
Text: Jr 23,23-24
Čtení: Mk 6,45-52

Oba biblické texty mají jedno společ-
né: dosvědčují, že jsou chvíle, kdy Bůh
je vzdálený.
To je ovšem mnohoznačná formulace.
Z jedné strany se chce říci: „Co na tom,
to přece ví každý!" Bůh je jiný, jinak,
jeho bytí je jiné, v pokusu nějak to
vyjádřit jej nazýváme napořád ne-
přesně „nebeský, všemohoucí, vševě-
doucí" apod. Nebo „Stvořitel" na roz-
díl od všeho ostatního, jež lze nazvat
stvořením. Že je vzdálený je jeden ze
základních prvků biblického a křes-
ťanského učení. Bůh je vzdálený tak,
že lze právem hovořit o jeho absolutní
nedostupnosti, tak vzdálený, že nevi-
ditelný, tak neuchopitelný, že právem
zkušenosti mnozí říkají, že není. I z té-
to Boží vzdálenosti má člověk velký
užitek: nedostupný vzdálený Bůh
nemůže být manipulován, zneužit,
ideologizován, i kdyby se o to pokou-
šely všechny politické strany nebo i
církve dohromady.
Jenže – základním prvkem křesťan-
ského i biblického učení není, že Bůh
je vzdálený, nýbrž že Bůh je vzdálený
i blízký současně. To je jeden z para-
doxů křesťanství, jedno z napětí, o něž
evangelium nesmí být umenšeno.
Bůh je také blízko, tak blízko, že nikdo
a nic nemůže být blíž. Blízko člověku
jako přítel, dokonce jako otec, blízký i
ve  chvíli absolutní opuštěnosti člově-
ka. Bůh je blízký lidskému srdci i svě-
domí, blízký jeho radosti i strachu,
hněvu i dojetí, jeho síle i slabosti. Sa-
mozřejmě že i z Boží blízkosti má člo-
věk užitek, člověk nechce a nemá být
sám. Samota je zlá, protože falešná,

vždy je člověk zabudován do sítě
vztahů, vazeb, důležitých i méně dů-
ležitých, minulých i současných. A
blízkost Boží je vztah nejhlubší, nejdů-
ležitější a – nejbližší. 
Jeremiášovo proroctví i příběh z Mar-
kova evangelia naznačují, že Bůh
může být i vzdálený, postihují tuto
dvojznačnost Božího poměru k člově-
ku a soustředí svou pozornost právě
na tu vzdálenost. Vzdálený Bůh není
totiž vzdálený jen tím, že je nedostup-
ný lidským rukám nebo dalekohle-
dům, nýbrž také tím, že člověk ho
nevnímá, neví o něm. Čtenář Bible tak
není veden k teoretické teologii, nýbrž
do svého života, do své zkušenosti. Ta
je někdy vážná, smutná, snad i tragic-
ká. Sváťa Karásek v jedné své méně
známé písni zpívá „jsou doby, kdy
Bůh je vzdálený, kdy propast je veliká,
tu duše žalmistů kvílejí jak kojenci bez
mlíka". V té chvíli si člověk uvědomí,
že Jeremiáš i evangelium hovoří o
něčem, co každý velmi dobře zná. Bůh
je vzdálený, odešel, stal se neviditel-
ným, možná nepřítomným, možná –
nejsoucím. Bůh se člověku někdy ztrá-
cí z očí, z mysli, ze srdce. Někdy člo-
věk cítí, že si to způsobil sám, že sám
nechtěl, aby Bůh byl nablízku. Jako by
ho vytěsnil, vypudil ze své blízkosti.
Jindy se to stane „samo", ani člověk
neví jak. Semelou se okolnosti, s sebou
semelou člověka samého, přijdou
zklamání, prohry, přijde vyčerpání.
Všechno se může vyčerpat, unavitelné
jsou i víra, naděje a láska. Najed-nou
možná ani člověk není sám, má kolem
sebe lidi, přátele, hluk světa, všechno
nablízku, ale Bůh tu není. 
Jeremiáš svůj výrok na místě Božím

vysloví v takové těžké chvíli. Ostatně
u tohoto proroka budeme jen velmi
těžko pátrat po jiné než velmi těžké
chvíli. V nejhorších dobách pro Izrael
sílí tlak vnějších nepřátel. Tento tlak
současných i budoucích utlačovatelů
je násoben tlakem zevnitř, zištných,
proradných vůdců lidu, klamajících a
svádějících. To se objevili falešní pro-
roci, kteří jazykem i způsoby Božích
proroků lidem tu mazali med kolem
úst, tu je strašili, tu jim slibovali před-
volební chiméry a sny.
V takové chvíli slovo o Božím vzdále-
ní může znít jako výhružka.
„Přestávám snad být Bůh, když jsem
daleko? Myslíte si, že vás nevidím?
Ale vidím, tak pozor!" Snažím se však
po-chopit Jeremiášovy posluchače a
ne-mohu se jen tak jednoduše postavit
na jeho stranu proti všem „hříšní-
kům". Bůh, který je daleko, Bůh vzdá-
lený, cizí, nejen nemůže člověka vidět,
tak-že pokušení je bližší, on také
nemůže povzbuzovat, posilovat, nést.
Člověk se stává sirotkem na tváři
země, bezprizorním bezdomovcem,
odkázaným sám na sebe, na svůj úsu-
dek a na všechny ostatní vztahy, naho-
dilé i trvalé, přítomné i minulé. A uka-
zuje se, že dlouho nevydrží. Rok dva,
ale pak člověk znovu začne hledat své
kořeny, a když ne on, určitě druhý,
protože celé lidstvo bez základního
vztahu být neumí a nemůže. 
A tak se v Jeremiášově proroctví dá
najít i povzbuzení. Možná to zní
zvláštně, ale je to evangelium, dobrá
zpráva: „Jsem Bůh, jenom když jsem
blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li
daleko, Bůh už nejsem?" 
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Minule jsem poznamenal, že se řízením Ducha svatého vše odehrává v tóni-
ně příběhu letních lásek. Abych to osvětlil: Odehrává se příběh, který na
první pohled známe - jak chudá děvečka ke štěstí přišla. Příběh, do kterého
bychom normálně rádi unikali jako do romantického filmu. Už dopředu
víme, že dobře dopadne. Zde je však malý rozdíl. Ten činí příběh až příliš
podobným životu na to, aby byl pro takový únik zajímavým. Moábská Rút
řekla Noemi: „Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu
přízně." Noemi jí odpověděla: „Jdi, má dcero." Ta odpověď zní děsivě rezig-
novaně, až moc ze života. Jdi, a když nepůjdeš, vyjde to nastejno. Ale to už ani
nemám sílu ti říkat. Ostatně i to: ráda bych šla sbírat... I to „ráda bych" zní jako
rozmar, který si může dovolit ten, kdo už stejně nic nezmění. Navnadí nás
letní láska, ale ono je to najednou tak bolestně skutečné - to je ta lest Ducha
pravdy.
Shodou okolností patřil ten díl pole Bóazovi z Elímelekovy čeledi. To nečte-
me v Písmu tak často, že se něco stalo shodou okolností. Nevidím za tím
žádné spiklenecké pomrkávání autora, až děsivě jsem si jist, že to opravdu
bylo shodou okolností. Shodou mnoha okolností někdo, ne horší, než druzí,
těžce onemocní. A shodou okolností jiný vyvázne bez škrábnutí z nejnezod-
povědnějšího hazardu. Nakonec vždycky, když v Písmu nějaká úzkostná situ-
ace dobře dopadne, není to dopředu jasné. Jako v životě. V Písmu i v životě
se nebojíme jen naoko, bojíme se doopravdy. Jako by se zde, v obyčejném
životě, ozvalo něco ze zahrady Getsemanské, ono: „Má duše je smutná až k
smrti." Jako v tisících jiných obyčejných životů, jako v každém životě. Když
už jsme to načali: Že přišla velikonoční neděle - kdo to věděl dopředu? Ježíš?
Proč by se potom tak úzkostně modlil? Ne, pouhý strach z bolesti nás nečiní
smutnými až k smrti. Učedníci? Ti už teprve ne, vždyť utekli a i pak nevěřili.
Ženám. Ne, strach z Getsemane, noc plná lidského strachu z konce, strach těch
žen ze smrti hladem je skutečnější než běžný život. Podruhé tedy sestupuje-
me k děsivému tajemství, kamsi pod povrch běžného příběhu. Ten příběh
prostě nemusel dopadnout dobře - a také tohle z letní vyprávěnky činí Slovo
Boží.
Tedy, Rút paběrkuje za ženci. Když přijede majitel pole, pozdraví žence:
„Hospodin s vámi." Oni odpověděli: „Hospodin ti žehnej." Zbožnost patří ke
každodennímu životu. Tak to má být. Proč však vzbuzuje dívka z moábských
polí takový dojem? Co vede dozorce nad ženci k tomu, že dívce viditelně
nadržuje, že vychválí její pracovitost, že říká víc než musí. Proč ji Bóaz třikrát
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Oboustranné překvapení

Oprava s omluvou
Vážení čtenáři a odběratelé našeho týdeníku, 
je třeba, abychom s omluvou opravili nepřesnou informaci o tom, jak
bude Evangelický týdeník – Kostnické jiskry vycházet do konce tohoto
kalendářního roku. S politováním oznamujeme, že kromě tohoto čísla
vyjde již jen jedno, vánočně – novoroční. Důvodem není nic jiného, než
že si nepřejme a v odpovědnosti k dalším plánům ani nemůžeme ukon-
čit tento rok s finanční ztrátou – totiž s dluhem, který by se nám táhl do
příštího roku a opět ovlivňoval vydávání novin v roce 2007. Věříme, že
tuto skutečnost přijmete s pochopením, zůstanete i nadále našimi věr-
nými odběrateli a že mnozí budou i svými dary a dobrovolnými pří-
spěvky napomáhat k ekonomickému zajištění dalšího vydávání.
Žádáme vás tedy opět, abyste s pochopením přijali naší omluvu, ale
také počítali s tím, že vydávání Evangelického týdeníku – Kostnických
jisker bude, s vaším přispěním, pokračovat i v příštím roce. 

Za předsednictvo Kostnické jednoty – 
Sdružení evangelických křesťanů

Bohumil Kejř

Sborový dům Jana Milíče z Kroměříže v Praze - Chodově (viz str. 4)
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osloví, proč jí nadržuje, proč ji chválí za to, co učinila pro svou tchýni, že se
přišla ukrýt pod křídla Hospodina? Nemělo by to připadat muži z vyvolené-
ho lidu přirozené? Vždyť kde by jí bylo lépe! Asi tu však dobrota tak samo-
zřejmá není, když Bóaz musí poručit služebníkům, aby ji neobtěžovali a neo-
křikovali. A zase ze strany Rút: Proč se tak moc snaží, proč je tak překvapená,
tak vděčná za tu milost? Ji překvapuje milost, kterou nalézá u vyvoleného
lidu, vyvolený lid zase překvapuje, jak může být někdo tak vděčný, tak věrný.
Oboustranné překvapení. A to je už v pořadí třetí tajemství. Totiž že ti, kteří
jsou vyvoleni, ti, kteří jsou v Boží péči tak, že se jeho jménem i zdraví, už to
ani nevnímají, už si toho ani neváží. Už nedovedou ani projevovat dost vděč-
nosti, šířit tu milost naplno dál. Už jsou toho syti. A na druhé straně člověk,
který přichází ze světa rozmarných, kamenných bohů, kterého dobrota zaslí-
bené země vyvádí tak z míry, že pro ni ani nemá pojem. Slovo milost nemá
místo v slovníku moábské Rút. Co nedokáže pojmenovat, to ani nedokáže
zneužít. Dokáže se jen divit. Její svět je zoufale temný. Jako by něco z tohoto
oboustranného překvapení zaznívalo v podivném Kalvínově dvojím předur-
čení. Jedni, kteří si ani neuvědomují rozsah milosti, tak mocně je obklopuje;
druzí, kteří o ní nemají ani pojem. Anebo spíše v Pavlově řeči o plané olivě
naroubované na ušlechtilý kmen. Spolu s moábskou Rút jsme my pohané
proti přírodě přičleněni k lidu, k němuž nijak nepatříme.
Noemi uzavírá: „Dobře, má dcero, že chceš chodit s jeho děvečkami. Aspoň
na tebe nebudou na cizím poli dorážet." Už druhá kapitola knihy Rút, a
Noemi pořád rámuje celý příběh, hraje v pozadí první housle. Jde jí opravdu
jen o to, že na její snachu nebudou na cizím poli dorážet? Nebo je pro ni ten
„blízký příbuzný" dobře situovaný budoucí ženich? A co když už na tom v
téhle situaci nezáleží? Co když už se stírá dobro a zlo, čestnost a vypočítavost?
Co když je situace tak tíživá, že hlavní roli hraje klíčové slovo knihy „zastán-
ce"? Co když člověk ve svém hlubinném zoufalství prostě jen bez dalšího
hledá zastánce, který by jej přikryl křídlem, ať už to znamená cokoliv? Rút
poslechla. A bydlela s tchyní. Hraje v našem kuse opravdu poslušnou naivku,
neboje za tím zase nějaké tajemství? Uvidíme.

Pozastavili jsme se  nad tím, že hybatelem celého děje je zatím stále Noemi,
tchýně. Kniha přece patří Rút, podle ní se jmenuje. Pojali jsme podezření,
jestli se tu nechystá nějaký hon na ženicha, jak jej známe třeba ze Sňatků z
rozumu. A už je to tady! Noemi má už do detailů přichystaný plán, jak sna-
chu znovu provdat. Můžeme se nad tím pohoršovat. Ovšem, o ty dvě ženy se
stejně nikdo nestará. Že se chce jedna o druhou postarat? Že hrají podle svých
pravidel, když podle pravidel společnosti nejsou vůbec hráčkami, jako by
nebyly? Neměla bych ti vyhledat odpočinutí? Kdo nic nemá a nic nezname-
ná, může si dovolit lecjaký rozmar - už stejně nic nezkazí. Tak z pouhého roz-
maru zoufalství šla Rút minule sbírat klasy na pole. Noemi chce teď ze stej-
ného rozmaru ztracenců najít pro Rút odpočinutí.
Rozmar vytrhuje z šedi všedního dne boháče i chudáka. Je to totiž věc dobro-
družná. A k nějakému dobrodružství se jistě schyluje. Už ten důvod hledání
„odpočinutí" - „aby ti bylo dobře". Vše se odehraje „právě dnes v noci". Na
humně, „na seníku". Mladá dívka se myje, potírá se mastí. Muž, který dojedl
a dopil - a co asi dál? Odkrýt plášť v nohách, lehnout, a „on ti pak poví, co máš
učinit". I bez vědomí toho, že slova „vejít, odkrýt plášť, nohy, lehnout" v
Písmu většinou mají dvojznačný význam, vydražďuje tento plán naši před-
stavivost. K něčemu dojde, dojde na „to". On ti pak poví, co máš učinit. Jako-
by slova zkušené kuplířky.
A Rút? „Sešla na humno a udělala všechno, jak jí tchyně přikázala." Je tedy
Rút poslušná naivka? A nebo je právě ve své poslušnosti něčím daleko víc?
Udělala všechno, jak jí tchyně přikázala. A také ovšem nic navíc. Plán nedo-
táhla, naše vilné očekávání nesplnila. Plní příkaz a přitom v tom nijak nepro-
sazuje vlastní zájem. Možná má svobodu dobrého vojáka Švejka, který se
vymyká vojenské mašinérii právě doslovným plněním rozkazů. A možná
svobodu vyšší, svobodu toho, jenž říká: „Já jsem mezi vámi jako ten, který
slouží," který říká „Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak
soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toto,
který mě poslal."
Protože Rút tady nehraje nějaké divadlo námluv, nejde na předem dojedna-
nou schůzku. Jde za „zastáncem", jde za odpočinutím. Ale také možná na
smrt. Za prvé, jako vdova je podle zákona stále ještě vdaná, a noční cesta za
jiným mužem může pro ni znamenat smrt ukamenováním. Těžko bude něco
vysvětlovat. Buď ji osočí náhodný kolemjdoucí, nebo sám Boaz. A její důvě-
ra v „zastánce" může také dojít zklamání. Co když ji využije a pak se k ní
nebude znát? Nebo ji navíc ještě obviní. A i kdyby ji jen odmítl, i to je těžké
ponížení. Nakonec, co vlastně čeká, že se stane, jak se celá věc vyřeší? Co jí
Bóaz poví, že má učinit? Je možno si to zatím vůbec představit? Rút ale nevá-
há a jedná.
A tak jde nocí. Je to noc těžkých vůní, noc zpěvu cikády, noc svitu hvězd; čas
něhy. Noc je časem osamělé modlitby na lůžku, kdy je Bůh tak blízko srdci.
Ale je to i čas přízraků, kdy člověk hledí do chladných hlubin vesmíru, čas
otázky: Bože, můj Otče, jsi tam? Největší blízkost i nejžalostnější samota, to
je noc. Rút udělala ten pověstný krok víry do prázdna a temnoty.
Držíme tedy palce Rút, která se plíží ztichlým, ztemnělým humnem. A
plán vychází. Nástrahy noci jsou překonány. Uléhá v Bóazových nohách.
„O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí - v nohách mu leží žena."
Nastává vrcholně intimní situace, muž a žena si hledí zblízka do tváře. I
ta otázka: „Kdo jsi?" vybízí k poznání. „Rozprostři nad svou služebnicí
křídlo svého pláště, vždyť jsi zastánce." Jako by ta největší blízkost už už
byla skutkem.
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Papež v dialogu křesťanství s islámem
Po nikoli nevýznamné aféře s karika-
turami proroka Mohameda je nyní
naše západní postkřesťanská společ-
nost vystavena daleko závažnějšímu
konfliktu: bouřím, kterými reagoval
islámský svět na přednášku Benedik-
ta XVI. na řezenské universitě (v češ-
tině je k přečtení i na stránkách ET-
KJ). Závažnější je proto, že jasněji od-
haluje podmínky a meze tak potřeb-
ného dialogu křesťanství s islámem.
Ne náhodou, pro pochopení skuteč-
ného problému, se jednalo o univer-
zitní přednášku. Velmi umným způ-
sobem v ní Joseph Ratzinger nastínil
problém vztahu víry a rozumu. Aby
se vůbec o víře dalo mluvit, musí být
přístupná zkoumání lidského rozu-
mu. Bez toho je pak takové nábožen-
ství vystaveno permanentnímu
pokušení šířit svůj obsah násilným
způsobem, neboť kde nefungují zbra-
ně logiky, mohou lépe účinkovat
zbraně skutečné. Na pozadí této
přednášky je víceméně výslovně cítit
snaha o ujasnění metodologických
předpokladů dialogu s islámem. To
také potvrzují ony výbušné citace z
dialogu byzantského císaře Manuela

II. Paleologa s perským muslimem.
Mimo jiné: "Víra je plodem duše, ne
těla. Kdo chce proto přivést někoho k
víře, potřebuje schopnost mluvit dobře a
usuzovat správně, a nikoli násilí a hroz-
by. K obrácení rozumné duše není nutné
používat ruku, ani zbraně, ani žádný
prostředek, který někomu vyhrožuje
smrtí."
Papež stručně a pronikavě ukazuje,
jak je právě snaha o rozumové ucho-
pení víry, o její logický výklad, hlubo-
ce zakořeněná v židovsko-křesťan-
ském myšlení, že to není pouze helé-
nistické zhyzdění původně čiré
Ježíšovy zvěsti, ale stojí už v samém
základu křesťanství. To, že právě raci-
onalita je základem i naší dnešní civi-
lizace, kochající se výdobytky vědy,
snad ani není třeba zdůrazňovat.
Právě proto může existovat i nějaký
dialog mezi vědou a náboženstvím,
právě proto se theologie vyučuje i na
univerzitní půdě.
Právě schopnost logicky myslet,
argumentovat smysluplnými výpo-
věďmi, stojí v pozadí každého dialo-
gu, který není jen prázdnými slovy
zúčastněných. A zde je bolavé místo

dnešního vztahu Západu s islámem.
Ten totiž poté, co se zřekl kritického
čtení Koránu a stejně kritického
výkladu ústní tradice, stává se k
logické argumentaci poněkud neteč-
ným. A to představuje nebezpečnou
výzvu pro naši společnost. Poté, co
jsme se zřekli společné víry a stavíme
se zády ke křesťanskému dědictví i
naší historii jako takové, co jsme
dokonce schopni zříci se i výdobytků
demokracie (jako je svobodná mož-
nost výtvarného projevu v aféře kari-
katur Mohameda), je toto problém, se
kterým naše civilizace stojí a padá:
jsme schopni se vzdát i toho posled-
ního, co nám vůbec zbylo, tj. našeho
rozumu? 
Aby bylo možné vést dialog, musí být
tento „podle logu" (dia-logos), tj.
musí být především podřízen rozu-
mu. Jinak se o žádný dialog nejedná,
pouze o střet náboženství. A právě k
rozumnému dialogu papež muslimy
zve. Ovšem jakou reakci toto pozvání
vzbudilo, to klade vážný otazník po
možnosti dialogu křesťanství s dneš-
ním islámem vůbec.

J. Kupka

Ne, říká Jeremiáš navzdory vší lidské –
naší – zkušenosti, ani sebevětší vzdále-
nost neubírá na Boží blízkosti. Ani
sebevětší vzdálenost, ať vznikla jakko-
li: možná si ji člověk zavinil, možná si
ji sám přál, možná ani nevěděl jak,
byla tu. Ale i v té chvíli, kdy se Bůh
neozývá, kdy není vidět, kdy je pře-
krytý mlhami pochyb a hradbami
bolestí a strachů až do neexistence, i
tehdy je blízko. I vzdálený Bůh je blíz-
ko, jak si ani představit nelze.
Představa vzdáleného Boha není cizí
nikomu. Jenom když člověk teoretizu-
je, poví, že Bůh je všude, proto nemů-
že být vzdálený. Tak je to přece i v
Písmu. Ale v životě je to jinak. V živo-
tě je člověk v pohybu a jeho vztah k
Bohu je taky v pohybu a Bůh sám – nu
o tom nelze říci více, než že je v pohy-
bu, protože je živý. I to je však zase jen
nedostatečný pokus, jak vyjádřit nevy-
jádřitelné. Pak se skoro zákonitě zdá
být někdy blíž, někdy dál a někdy
nadobro vzdálený.
A Jeremiáš tuto představu přijímá,
bere vážně, ale ukazuje její druhou
stranu: Bůh může být vzdálený, může
být, že jsi ho vyhnal, nebo ti ho vzdáli-
ly okolnosti. Ale nic to nemění na tom,
že všechno přece jen zůstává na svém
místě: Boží trůn, jeho láska, jeho moc,
jeho spravedlnost. Poznáš to možná až
po létech, teď nelze víc, než připome-
nout, co nemáš před očima, co však
beze zbytku platí. 

Zase se chci zeptat: mám z toho nějaký
užitek? Mám, a velký. Až přijdou chví-
le, kdy Bůh bude vzdálený a propast
veliká, snad si vzpomenu. Protože v
takové chvíli není ohrožena jen ta
chvíle, ohrožena únavou nebo nudou.
V takové chvíli je ohroženo moje
základní spoléhání,  moje životní síla,
naděje, protože se zdá: je-li Bůh tak
vzdálen, že pro mě není, pak marná
veškerá naděje a zůstávám tu sám.
Pak slovo o vzdáleném Bohu, který je
blízko, je sice napjaté, paradoxní,
nepochopitelné, ale je to pevný bod.
Život přece jen není náhoda…
Situace učedníků na moři v šesté kapi-
tole Marka je toho ilustrací. Marek
nemá onu zápletku s pochybujícím
Petrem, který se začne topit, když chce
zkusit jít po moři jako Ježíš. U Marka
zůstává příběh v docela prosté syro-
vosti. Učedníci jsou sami, Ježíš sám jim
řekl, aby jeli napřed. A rozloučil se a
odešel, aby se modlil. Po nasycení pěti
tisíců, po dni plném aktivity, dění a
zázraků najednou nastává divný klid:
Ježíš tu není. Ten, který byl ve středu
dění i ve středu myšlení a srdcí učed-
níků, odešel. A oni mají všední práci,
pro rybáře tu nejvšednější, veslování,
navíc proti větru a při únavě. 
To je také chvíle, kterou zná každý, i
když nemusí veslovat a není rybář.
Chvíle, kdy dění víry se zastaví. Kdy
„se prostě žije", všední dny, tak jak
jdou, za sebou po řadě, pusté a prázd-
né – alespoň se to zdá. Ježíš? Kristus,

Syn Boží, Spasitel, pastýř, vinný kmen,
chléb života, cesta i pravda i život? Ve
všední den, když se musí proti větru, s
únavou v kostech? V mládí nebo v
pokročilém věku, ve zdraví nebo v
nemoci? Pán je vzdálený.
A on kráčí k nim… Ve chvíli, kdy by
ho nikdo nečekal, vždyť přece on sám
naznačil, že odejde, v situaci, kdy by
ho nikdo nehledal, protože byly jiné
starosti, na místě, kde by si ho nikdo
nemohl ani představit, protože na
moři, na vodě! A střízlivý racionalista
k tomu přidá informaci, že podobná
vyprávění o chůzi po vodě mají ve
svatopiseckých legendách i jiné antic-
ké i orientální postavy. Ježíš na vodě?
Spíš celé evangelium se teď zdá stát -
na vodě! 
Byl tam a šel proti nim. Nestál, šel,
směrem k nim. Možná to vypadalo,
jako by chtěl jen projít kolem – jen aby
věděli, že je i tam, kde by ho čekali
nejméně – v těch chvílích ohrožených
únavou i všedností. Možná by jen pro-
šel, možná by nebylo nic víc potřebí,
možná stačí vědět, že je blízko, i když
se zdá daleko. Byl tam, byl tu, je tu.
Kde? Všude. Kdo? Ten, který tvoří
základ všech našich vztahů, k němuž
voláme „Otče". Ten, kterému z nedo-
statku jazyka říkáme jako i jiným
„Bůh", byť s velkým „B".
A samozřejmě, člověku se zdá, že je to
přízrak. Lidská mysl si spíš představí
přízrak než dobrý základ svého živo-
ta, spíš ďábla než Spasitele. Je člověk
takový skeptik, nebo takový střízli-
vec? Spoustu ohrožení vidím, spoustu
toho, co musím, nesmím, spoustu
nebezpečí, která jsou mi v patách,
vidím, ale že mně naproti přichází sám
Dárce a Ručitel života, to by mě ani ve
snu nenapadlo – zvláště ne na moři,
večer, s únavou a proti větru.
Ještě jednou se ozývá Jeremiáš ústy
Božími: „Nenaplňuji snad nebe i
zemi? je výrok Hospodinův." Mohlo
by to znít jako věta z dogmatiky: ano,
„Hospodin naplňuje nebe i zemi." Ale
po tom, co zažil a promyslel Jeremiáš,
po tom, co zažili učedníci na Geneza-
retském jezeře, poté, co my si vzpome-
neme na všechno, co máme za sebou,
už zní toto slovo jinak. Jestliže Bůh
naplňuje nebe i zemi, znamená to vel-
ké a krásné povzbuzení pro chvíle,
kdy opět bude Bůh vzdálený a propast
veliká. 

Pavel Klinecký

Okamžik a věčnost

Blízký vzdálený Bůh
Dokončení ze str. 1

Ale Rút s Bóazem zklamou naše očekávání. „Ano, jsem vskutku váš zastánce.
Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já." Už to bylo tak blízko, už
jsme se dotýkali hranice intimity. Ale je tu ještě jiný zastánce. A to je podle
mne ústřední z tajemství této knihy. Tajemství královského rodu, jehož je Rút
součástí. Tajemství královské ctnosti - ušlechtilosti. Ta náklonnost, to vzájem-
né jiskření se plně přiznává. Není tu uhýbavého vyznání ani uhýbavé odpo-
vědi. A přesto, ale spíše právě proto musí být poklad této noci vynesen na
denní světlo, před tvář Zákona. Je ještě jiný zastánce, a tomu se musí dostát.
To je ta královská ctnost ušlechtilosti: Vědět o svaté blízkosti druhého, a přece
se jí jen tak nezmocnit. Nepošlapat to, co je čisté, co je křehké. Přistoupit na
sjednocení lidského okamžiku s věčností Boží vůle.
Zmenší se tak hloubka lidského okamžiku? Naopak, jak vidíme, získá
hloubku novou - Rút už není jen ženou v Bóazových nohou, je žena zna-
menitá, která projevila oddanost. Má minulost, má své místo v Izraeli,
neboť že je žena znamenitá, ví i všechen lid v bráně. A má i jiné vztahy
než to noční setkání s Bóazem. Má tchyni, ke které „nesmí přijít s prázd-
nou." Ten muž je zastánce a nedá si pokoj a dovede tu záležitost ke konci
ještě dnes. Ale až příště.

Tomáš Pavelka



Blanka je odbornice na protidrogovou
politiku. Mladší Ludmila studuje
komputeristiku. Syn Ivan je katolický
kněz, karmelitán, učenec, umí přes 20
jazyků. Pokud není v cizině, bývá v
Kostelním Vydří nebo v konventu v
Hejčíně. Prostřední syn Štěpán pracuje
v Lidovkách jako skenerista, věnuje se

obrazové části listu. Poslední Florian
moc nepracuje a hraje technohudbu.
* Přeji Vám, aby letošní advent přinesl
chvíle osobního usebrání a také pohody s
Vaší rodinou.
Za otevřenost a vlídnost při rozhovoru
děkuje

Jan Kašper

3ET-KJ

* Otevíráme rozhovor pro Evangelický
týdeník - snad smí padnout otázka: Jaký
byl a je váš vztah ke křesťanství?
Vyrostla jsem v komunistické rodině a
v 68. roce jsem si myslela, že kostely
jsou stavební památky, vůbec jsem
nevěděla, že tady jsou věřící. Pak jsem
konvertovala, v roce 1984 jsem se ne-
chala pokřtít a nejradši chodím do kos-
tela ke svatému Duchu na Staré Město,
ale také do nejbližšího kostela, na Jiří-
ho z Poděbrad. V katolictví  se mi líbí
šíře, spektrum názorů, vejde se sem
tolik různých proudů, a zejména mám
ráda Jana Pavla II., který se snažil otev-
řít církev jiným církvím a světu.
* V disentu jste se setkávala s evangelíky -
jak jste si s nimi rozuměla?
S evangelíky jsme byli v křesťanském
proudu dost zajedno a bylo lhostejné,
jakého jsme vyznání. V soukromí, na
večírcích, jsme vedli katolicko-evange-
lické spory, které s postupujícím veče-
rem se zostřovaly, zejména zarputilý
býval Jan Kozlík, zatímco Sváťa Kará-
sek nebo Miloš Rejchrt byli spíš smířli-
ví, ale zase ty spory s nimi nebyly tak
zábavné.
* Čtenáři vás spojují s Lidovými novinami.
Ty byly svého času otevřenou tribunou pro
různorodé redakční autory od Zdeňka
Mlynáře a Petra Uhla po Ludvíka Vacu-
líka či Jiřího Hanáka. Dnes si redakce hlídá
výraznou profilaci své fazóny a není škoda,
že vedle sebe v redakci nejsou tak rozdílní
redaktoři jako kdysi, a že  ani paleta publi-
kujících není pestřejší? Proč je třeba ze
strany redakce vše dopřežvýkat a nenechat
na laskavém čtenáři, aby si věci z různých
pramenů více promyslel sám?
Nemám nic společného s redakční po-
litikou, ani redakcí samotnou a nemo-
hu ovlivnit nic. Jsem externí spolupra-
covnice a pouze přispívám.
* Kdysi vycházel deník Lidová demokracie.
Poté, co jej spolkly Lidové noviny, se tu a
tam snažily přinášet autentické pohledy
křesťansky orientovaných pisatelů, nejspí-
še občas v rubrice Orientace. Dnes to je věc
naprosto ojedinělá.
Myslím, že u náboženské rubriky to je
chyba. Náboženská problematika je
součást běžného života a patří do
zpravodajství a publicistiky. V Česku
to ovšem tak není, věřící jsou považo-
váni za něco zvláštního, mimořádné-
ho, většina lidí si to prostě myslí.
* Není unifikace našeho tisku obecnějšího
rázu? Není to dáno tím, že Lidovky stejně
jak MFD mají stejného vydavatele, podob-
ně i většina regionálních deníků? Nemusí
pak novináři sloužit jejich zájmům?
Novinář vždy slouží zájmům vydava-
tele, vydělává pro něj peníze. Nemy-
slím, že by je vydavatel Lidovek ovliv-
ňoval nějak názorově. Jeho zájem je,
aby se co nejvíc prodalo a noviny vy-
dělávaly.
* Bulvár samotný - to je jiná kapitola, avšak
nedochází k určité bulvarizaci i seriózněj-
ších deníků?
K vulgarizaci tisku u nás dochází běž-
ně a je to společný rys postkomunistic-
kých zemí obecně; ale i v západní
Evropě do tištěných médií proniká
povrchní tón.
* Není u nás prostor pro deník, v němž by
spolupracovali různorodí žurnalisté v
bohatší různosti svých pohledů? Je to eko-
nomicky neuskutečnitelné?
Myslím, že místo pro alternativní no-
viny zde je. Objeví se všude, kde to
zkusili. Nemyslím si, že Češi jsou
hloupější než jiné národy. Čtu spíše
polské noviny, protože Poláci reflektu-
jí, co se děje ve světě. To se u nás z no-
vin moc nedovím.
* Naše deníky, co se týče církví, si setrvale

pletou i základní frazeologii. Přispívá k
tomu i ČTK, její formulace všichni pře-
jmou. Tak včera ve zprávě o úmrtí českého
fotografa v Ugandě byl jako zdroj uveden
jeho bratr, kněz Svatopluk Karásek.
Novináři asi nevědí, že protestanté nemají

kněze, nýbrž faráře, kazatele, pastory. Rov-
něž nemají žádnou mši. Známe evangelic-
kou bohoslužbu, kázání, slavení svaté veče-
ře Páně. Ne mši. Běžné je, že se mluví o
církvi, aniž se uvede, která. Církev chce, ří-
ká, požaduje. A řeč je například o Římsko-
katolické církvi. Jak s těmito zakořeněnými
nešvary, možná i nevědomostí naložit?
Týká se to médií obecně, také rozhlasu i
televize.
V zemích západoevropských je nor-
mální, že lidé a zvlášť novináři jsou
vzdělaní a křesťanství je součástí nor-
málního života. Zde se mladý člověk
setkává s církví, pokud je s ní v něja-
kém spojení, třeba prostřednictvím
rodiny. Ve škole se nedoví o církvích
nic a s novinami je to podobné, proto-
že většina novinářů nejsou věřící a nic
o tom nevědí.
* Naše černé či bílé vidění je zřejmé ve
vztahu k Evropské unii. Buď je adorována
nebo poplivána. Je neobvyklé, aby její
zastánci otevřeně pojmenovali očividné
nedostatky, stejně jako kritici přiznali
klady? Strašně trapné byly dokumenty
ohledně EU na křídovém papíře vydané
zvlášť pro křesťany. Pro prosťáčky, které
opít nalakovaným rohlíkem je tak snadné.
Napsala jsem knížku o Evropě, mám k
EU výhrady, ale chápu význam doho-
dy. Máte pravdu, že je zvykem psát
pro nebo proti naprosto černobíle: buď
je vše dobré nebo vše špatné, což sou-
visí jednak se stylem místní politiky,
jednak s tím, že EU se zde užívá jako
politická zbraň pro nebo proti. Novi-
náři sami jsou zmateni politickým spo-
rem a většinou mnoho o EU nevědí.
* Bližší košile než kabát a kdo nakonec ro-
zumí ekonomickým problémům do hloubi!
Máme se proto smířit se zdánlivými nelo-
gičnostmi, jako že bychom našim ze-
mědělcům zakázali pěstovat dost cukrovky
i pro vnitřní spotřebu a měli povinnost
dovážet cukrovou třtinu?
Zemědělská politika EU a její podpora
v 50. letech vznikla z obav konfliktu
mezi městem a venkovem. To je půl
století a dnes některé státy EU mají za
to, že unijní politika by se měla revido-
vat. Jiné země se tomu brání, zejména
Francie. Otázka kvót je strašně po-
chybná a jak by to mělo být – nelze
snadno naplánovat, co je potřeba a lze
sdílet. Myšlenka společného ekono-
mického prostoru je založena na tom,
že nejsou cla  a žádné omezující kvóty.
Tomu zemědělská, energetická aj. poli-
tika nedostává. Každý stát chrání svoje
firmy a malí ne vždy na to doplatí,

někdy mají zase daleko větší slovo,
než kdyby jí nebylo. EU je tak velká
instituce, že u každé změny trvá dlou-
ho, než k ní dojde a než se provede.
* Přepjatci národnostní i jiní mají, zdá se,
jednoduchý recept. Pojmenují jednoznačně
problémy, které se jednotlivce i společnosti
bezprostředně týkají, a pustí se do nich.
Většinová společnost o nich mlčí. Je z těch
věcí nesvá. Novináři i politici je většinou
odbudou posměškem, soustředí se na jejich
přešlap, ale neumějí s nimi mluvit a dát
jim prostor v obavě, že jej využijí ke své
propagandě.
Myslím, že radikální národní strany,
často nesnášenlivé k přistěhovalcům,
cizincům, mají úspěch právě proto, že
mluví o problémech, o nichž hlavní
strany a proudy mlčí. Oni zaujímají
jednostranné, demagogické postoje;
kdyby o tom hlavní proud politický
diskutoval, vzal by jim vítr z plachet.
* Není pak ale úloha radikálních stran ne-
zastupitelná a jedna taková, schopná ales-
poň veřejně jednat, i potřebná?
Myslím, že smyslem radikálních stran
je ovlivnit většinové politické smýšlení
a působit jako „enzym". Neměla by asi
přijít k moci, vládnout, to by mohlo
být hrozné, ale působit jako znepokoji-
vý faktor, který poukazuje na jevy a
skutečnosti, které jsou přehlíženy. Ne-
návistné výpady a násilí ale do politi-
ky nepatří.
* V pozdních nočních hodinách je snad
možno vidět nesledovaný seriál z jednání
našich poslanců. Proč není přímý přenos
součástí běžného denního vysílání alespoň
internetového? Prospělo by to nám i politi-
kům s kamerou stále v zádech.
Byla bych pro, aby přímý přenos jed-
nání byl na internetu. Stenoprotokoly
po pár minutách.
* V parlamentě se mnohé věci projednáva-
jí, aniž by se zajímavě komentovaly v
tisku. Pak se najednou dozvíme, že je od-
hlasování na spadnutí nebo že se už tak
stalo. Nebylo by dobře bohatěji uvádět
taková jednání a přímo citovat jádro znění
navrhovaného zákona?
První čtení zákona - tam se mluví o
tom, oč jde. Schvalování už není dis-
kuse. Přidávání změn zákona, listová-
ní, není jasné oč jde. Nakonec závěr
má technický charakter a přinese: ne.
Spousta poslanců neví, o co jde, na
poslaneckém klubu jim řekli pro či
proti. Na výborech dopodrobna, na
plénu už ne. Na státní svátky mají
názor všichni, historické exkursy bý-
vají úděsné a mnozí by se měli vrátit
do základní školy.
* Které vlastnosti u našich dvou posled-
ních premiérů a hlav státu Václava I. i
Václava II. si vážíte - a kterých naopak?
Paroubek: 1. Zastal se své ženy. 2.
Když ho vidím, vidím normalizaci
zhmotněnou.
Topolánek: 1. Připadá mi osobně, že
mu jde o něco dobrého. Je to můj pocit.
2. Asi to, že ve straně nemá dostateč-
nou autoritu, aby věci prosadil.
Václav I.: 1. Je to minulost Václava
Havla předlistopadová; jako prezident
pro tuto zemi učinil více než řada pre-
zidentů jiných zemí. 2. Nelíbí se mi
jeho smířlivost s kulturními představi-
teli z dob normalizace, kteří vysloveně
kolaborovali.
Václav II.: 1. Myslím, že Klaus vysoko
vyniká nad místní politické prostředí,
umí formulovat, argumentovat. 2.
Špatná vlastnost, která vše kazí, je jeho
nesmírná sebezahleděnost, narcismus.
* Nakonec snad trochu osobněji - můžete
nám povědět něco o sobě, své rodině?
Můj manžel Luděk - od r. 1981, po roz-
vodu, opět spolu žijeme. Starší dcera

Nebylo snadné smířit se s tím, že už asi
nikdy nebudu moct pořádně běhat a ská-
kat jako ostatní. Přece jen mě to ale časem
skoro přebolelo. Horší však je, že každý se
ke mně nechová vlídně jako Morče. Mezi
obyvateli našeho dvora se najdou i po-
směváčci - a posměch, jak známo, leckdy
dovede ranit. Oni však jakoby si to ani
neuvědomovali. Nebo že by
byli tak bezcitní? Nej-
horší ze všech pos-
měváčků je Per-
líče. 0 perlič-
kách se říká,
že bílé skvrn-
ky na jejich
tmavém peří
jsou vyplaka-
né slzy. Per-
líče z našeho
dvorku však roz-
hodně nad mým trápe-
ním neslzí, ale naopak si stále
vymýšlí nové posměšky. Pokud jde o mé
postižení, je třeba si uvědomit, že ptáci
nemají takové kosti jako lidi, ale mají je
duté, vylehčené. Proto doktor Chrt, k ně-
muž chodím ještě na kontroly, usoudil, že
budu muset na noze nosit natrvalo
zvláštní podpěru, aby se mi znovu nezlo-
mila. A to jste měli slyšet Perlíče, když mě
s tou podpěrou uvidělo! Ihned sesmolilo
urážlivou rýmovačku: „Pohled na to
Krůtě zasáhl mě krutě.“ A i později, kdy-
koli jsme se potkali, začalo na mě hlasitě
pokřikovat: „Pajda! Pajda!“ nebo „Šlápo-
ta!“ Nejprve mě to strašně žralo, později
mne napadlo, že by se slušelo a patřilo
pořádně mu to oplatit. Ale jak? Pro-
následovat Perlíče mi pošramocená noha

nedovolovala. A na rýmovanou nadávku
moje básnické nadání nestačilo,. Na-
padly mne akorát takové kulhavé nedomr-
lé rýmy: "Perlíče, Perlíče, kde jsi ztratilo
klíče?" Jenže to nebylo příliš vtipné. Ni-
kdo se tomu nesmál a Perlíče si z toho roz-
hodně, nic nedělalo.
Maminka si všimla, že když se vracím

zvenčí, mám někdypláč na
krajíčku, a za chvíli ze

mne všecko vytá-
hla: „Z posmě-

chu si nic ne-
dělej a na po-
mstu ne-
mysli. Per-
líčeti neod-

povídej a ono
je to pošklebo-

vání za chvíli
přejde. Vždyť je z

docela slušné rodiny.
Jeho matka je velice pracovi-

tá, snáší skoro dvě stě vajec za rok. A otec
slouží lidem jako noční hlídač. S tím
sjvým pronikavým hlasem se vyrovná
moderním poplašným zařízením. Nepři-
lévej tedy zbytečně oleje do ohně a uvidíš,
že ti ten posměváček dá časem pokoj." A
opravdu to tak bylo. Když Perlíče vidělo,
že na nadávky neodpovídám, ztratilo o
mě zájem. Jestli z toho posmívání později
vyrostlo, nevíme. Ale jestli ne, nadělalo
ještě asi hodně zlé krve.

Posměch musel snášet Ježíš,
posměch stíhal apoštoly.
Uč se posměch neoplácet
stejnou mincí, i když bolí.

Daniel Henych
Pokračování

Jak jednat s posměváčky?
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Rozhovor 
s novinářkou Petruškou Šustrovou

Podle svolání a pozvání se v sobotu 4. 11. 2006 konal již 62. sjezd Kostnické
jednoty. Kromě svých obvyklých povinností se ten letošní věnoval projedná-
vání nových stanov našeho občanského sdružení. Podstatné změny byly
vynuceny jednak potřebou sladit stanovy s právními náležitostmi pro tako-
váto sdružení, snad ještě podstatnějším důvodem bylo reagovat na vývoj, kdy
původní třístupňová organizace (místní odbory – župy – ústředí) se stala zcela
nefunkční. Tou podstatnou novinkou je, že členství v Kostnické jednotě –
Sdružení evangelických křesťanů, o.s. bude možné přímé – tzn. přímo v ústře-
dí. Tím dostanou příležitost i ti, kteří mají zájem o činnost Kostnické jednoty,
souhlasí s jejími cíli, ale protože v jejich okolí žádný místní odbor (nyní
„místní sdružení") nevyvíjí aktivitu, nemohou se podílet na životě a službě
Kostnické jednoty.
Nové stanovy a přihlášky členů budou zaslány v tištěné podobě místním
sdružením a kolektivním členům. Budou k dostání rovněž v Ústředí KJ, 
v Ječné 19, Praha 2 a na internetových stránkách. Vzor pro podání přihlášky
bude také na začátku roku 2007 uveřejněn na stránkách Evangelického týde-
níku – Kostnických jisker.
Sjezd zvolil i nové předsednictvo (dříve Ústřední výkonný výbor) a byl ukon-
čen s nadějí, že provedené změny napomohou další činnosti Kostnické jed-
noty.

Za předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů
Bohumil Kejř

Stručná zpráva o 62. sjezdu KJ



Válka skončila a vy jste se vrátili z
Ameriky do osvobozeného Českosloven-
ska. Které rozdíly byly pro tebe nejmar-
kantnější?¨
Vrátili jsme se poměrně pozdě, až v
roce 1947, dva roky po válce. Pro
babičku a dědečka byla ta doba jako
mrknutí oka, a ani rodiče nejeli do
něčeho nového. Ale pro mne a pro
sestru těch osm let v Americe byl
skoro celý život. Pro nás se najednou
měnilo všecko. Výhoda byla, že jsme
se vrátili do stejného bytu. Bylo to
zvláštní, když mi babička po příjezdu
řekla: „Tak, Alenko, běž se vypako-
vat...“ Měnil se mi celý život, a babič-
ka myslela na něco tak praktického,
jako je vybalování kufru!
V Americe nám maminka říkala:
„Musíte dělat to nejméně atraktivní,

přihlaste se tam, kam nikdo jiný
nechce.“ Tak jsem se vždycky hlásila
do „clean up commitee“ na uklízení.
Byly jsme vedeny spíš k tomu, aby-
chom sloužily, než aby bylo slouženo
nám.
Amerika byla velice demokratická
země. Nebyly tam žádné kasty, aspoň
v evangelických kruzích rozhodně
ne. Lidé byli vstřícní, usměvaví a
když jsme tam přišli, ptali se: Aren’t
we kind people?“ „Nejsme přívětiví
ke všem?“ Tak se ptali a skutečně pří-
větiví byli. V Americe jsme nic nemu-
seli zamykat, všecko bylo otevřené.
Moje válečné roky byly radostné,
přátelské a svobodné.
Brzy po přivítání v Praze jsme jeli do
Senohrab. Tam postavil můj praděde-
ček pro své tři dcery sídlo, do kterého

jsme jezdívali každé léto. Babička a
její dvě sestry samozřejmě chtěly, aby
bylo všechno zase jako před válkou.
Tehdy bývaly v rodinách služky a i
slečny k dětem. Služky bydlely dole v
suterénu, který vedl do zahrady. To
bylo něco, co jsme v Americe neznali.
Najednou nám vařily, obsluhovaly
nás, nosily jídlo na stůl. Jedna z těch
služek byla stejně stará jako já a jed-
nou, když jí nebylo dobře, nabídla
jsem se, že odnesu nádobí. To moje
babička nepochopila. Byla zvyklá, že
služebné jsou služebné a páni jsou
páni: „Toto prostě dělat nesmíš!“
Babička chtěla, aby služebná uklízela
i naše pokoje, a já jsem z toho byla
celá nesvá. Čekali jsme, že se vracíme
do Československa zkrušeného vál-
kou, ale místo toho jsme přijeli do
Československa, kde se žilo ještě
takovým snobským způsobem. Tady
v Praze jsme se stýkali s dětmi přátel
naší maminky ze skautu a všecko to
byla taková zlatá mládež, na kterou
jsme nebyli zvyklí.
V mládeži ve sboru to bylo něco jiné-
ho. Všechno bylo velice vážné, zpíva-
ly se žalmy, i úvaha byla vážná, exe-
getická. V Americe to bylo jinak. V
presbyterní církvi bylo křesťanství
spíš aktivní a praktické.

Ukázka z knihy 
Věra Lukášová, Hana Schillerová:

Ženy z fary
(Recenze této knihy byla uveřejněna
v č. 31 ET-KJ)
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29. 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 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10 J.
Gonda 
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

Nový evangelický kostel na Jižním Městě PRODÁM HARMONIUM krásného, sil-
ného zvuku s možností transpono-
vání, hnědé barvy. 
Inrofmace na tel. 483 320 764.

č. 42

Pozvánky

FS ČCE V SUCHDOLE NAD ODROU
nabízí byt 1+1 nově zrekonstruovaný I.
kategorie, 51m2 s nájmem 2600 Kč v l.
patře sborového domu v příjemném pro-
středí. Očekáváme nejen aktivní účast, ale
i aktivní zapojení do budování sboru. 
Tel.: 556 736 426, 556 736 855.

č. 41
"GRÜNE AU" Křesťanský rekreační
dům A-5360 St. Wolfgang im Saizkam-
mergut, Au 100, Appesbachstrasse,
Rakousko
Pěkný SAMOOBSLUŽNÝ dům ve zná-
mých lázních St. Wolfgang v nádherné
'Solné komoře'.
Skupiny a jednotlivci. Ideální pro zimní
sporty; sníh až do Velikonoc. Sněhový ráj
pro celou rodinu
'Postalm' (1.200-1.900 m) Skibus zdarma;
40 vleků i kabinové; 130 km sjezdovek !
Krippenstein (2.109 m)
Skibus zdarma ze St. Wolfgang.   
Ceny lyžařských pasů atd. viz též:   
www.dachstein.at 
www.wolfgangsee.at
Sáňkování v Kleefeld/Strobl, sáňkařská
dráha 1,5 km; osvětleno do 24 h.
18 pokojů, asi 50 hostů. Cena skupiny (11-
30 os.): 12,50; nad 30 osob: 11,50; jednot-
livci: 13,50 euro.
! NOVĚ ! "GRÜNE AU" prázdninový
dům 4-8 míst; 100,00 euro/den; velmi
pěkná poloha i vybavení.
Dotazy a přihlášky: 
Jiří Potoček (Ferenc & Helene Tarnok
Tel/f: 0043/61387/2513), Tel/f: 495539393;
E-mail: gruene-au@aon.at; Foto atd.
www.christliches-freizeitheim-gruene-
au.de

č. 40

Inzerce

Vzpomínka

KORANDŮV SBOR V PLZNI si připomíná 70.
výročí prvních bohoslužeb ve svém kos-
tele. Staršovstvo vás zve na slavnostní
bohoslužby s vysluhováním večeře Pá-
ně v neděli 26. listopadu v 9. 30. Kázat
bude náměstek synodního seniora ČCE
Pavel Klinecký, který poslouží také
přednáškou na církevní heslo pro letoš-
ní rok z Jozue l,5n při odpoledním shro-
máždění v 15 hodin.

* * *
SBOR ČCE V LIBERCI slaví 60. výročí
svého vzniku. V neděli 3. prosince v
15.00 si spolu s pamětníky připomene-
me historii sboru. Srdečně vás zveme.

* * *
KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PŘI
EKUMENICKÉ RADĚ CÍRKVÍ V ČR zve na
Setkání křesťanských pedagogů. 
Setkání na téma „Obtížné situace ve
škole a ve výchově“ se koná 25. listopa-
du 2006 v pražském sboru Církve česko-
slovenské husitské, Dolnokrčská 1/1908
na Praze 4. Konferenční poplatek pro
všechny účastníky semináře činí 100,-
Kč a bude vybírán při registraci. Malé
občerstvení je zahrnuto v poplatku.

Ondřej Soběslavský
Přihlášky, prosím, posílejte buď elektro-
nicky na adresu info@ekumenickara-
da.cz, faxem na číslo 271 742 326, nebo
poštou na adresu ERC.

* * *
SRDEČNĚ ZVEME NA UŽ TRADIČNÍ „VÁNOČ-
NÍ DVOREČEK" v atriu a přilehlých prosto-
rách modlitebny Bratrské jednoty bap-
tistů na Jiřího náměstí (Vinohradská 68)
v sobotu 9. prosince 2006 od 10 do 17 h.
Zastavte se v předvánočním shonu a
přijďte na šálek čaje nebo kávy a kousek
pečiva. Možná si také něco vyberete z
nabídky chráněných dílen některých
pražských zařízení pro tělesně postiže-
né a tak je podpoříte, nebo jinou vánoč-
ní drobnost. Pro děti se zase připravuje
„lovení kaprů".

Sesterský odbor BJB Vinohrady
* * *

SBOR ČCE V KOSTELCI NAD ORLICÍ zve k
slavnostní instalaci nového kazatele
ThMgr. Davida Najbrta (původem ze
sboru Praha - Modřany) v neděli 26. 11.
od 14 h. Při dopoledních bohoslužbách
od 9,45 h bude kázat děd instalovaného
ThDr. Jiří Otter z Prahy.

* * *
PREZENTACE KNIHY PRŮVODCE PRAHOU PO
STOPÁCH REFORMACE v anglické řeči se
koná v přízemí Husova domu, Jungma-
nova 9, ve středu 29.11. v 17 - 17.45 h za
účasti autora J. Ottera a překladatelky
prof. Joyce Michael z USA.

E.O.S.R.

Dne 9. listopadu jsme vzpomněli
nedožitých 96. narozenin našeho
strýce pana Františka Augustína z
Holína. 
Vděčně vzpomíná neteř Miluše
Chvojková s dcerami Stáňou a
Věrou s rodinami.

Dny 7. a 8. října 2006 se staly sváteční-
mi pro pražský spořilovský českobra-
trský sbor: za účasti zástupců zahra-
ničních dárců, členů synodní rady a
paní starostky Prahy 11 Marty Šorfové
byl otevřen sborový dům Milíče z
Kroměříže, postavený v letech 2002-
2006 v blízkosti Chodovské tvrze v
areálu azylového domu občanského
sdružení „Společnou cestou". Program
sobotního odpoledne byl uspořádán
ve spolupráci s vedením azylového
domu pro jeho obyvatele a širší veřej-
nost. Zahrála hudební skupina BJ-
Band Jižní spojka Základní umělecké
školy na Jižním Městě, studenti
DAMU představili dramatizaci „Lišky
Bystroušky" a zábavný pořad byl za-
končen grilováním vepře. Při večer-
ním sejití jsme si připomněli dárce,
kteří umožnili postavení sborového
domu. K této problematice promluvil
dr. Andreas Hess, představitel švýcar-
ského podpůrného spolku HEKS, a
program oživily hudebními vložkami
houslistka Silvie Hessová s klavírist-
kou Sylvií Huckovou. V rámci večera
předal synodní senior Joel Ruml dr. A.
Hessovi a dr. F. Borggrefovi pamětní
medaile ČCE jako ocenění jejich zá-
sluh při dlouholeté spolupráci s naší
církví. Závěrem večera bylo vystoupe-
ní vokální skupiny Kakofon.
Nedělní shromáždění, zahájené for-
málním slavnostním otevřením koste-
la synodním seniorem Joelem Rumlem
vyslechlo kázání br. dr. Friedhelma
Borggrefe na text 1.knihy Paralipo-
menon, kap. 29, verše 1, 6-10 a 13-18, a
poté premiéru kantáty „Milíč z Kro-

měříže", kterou k této příležitosti složil
a její provedení řídil Pavel Trojan
mladší. Po společném obědě jsme
vzpomněli šedesátého výročí založení
spořilovského sboru – vzpomínku
emeritního synodního seniora Pavla
Smetany, syna prvního spořilovského
faráře, přednesl jeho bratr Tomáš Sme-
tana. Následovaly pozdravy hostí s
předáváním darů sboru a rozdání
pamětních dárků (hrnečků s obráz-
kem sborového domu) a růží těm,
kteří se o vybudování nového kostela
nejvíce zasloužili.
Slavnostní dny byly vyvrcholením
dlouholetých snah sboru o vybudová-
ní vyhovujícího a důstojného centra
pro sborovou práci, vždyť první studie
rekonstrukce sborových budov na
Spořilově byla vypracována již v roce
1988. K její realizaci však nedošlo,
nepodpořil ji seniorátní výbor Praž-
ského seniorátu ani partneři ze spřáte-
leného sboru holandské reformované
církve v Rijswijku, tehdy potenciální
sponzoři uvažované stavby. Po násle-
dujícím několikaletém hledání opti-
málního projektového řešení i místa
pro jeho realizaci byla s vděčností při-
jata nabídka občanského sdružení
„Společnou cestou" postavit sborový
dům Milíče z Kroměříže podle návrhu
ak. arch. Jiřího Veselého v těsném sou-
sedství azylového domu.
Rozhodnutí zahájit stavbu koncem
roku 2002 žádalo velkou odvahu – fi-
nančně byla zajištěna díky darům falc-
ké a bavorské evangelické církve a
prodeji našich budov jen hrubá stavba.
Staršovstvo vedené kurátorem Pav-

lem Hejdou a podporované farářem
Tomášem Bískem i sborové shromáž-
dění tuto odvahu prokázalo. Slavnost
položení základního kamene se usku-
tečnila v březnu 2003, pokračování
výstavby pak bylo závislé na získává-
ní finančních prostředků (s vydatnou
pomocí tajemníka synodní rady pro
ekumenu a zahraniční vztahy Ger-
harda Frey-Reininghause), jejichž cel-
ková potřeba s ubíhajícím časem stále
stoupala – jak následkem původně
zřejmě podhodnoceného odhadu cel-
kových nákladů, tak stálým zdražová-
ním stavebních hmot i prací, a posléze
i zvýšením DPH po vstupu republiky
do Evropské unie. Starosti navíc přine-
slo i nečekané úmrtí architekta Jiřího
Veselého, kterého v závěrečném obdo-
bí stavby obětavě nahradili prof. dr.
Petr Keil a student architektury Vav-
řinec Veselý, syn myšlenkového otce
stavby.
A tak z Boží milosti, velkorysostí
zahraničních i domácích dárců a vytr-
valým úsilím všech zúčastněných bylo
odevzdáno k užívání dílo, o kterém dr.
Borggrefe v roce 2000, kdy bylo jedná-
no o možnostech jeho výstavby, na-
psal: „Přes řadu problémů je projekt
doporučeníhodný. Je to znamenitá
příležitost nalézt pozitivní odpověď
evangelia na obtížnou situaci. A je to
výzva evangelickým církvím v Evropě,
aby na jednom místě, jmenovitě na jed-
nom velkém sídlišti v dřívějším vý-
chodním bloku, vybudovali znamení
solidarity a naděje."

Místokurátor sboru 
P. Chleboun

Ženy z fary - Alena Zikmundová

„Pane Bože, budiž chvála od nás křesťanů vzdávána tobě i Synu milému i
také Duchu svatému. Ty se o nás věrně staráš, co potřebí, 

to nám dáváš, o duši, tělo pečuješ, tak své stvoření miluješ". 
EZ 162

Vážení a milí přátelé, kazatelé a kazatelky Slova Božího, ano vy všichni, kteří přispí-
váte svými kázáními, úvahami a vnášíte různá témata do našeho milého evangelické-
ho.týdeníku KJ - vám jsou tato má slova především určena. Patřím ke starší generaci a
již delší dobu vám chci jménem všech nás starších i starých, obyčejných, prostých bra-
tří a sester, kteří jsou čtenáři KJ, upřímně poděkovat. Je vás celá řada, kteří nám tak sro-
zumitelně, s pochopením i láskou podáváte Boží slovo. Cítíme z vašich kázání i dalších
příspěvků hlubokou, živou víru, která i nás podepírá, potěšuje a nese. Nechtěla jsem,
nikoho vyzvedávat jmenovitě, abych nesnížila práci jiných. Přesto však jeden z vás ke
mně a jistě mnoha dalším z nás promlouvá obzvlášť naléhavě i povzbudivě, takže ho
nemohu nezmínit. A zvolím tón velmi osobní:
„Vážený a milý bratře faráři ThDr. Josefe Veselý, máme Vás rádi a vážíme si Vás, ale
také všech dalších, kteří celoživotně svědčíte o veliké Boží milosti. Na nás pak je připo-
mínat si slova z ep. Židům 13, 7-8: „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám
slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře... Ježíš Kristus
je tentýž včera i dnes i na věky."
Děkujeme Vám i dalším autorům za vaši službu církvi a tedy i Kristu Vám. Vaší
ženě i všem dalším, kteří na nás myslí při psaní svých kázání, rozhovorů a článků
upřímně přejeme milostivou Boží ochranu na každý nový den. I krása Boží přítom-
nosti ať Vás provází a mnohé požehnání ať Vás a Vaše rodiny posvěcuje.
Srdečně Vás zdraví a za Vaši celoživotní službu v církvi Kristově Vám všem děku-
jí vděční čtenáři Kostnických jisker i dalších církevních tisků.

Za všechny, kteří se mohou připojit, Dobromila Bednářová, sbor Rovečné

Poděkování a přání


