tak netečný! Zjistil si ve
vrátnici, kde ležím, a přinesl mi dokonce
několik chutných žížal. Musím si dát
příště pozor, než někoho zařadím mezi ne-
důtklivé protivy.

I když třebas nejsi schopen 
trpícímu pomoci, 

alespoň ho občas můžeš 
navštíviti v nemoci.

Daniel Henych
Pokračování

V nouzi poznáš přítele
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Červená knihovna?

Dokončení na str. 4
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Levý st ed Levice Krajní levice
Mikuláš z Dráž an Petr Payne Petr Kániš Petr Chel ický Jednota bratrská

Jan ze Žatce Jan Želivský Martin Húska
Václav Koranda st. Mikuláš z Pelh imova

Prokop Holý

„Soudce chebský“ „Soudce chebský“ „Soudce chebský“ „Soudce chebský“ „Soudce chebský“

Jen „bez p ídavk “ Jen „bez p ídavk “
Jen „bez p ídavk “ a 

m že každý
Jen „bez p ídavk “ Jen „bez p ídavk “

Kalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojíKalich – p ijímání podobojí
Svátostn , ne podstatn

(neklan ní)
Svátostn , ne podstatn

(neklan ní)
Znamení, ale reálný vstup 

(neklan ní)
Chléb posvátný
(transfigurace?)

Svátostn , ne podstatn
(neklan ní)

Církev jako obecenství 
v ících

Církev jako obecenství 
v ících

Církev jako obecenství 
v ících

Církev jako obecenství 
v ících

Církev jako obecenství 
v ících

Církev zdola, kritika 
konstantinismu, p etržení

vn jší apoštolské 
posloupnosti

Církev zdola, kritika 
konstantinismu, p etržení

vn jší apoštolské 
posloupnosti

Církev zdola, kritika 
konstantinismu, p etržení

vn jší apoštolské 
posloupnosti

Církev zdola, kritika 
konstantinismu, p etržení

vn jší apoštolské 
posloupnosti

Církev zdola, kritika 
konstantinismu, p etržení

vn jší apoštolské 
posloupnosti

Odmítnutí výsad – 
spravedlnost pro všechny

Odmítnutí výsad – 
spravedlnost pro všechny

Odmítnutí výsad – 
spravedlnost pro všechny

Odmítnutí výsad – 
spravedlnost pro všechny

Odmítnutí výsad – 
spravedlnost pro všechny

Princip d lby práce a 
odpov dnosti;

P ipouští se obranný boj

Princip d lby práce a 
odpov dnosti;

P ipouští se obranný boj

Princip rovnosti;
P ipouští se obranný boj

Odmítnutí „trojího lidu“ – 
st edov ké struktury 

spole nosti;
Nep ipouští se ani 

obranný boj

Odmítnutí „trojího lidu“ – 
st edov ké struktury 

spole nosti;
Nep ipouští se ani 

obranný boj

lánek . 1 – novo esky zkrácen
Svobodné kázání slova Božího

lánek . 2 – novo esky zkrácen
P ijímání svátosti t la a krve Pána Ježíše pod obojí zp sobou (chleba a vína)

lánek . 3:  – novo esky zkrácen

Trestání zlo in  odporujících Božímu ádu u všech lidí bez výjimky

Zrušení sv tského panování a bohatství církve

lánek . 4 – novo esky zkrácen

HUSITSKÉHO PROGRAMU ČTYŘ PRAŽSKÝCH ČLÁNKŮ Z ROKU 1420 (SCHÉMA)

Jsou rádi



Vážený bratře faráři!
Jsem rodačka z blízké Jíkve a před 80
lety jsem byla ve Vašem kostelíku po-
křtěna. Když mi bylo půl roku, odstě-
hovali jsme se do Prahy, já se stala
Pražačkou a od šesti let i členkou 
2. českobratrského evangelického
sboru na Žižkově. A život plynul.
Ve stáří jsem často vzpomínala na kos-
tel v Bošíně, o kterém jsem neměla
představu. Jak bych ho ráda viděla,
stejně jako kostely v Chlebích a Jese-
níku, jejichž věže jsem vídala z vlaku,
když jsem jako dítě jezdívala do rod-
ného kraje na prázdniny.
Předloni mi dcera splnila můj sen.
Objely jsme všechny kostely a zastavi-
ly se na bošínské faře, kde jsme zakle-

paly. Byly jsme vlídně vyslechnuty,
provedeny kostelem a na rozloučenou
obdarovány pohlednicí s bošínským
kostelíčkem. Moje představa dostala
konečně k mé velké radosti náplň i
tvar.
Nyní jsem se dočetla v Kostnických
jiskrách, že jste oslavil 85. narozeniny.
Dovoluji si Vám tedy, milý bratře fará-
ři, popřát, aby Vám dal Pán Bůh hod-
ně zdraví a sil a lásky Vašich blízkých,
té pohonné látky k životu. 
Oplátkou za Váš dáreček přijměte
moji skromnou říkanku.
Kéž se i ta Vaše svíčička dobře rozhoří
a ještě dlouho jasně plane.

Květa Dušková

Červenec 2006

Včera večer jsem byla na dně
a ještě dneska ráno.

A myslela jsem, že už je –
no prostě „dokonáno".

Pak se najednou rozdejcháš,
ohýnek zase vzplál.

Vzpomeneš lidí, jimž je hůř,
a život běží dál.

Tak ještě nejsem na konci,
prý ještě chviličku.

A poslušně jdu rozfoukat
čadící svíčičku.
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8. 10. 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

Otevřený dopis 
bratru faráři Plchovi z Bošína ČT 1

Sváteční slovo - 17.50
Pavel Klinecký - farář ČCE o ztrace-
ných symbolech

Pozvánky

ČT 2
Cesty víry - 15.00
Různé cesty, jeden cíl
Odlišnosti ve víře mohou inspiro-
vat.
Připravili I. Groskopfová a M. Rů-
žička 
Vydáme se společně za těmi, kteří
ekumenu a mezináboženský dialog
žijí dnes a denně naprosto přirozeně a
neplánovaně. 
Navštívíme ty, kteří nepovažují svůj
názor za jediný pravdivý, ale jsou
schopni naslouchat jinakosti a inspi-
rovat se jí na své vlastní cestě, aniž by
ztratili "sebe sama". 
To je to, co snad vyžaduje éra globali-
zace, jež zmenšuje prostor a vedle
sebe staví různá náboženství i víry. 
To je to, co možná výrazně podpoří
klid zbraní, pokud to bude opravdu
žité. 
Židé, křesťané, buddhisté, mladí i
věkem pokročilejší se na chvíli zasta-
ví, aby se podělili o vnímání sebe a
svého, ale i jiného náboženství.

Křesťanský magazín - 15.20
Radosti a strasti života víry.
Uvádí P. Oppeltová

Televize

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ

Českobratrská církev evangelická
srdečně zve na přednášky:
* Miroslav Frydrych: Jeroným Praž-
ský - sobota 7. října 2006 v 16 h
* PhDr. Zdeněk Vojtíšek:  Nábo-
ženský život u nás - čtvrtek 19. říj-
na v 18 h
* Jana Haluková: Co dělá sháneč
peněz? - sobota 11. listopadu v 16 h
* PhDr. Michal Flegl: Architekt
Bohumír Kozák - čtvrtek 23. listo-
padu v 18 h
* Dan Drápal: Co je křesťanské
probuzení? - sobota 9. prosince
2006 v 16 h
Všechny přednášky se konají na vy-
topené kruchtě Betlémské kaple,
Prokopova 4, Praha 3.

* * *
POZVÁNÍ VERITAS
"O Mistru Jeronýmovi Pražském"
zní titul přednášky, kterou prosloví
Mgr. Miroslav Frydrych, emeritní
českobratrský farář, na 24. semináři
historické společnosti VERITAS.
Seminář věnovaný významné osob-
nosti české reformace, od jejíhož
upálení 30. května 1416 v Kostnici
uplynulo letos 590 let, se bude
konat opět v Pardubicích v sálku na
faře Českobratrské církve evange-
lické, jež se nachází v ulici Slad-
kovského č. 638, a to v sobotu 
21. října v 10 h. 
Všichni jste srdečně zváni.
K ul. Sladkového jedou od nádraží
trolejbusy č. 2 a 13 do stanice Třída
Míru (třetí zastávka). Fara je ještě
několik domů za evangelickým
kostelem.

(lh)
* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE SPOLU S MĚSTSKOU

ČÁSTÍ PRAHA 1 zvou na besedu
„Historie a přítomnost české kraji-
ny“. Hostem bude RNDr. Jiří Sádlo,
CSc., z Botanického ústavu AV ČR.
Beseda se koná v úterý 10. října
2006 od 17.30 h ve Františkánském
klubu v Praze 1, Jungmannovo ná-
městí (Vchod z průchodu do Fran-
tiškánské zahrady).

JNe

takové problémy? Protože slova,
jimiž se o ní vyjadřujeme, jsou pro
nás často jen teologické pojmy.
Můžeme se poctivě snažit pochopit,
co znamenají. Ale ve svém mluvení se
Trojici pouze jaksi přibližujeme.
Přibližuje-me se tajemství. Tajemství
nelze vy-světlit – to by přestalo být
tajemstvím. Můžeme se k němu ale
přiblížit. 
Trojiční učení bylo zformulováno
kdysi dávno, v prvním tisíciletí cír-
kevních dějin. Dnes jen odborníci
rozumějí, oč šlo v tehdejších teolo-
gických zápasech. Proto nám „učení
o Trojici" dnes připadá vzdálené a
nepraktické. Nerozumíme mu a
máme pocit, že ho snad ani nepotře-
bujeme. 
Kdo chce k víře přistupovat raciona-
listicky, ten už tomu neporozumí
vůbec. Na úhlu pohledu záleží
opravdu hodně. Když k člověku při-
stoupíte z hlediska chemie, můžete
stanovit, z jakých prvků se „skládá".
Zjistíte, že v průměrném člověku je
tolik a tolik uhlíku, vodíku, kyslíku,
vápníku atd. Jsou v něm dokonce i
některé vzácné kovy, ale jen ve sto-

povém množství. Převeden na jed-
noduché chemické látky, z nichž se
„skládá", „stojí" člověk prý asi 190 Kč.
Když přistoupíte k sexu z hlediska
člověka, který neví, co je touha, co je
věrnost, co je důvěrnost, tak můžete
spolu s ním říci: „Vždyť na tom nic
není!" „Nebudeme dodržovat nějaká
středověká tabu!" Ano, takový člo-
věk přistupuje k sexu podobně jako
onen pomyslný chemik ke složení
člověka. Z jeho hlediska pak na sexu
opravdu „nic není". 
Ne, Trojice není racionální. Ostatně,
je racionální láska? Je racionální mi-
lost, odpuštění? Je racionální touha
po Bohu?
Trojiční učení nám říká něco velmi
důležitého.
Společenství a příběh je něco, co
patří bytostně k samotné podstatě
Boží. Společenství není něco, do
čeho Bůh vstupuje, co iniciuje. Bůh
je společenství. Je Bůh Otec, Syn a
Duch svatý. Takový Bůh je, a je tako-
vý dříve, než začne něco dělat, tvo-
řit. Bůh je prazvláštní, tajemné,
dokonalé společenství. Jeho vztahy
jsou tak úzké, že se nám nemůže
jevit jinak než jako jeden. Jeho pří-

běh je ovšem tak bohatý, že o Něm
nemůžeme hovořit jinak než jako o
Otci, nebo Synu, nebo Duchu. Spo-
lečenství není nějaký Boží atribut,
patří k Boží podstatě. Tak chápu (ni-
koli ve smyslu „rozumím", spíše ve
smyslu „uchopuji") učení o Trojici.
Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i
vám, abyste se spolu s námi podíleli
na společenství, které máme s
Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kris-
tem (1. Janova 1,3).
My můžeme mít společenství s troj-
jediným Bohem! Otec má společen-
ství se Synem a my jsme do tohoto
společenství také pozváni! Ne, ne-
bojte se, nebudu zde rozvíjet nějaké
heretické spekulace o tom, jak mů-
žeme splynout s božstvem. Obecen-
ství není splynutí, a to ani na svém
vrcholu. Pravou jednotu nepřestává-
me vnímat jako slastnou právě proto,
že nesplýváme s druhými či s Bo-
hem. Je to trochu jako s tím sexem –
svým způsobem to splynutí je, svým
způsobem zase ne. Ale je to krásné.
Je to totiž Boží vynález. Ale, jak říká
Eldredge, jen skuteční milenci ho
dokáží v plnosti ocenit. Bořitelé tabu
nikoli. Ti se mohou u… a pořád se
jim zdá, že na tom nic není. 
Zato na té Trojici něco je.

Dan Drápal

O svaté Trojici
Dokončení ze str. 2

žijeme." Tohle je důležité. Být farářkou
je v křesťanských církvích skutečně
mimořádná zkušenost. Už třeba jen
děti na faře jsou zvláštní moment. Jako
duchovní díky nim lépe rozumíte
všedním starostem, i když jim logicky
také více podléháte. Vaše děti i vztah s
manželem se stávají automaticky pas-
toračním prostředkem. Všechno zaží-
váte s ostatními osobněji. Víc tomu
rozumíte, ale víc vás to zaměstnává -
často na první pohled na úkor péče o
vaše věřící. Kniha Ženy z fary tak v
sobě samozřejmě nese i otázku, jak asi
žijí dnešní mladé českobratrské farář-
ky. Co se změnilo? Na evangelické
fakultě jich poslední roky studuje
někdy víc než mužů. Co řekne kniha
jim? Věra Lukášova tvrdí, že to pro ně
bude už jen historie. „Pokud to budou
vůbec číst, myslím, že to asi nebudou
schopné beze zbytku pochopit. Ony
dnes jezdí za studiemi po světě, ve sbo-
rech žijí mnohem osobnějším a eman-
cipovanějším životem." Jedna z těch, o
nichž je řeč, osmadvacetiletá farářka z
Hořovic Drahomíra Dušková-Havlíč-
ková, je opatrnější. „V naší církvi stále
ještě existují sbory, zvláště v tradičněj-
ších oblastech, kde by si raději zvolili
faráře než farářku. Přežívá tam pojetí
dokonalých mužských farářů, kteří

zastali vše potřebné. Těžko si lze před-
stavit, že bych tam někde na faře byd-
lela se svým přítelem, aniž bychom se
vzali." V Hořovicích ale byla fara
prázdná 14 let, a možná proto tu žádné
tradiční představy neexistují. „Zvolili

mě, i když vědí, že můžu za pár měsí-
ců být těhotná a někdo za mě bude
muset zaskakovat. Zajímavá jsou pro
mě určitě setkání s mladými katolický-
mi ženami. Posílají k nám na faru děti
na náboženství a mluvíme hodně otev-
řeně o svých starostech a radostech." 

Tomáš Weiss
Respekt 34/2006

Jsou rádi
Dokončení ze str. 3

Slavnost k otevření Sborového domu Milíče z Kroměříže Českobratrské
církve evangelické, Donovalská 51/1862, Praha 4 - Chodov se koná ve
dnech 7. a 8. října 2006. Na programu slavnosti se podílejí Občanské sdru-
žení Společnou cestou a Farní sbor ČCE Praha 4 - Spořilov / Jižní Město.
Sobota
Občanské sdružení Společnou cestou:
* 14 h - BJ Band, Jižní spojka (ZuŠ Jižní Město)
* 15 h - Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška - dramatizace J. A. Pitínský

(přadstavení studentů DAMU pod vedením Ivana Rajmonta a 
Radky Fiedlerové)

* 17 h - grilování - Hájíček (folklórní soubor)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha 4 - Spořilov/Jižní Město:
* 19 h - slavnostní večer, při kterém si připomeneme ochotné dárce, kteří 

umožnili výstavbu sborového domu 
- promluví Andreas Hess (HEKS)
- hostuje houslistka Silvie Hessová

Neděle
* 9.30 h - bohoslužba - 

slavnostní otevření kostela za účasti synodního seniora 
Joela Rumla - káže dr. Friedhelm Borggrefe, Ev. Kirchen der Pfalz

* 11.15 h - premiéra kantáty „Milíč“ Pavla Trojana jr.
* 14 h - shromáždění k ukončení stavby a 60. výročí založení sboru

Slavnost k otevření Sborového
domu Milíče z Kroměříže


