
Milosrdenství Hospodinova 
plná je země

Ž 33,5
Žalm obsahuje tolik veršů, kolik je
písmen v hebrejské abecedě. Chy-
bí obvyklé určení „pro Davida",
kterého spojujeme s hudbou. Je

písní určenou všem. Chválení, ná-
stroje, zpěv jsou hned v 1. části
hojně zmíněné. 
Ze žalmu známe slovo, které nám
bere iluzi, že na tom nezáleží, jak
Bohu hrajeme a zpíváme, hlavně
že je naše chvála upřímná: „Hrejte
dobře." Proč na tom záleží? Naše
bohoslužby a obzvlášť ty domácí
nejsou přece žádným koncertem. 
Celý žalm je zdůvodněním, proč
hudba i zpěv mají být kvalitní. Je
to pro každé Hospodinovo slovo,
pro každé jeho jednání - a to je
přece kvalita! 
My jsme zvyklí vidět jeho milosr-
denství, pro které lidem celého
světa odpouští a má soucit s jejich
slabostmi. Počítáme s tím, že musí
každou slabost tolerovat. Žalm
nás však nenechává na pochy-
bách, že milosrdenství není vý-
mluvou pro naše jednání. Bůh mi-

luje i spravedlnost a soud. Je
mocný při tvoření země i při svém
káznění obyvatel země. Proto ve-
dle využívání jeho milosrdenství
je na místě hluboký respekt (8 a
18).
Přeříkávejme si každé písmenko
abecedy našeho života, nejen ta,
která se lépe vyslovují. A když se
bude zdát, že Božího milosrden-
ství je plná celá země, ale mně se
dnes vyhýbá, čekejme trpělivě na
mi-losrdenství. Čekání můžeme
do-plnit modlitbou „budiž milosr-
denství tvé nad námi". A ono se
ukáže. Bude nad námi jako naše
ochrana, bude v nás jako v lidech
vytvořených ze země a bude nás
naplňovat po okraj. Takovou na-
ději měli Židé a takovou naději
můžeme mít i my (21. a 22. v.).

Miloslav Kloubek

Evangelický
týdeník
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K neděli Misericordias Domini

„Toho, který nepoznal hřích, 
kvůli nám ztotožnil s hříchem,

abychom v něm dosáhli 
Boží spravedlnosti." 

2K 5,21
Tento závěrečný verš Pavlova delší-
ho výkladu o novém životě v Kristu
patří mezi ony zvlášť těžko srozumi-
telné výroky. Jak mohl apoštol přijít
na myšlenku, že Bůh svého Syna
dokonce ztotožnil s hříchem? Vždyť
sám zastával ono zásadní christolo-
gické pojetí, jak je čteme v Listu Ži-

dům 4,14: „Ve všem nám podoben,
kromě hříchu"! – Jak si nyní vysvětlit
tuto paradoxně znějící formulaci
adresovanou do korintského sboru?
A to nám už zde nabízí náš ekume-
nický překlad formulaci mnohem
přijatelnější ! (V kralickém znění je
doslovný překlad původního Pavlo-
va řeckého znění, které je výrazově
ještě drsnější: „Neboť toho, který hří-
chu nepoznal, za nás učinil hříchem"!
Při této doslovnosti překladu setrval
i náš F.Žilka.) Co si zde máme počít

s Pavlovým pojetím až jakéhosi
Kristova zpředmětnění v hřích,
které se nám jeví jako nepochopitel-
né, ano nebiblické?
V tomto výroku nás ovšem zaráží i
jakási nelogičnost Pavlovy větné
skladby. Oproti první části věty, kde
mluví o Kristu, „který nepoznal
hřích", a tedy nebyl hříšníkem, by-
chom spíše čekali dovětek, že jej za
nás „učinil hříšníkem", aby vyrovnal

Diskuse o reformě jsou v plném proudu.
Zdá se, že všichni ministři, kteří se k tématu vyjadřují, především
ujišťují, že na reformě financí nikdo nebude škodný. Nikdo na
daních nezaplatí víc, než dosud platil.
Levice hraje na strunu závisti a neustále upozorňuje, že reforma při-
nese nejvíc bohatým. 
Nikoho nenapadne říci, že reforma přinese nejvíce našim dětem.
Jejím cílem je totiž snížit zadlužování státu. Zadlužování státu zna-
mená, že současná generace si žije nad poměry a zanechává neblahé
dědictví těm, kteří se nemohou nikterak bránit, protože ještě nemají
volební právo či ještě vůbec nejsou na světě. 
Je zajímavé, že nikdo nepoukazuje na nemorálnost tohoto druhu.
Ačkoli většina lidí tento pocit vůbec nemá, ve skutečnosti jsme roz-
hazovačná generace, která vyčerpává omezené životní zdroje a zatě-
žuje ty, kteří přijdou po nás.
Všichni, levice jako pravice, jako by měli hlavní starost, aby reforma
nikoho nebolela. Když je ale něco špatně nastaveno, pak náprava
zpravidla někoho bolí. Pokud reforma nikoho bolet nebude, pokud
na ní nebude nikdo škodný, bude to vůbec reforma? Nebo jen přesý-
pání písku z jednoho rohu krabice do druhého?
Současná společnost bolest nesnáší. Snaží se jí zbavit za každou cenu.
Paradoxně přitom zřejmě bolesti není méně než v jiných dobách.
My křesťané víme, že dobré věci někdy bolí. Rozhodneš-li se odpus-
tit, bude tě to bolet. Rozhodneš-li se pro druhého obětovat, bude tě to
rovněž bolet. Rozhodneš-li se pokořit a činit pokání, bude tě to bolet
taky.
Nejpožehnanější událost v dějinách lidstva, spása, kterou Ježíš vydo-
byl lidstvu o Velikonocích, které právě minuly, bolela ze všeho nejvíc. 
Jako křesťané se nemusíme bát mluvit o bolesti. Jistě není nikomu
příjemná a nemá smysl se tvářit, že je tomu jinak. I Ježíš by se jí radě-
ji vyhnul, kdyby to šlo. Ale bolest někdy znamená budoucí blaho. 
Pokud předáme budoucím generacím nezadlužený stát, bude to pro
budoucí generace blaho. Člověk, který nemá děti nebo na ně nemys-
lí, to ale neocení. Vždyť on sám z toho přece nic mít nebude. 
Kdo ale pořád jen uvažuje, co z toho bude mít, nakonec nemá ani ty
děti.

Dan Drápal

Ještě jednou reforma

Kristus ztotožněn s hříchem? 

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

NAD BIBLÍ

1. Evropské společenství se nachází v rozsáhlém (po-
litickém, hospodářském, společenském a kulturním)
otevřeném procesu, jehož cíl není vymezen. A takto
samo sobě i rozumí. 
2. Tento proces byl odkázán na pomoc USA při svém
zrodu, i nadále potřebuje záštitu USA, rozhodně ale
nerozumí USA jakožto směrodatnému vzoru pro svůj
vlastní vývoj.
3. Tento proces se dal po prvních pokusech a úvahách
po 1. světové válce a po světové válce druhé do pohy-
bu a dosáhl po pádu železné opony růstu nedozír-
ných rozměrů.
4. Tento proces se odvíjí  na zhruba načrtnutém, niko-
liv však definovaném a uzavřeném základu (funda-
mentu), který bývá spojován se jmény tří měst:
Athény, Jeruzalém a Řím; jinými slovy: filosofie, ná-
boženství, právo iniciovaly ono spletité dějství, které
bylo reprezentováno a propagováno těmito  základ-
ními silovými institucemi: škola /universita/ akade-
mie;  město /stát; a církev/ chrám / mešita. 
5. Úspěšné hospodářství založené na dělbě práce je
jak plodem evropského fundamentu a evropských
dějin provázených nebezpečím „kolektivní sebevraž-
dy", tak umožněním a podmínkou procesu evropské-
ho sjednocování. 

6. Čím dále pokračuje  závazné provádění onoho svě-
todějného a prvního evropského experimentu svého
druhu, o to zřetelněji se ukazují meze  evropsko-
severoamerického vztahu moci (stát a armáda), vzdě-
lání, náboženství a dalších jeho specifických přijíma-
ných i vydávaných plodů. Krátce: Evropa / USA jsou
relativními aktéry v dějinách, tj. možná , že také s dě-
jinami odejdou. Nepředstavují pevný model pro svět
a lidstvo v něm.
7. Jestliže Evropa ztratí nebo jakkoliv přijde o dva své
hlavní zdroje, a to o nesmírnou  zvídavost a o důvě-
ru ve smysl pro překvapení, skončí se její příběh, nej-
prve v jejím nitru, brzy pak ale také navenek.
8. Vzácným a plodivým jádrem křesťanské víry –
nikoliv nutně také křesťanských církví – je zázrak /
tajemství inkarnace Boha v Ježíši Kristu (Bůh se stal
člověkem). Toto jádro vyžaduje lidskost, nikoliv však
sobeckou misii nebo ustrašenou snahu o sebezácho-
vu. Pouze toto jádro dosahuje globálního významu a
jeho rozvinutí leží ještě před námi. 

Eduard Berger, člen vrchní rady 
Saské zemské  evangelicko-lutherské  církve

Předneseno na pastorální konferenci drážďanských farářů
v Míšni dne  7.11.2006.

Překlad: Adam Balcar

Dokončení na str. 2

Cizí vlast Evropa
Poznámky k situaci jednoho světadílu, teze o budoucnosti Evropy

Spor o katedrálu sv. Víta neutichá - viz str. 2
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Milé čtenářky a čtenáři,

pro moji malou dcerku byl nesmírně důležitý první dubnový den. „Začíná aprí-
lové počasí, chvíli bude sluníčko, za okamžik se obloha zamračí a přijde déšť,"
sdělovala s vážnou tváří. 
Jako v životě, chce se mi parafrázovat. Střídají se v něm přece chvíle dobré i zlé.
Odkdy však slavíme Kristovo zmrtvýchvstání, nemusí nás už nikdy strašit
pocit, že naše dny skončí zoufalstvím. 
S touto vírou vám přinášíme nové číslo Evangelického týdeníku.
V redakci jsem se nově rozhodli změnit léty zavedený „pragocentrismus" v
ohlašování bohoslužeb. Hodláme v dohledné době otiskovat pořad nedělních
shromáždění i na jiných místech než jen v hlavním městě.
Chtěl bych se v tuto chvíli obrátit také na vás, kdo do novin svými články a
zprávami ze sborů přispíváte. Jsme velice vděčni za příspěvky, které noviny
aktualizují, i za ty, které takříkajíc nepodléhají „zubu času". K ještě větší spo-
kojenosti vás čtenářů poslouží jistě informace, že všechna oznámení a pozván-
ky potřebuje redakce kvůli přípravě nového čísla nejméně čtrnáct dnů předem.
Radost a posilu ze sdělovaného slova přeje

Ladislav Mečkovský

BOHOSLUŽBA VYSLÁNÍ VOJENSKÉHO KAPLANA KAMILA VÍCHY
Odry, Spálov, 19. března 2007 (čbk). Do služby vojenského kaplana
Armády České republiky (AČR) byl vyslán v úterý 27.3. v kostele sv.
Jakuba Staršího ve Spálově, farnost Odry, římskokatolický kněz Kamil
Vícha. Bohoslužbě předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který je
při České biskupské konferenci pověřen péčí o duchovní službu v
armádě, a Joel Ruml, místopředseda Ekumenické rady církví v České
republice. Dále byl přítomen hlavní kaplan AČR Jan Kozler, další vojen-
ští kaplani, představitelé místních církví a místní samosprávy. 
Loňského roku ukončil svou službu v Armádě ČR Tomáš Holub, histo-
ricky první vojenský kaplan AČR, který se v letech 1996-1997 účastnil
zahraniční mise českých jednotek IFOR v Bosně a Hercegovině. Ve funk-
ci hlavního kaplana AČR působil od roku 1998 do září 2006, kdy ho ve
funkci vystřídal Jan Kozler z Církve československé husitské. 
Kozler byl prvním duchovním své církve vyslaným do služby vojen-
ského kaplana AČR, a současně také nejmladším vojenským kaplanem
u nás. K 1.3. došlo rovněž k dalším dvěma změnám: vikářem vojenské-
ho vikariátu s republikovou působností se po Tomáši Holubovi stal
Jaroslav Kníchal, kněz z olomoucké arcidiecéze, a službu rektora vojen-
ského kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech přijal po
Holubovi Petr Svoboda z brněnské diecéze, který se nedávno vrátil z
mise v Iráku. 
V současné době pracuje v AČR osmnáct vojenských kaplanů, z toho
dvanáct z Církve římskokatolické, dva z Církve československé husit-
ské, tři z Českobratrské církve evangelické a jeden z Církve adventistů
sedmého dne.

www.christnet.cz

KOSTEL V BARI SE VRÁTIL PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI
Bari (Itálie) 20. března 2007 (zenit). Kostel sv. Mikuláše v Bari byl
navrácen ruské pravoslavné církvi, která jej nechala v tomto italském
městě před sto lety postavit. O vrácení stavby se zasadil i ruský prezi-
dent Vladimir Putin, který Itálii navštívil a mimo jiné se zde setkal s
papežem. 
Kostel a nemocnice sv. Mikuláše v jihoitalském městě Bari byly posta-
veny ruskou pravoslavnou církví v r. 1913, od r. 1937 byly však v drže-
ní městské samosprávy. 14. 3. 2007 při návštěvě ruského prezidenta
Putina, rozhodli zastupitelé o předání stavby zpět pravoslavnému rus-
kému patriarchátu v Moskvě. 
Sv. Mikuláš žil ve 4. století v Malé Asii, byl biskupem ve městě Myra. V
r. 1082 byly jeho ostatky přeneseny do italského města Bari a to se tak
stalo po celá následující staletí vyhledávaným cílem ruských pravoslav-
ných křesťanů.                                                                        (Jiří Gračka)

www.christnet.cz

BOSENŠTÍ MUSLIMOVÉ SE VRACEJÍ KE SVÝM KATOLICKÝM KOŘENŮM
Bosna, 20. března 2007 (ath). Nový biskup Prizrenu, Dode Gjergji, řekl
při své návštěvě agentury "Církev v nouzi", že se mnoho bosenských
muslimů vrací ke svým katolickým kořenům; přicházejí delegace s ves-
nic, které prosí o křest, prohlásil biskup. 
I když je 60 000 katolíků v 1,9 milionovém Kosovu menšinou a mnoho
mladých katolíků odchází za prací jinam, panují v Bosně dobré vzájem-
né vztahy. Katolická církev se po válce chápe jako "most míru".  

www.christnet.cz

VIZE PŮSOBENÍ KŘESŤANŮ V EU
EU, 22. března 2007 (čbk). Ve čtvrtek 22. 3. během tiskové konference v
Tiskovém středisku Apoštolského stolce byla předána zpráva bisku-
pům COMECE (Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie) s
názvem Evropa hodnot: Etická dimenze Evropské unie. Zprávu vypra-
covala "Rada moudrých", jejíž členem je také prof. Tomáš Halík. 
Radu moudrých COMECE tvoří 25 osobností intelektuálního a politic-
kého života z různých evropských zemí, zejména bývalých evropských
politiků a státníků.                                                                 (Jiří Gračka)

www.cirkev.cz

(zprávy redakčně upraveny)

Časovaná pumaEditorial

Z církví u nás i ve světě

V naší ekonomice tiká časovaná
puma. Nedospěje-li politická
scéna velmi brzy k dohodě o pen-
zijní a sociální reformě, čeká nás
během několika málo let kata-
strofa. Děti, kterých máme stále
méně, stále více zatěžujeme stát-
ním dluhem. 
Věc by měla být vcelku srozumi-
telná i relativně prostým lidem.
Žijeme si nad poměry a je nejvyš-
ší čas s tím něco udělat. Touha
alespoň čtyři roky vládnout je
ovšem silnější než odpovědné a
jasné přiznání stavu věcí.
V den, kdy píši tyto řádky, by měl
být zveřejněn plán vládní refor-
my veřejných financí. Jak kon-
krétně bude vypadat, nevím. Vím
však, kdo bude pro a kdo bude
proti. 
Přitom právě tato věc přímo volá
po tom, aby odborníci všech stran

dali hlavy dohromady a uvažova-
li věcně. Jaké zdanění bude opti-
mální, má-li naše hospodářství
zůstat konkurenceschopné a ne-
mají-li bohatí hledat únik před
vysokým zdaněním někde na Pa-
nenských ostrovech, a má-li při-
tom být dost na nezbytné výdaje? 
Dnešní statistika a ekonomické
modely sice neumožňují na tyto
otázky odpovídat zcela exaktně,
nicméně v rozumných interva-
lech odpovědi poskytují. Jen by
musela být vůle se domluvit.
Místo toho budeme asi svědky
řečí o rozhazovačnosti sociální
demokracie na straně jedné a
výlevů o tom, jak pravice nadržu-
je pouze bohatým na straně dru-
hé. 
Co můžeme dělat my křesťané?
Můžeme jít příkladem ve vedení
neideologických, věcných debat.

Tam, kde se zvedají vášně, vracet
rozhovor právě ke smysluplné
věcnosti. 
Protože nám nemusí jít ani o
pozice, ani o preference, máme
svobodu říkat i nepříjemné prav-
dy a klást nepříjemné otázky. 
A také můžeme zachovat klid,
bude-li hůř. Tento svět je totiž
založen na přesvědčení, že bolest
je vždycky špatná a že se jí musí-
me za každou cenu vyhnout.
Mám obavy, že jak se tento postoj
absolutizuje, zaděláváme si zby-
tečně na bolesti ještě větší. 
Jistě máme také rádi prosperitu a
pohodu, ale pokud nám scházejí,
svět se nám nezhroutí. A můžeme
zůstat (nebo se alespoň snažit
být) činiteli pokoje.
A to není málo.

Dan Drápal

požadavek Boží spravedlnosti. To
by odpovídalo vnitřní rovnováze
onoho příměru. Zde však jakoby se
Pavel - který svůj text obvykle dikto-
val písaři, a proto jej musel rychle
formulovat bez delšího promýšlení -
zalekl označení Krista-Spasitele za
hříšníka, a tak raději sáhl rovnou k
pojmu „hřích". Šlo mu přece o vý-
klad osudové závažnosti hříchu jako
vzpoury proti svatému Bohu; a zá-
roveň o jeho spravedlivé odčinění na
provinilé lidské straně. A tak touto
formulací ve smyslu Kristova „uči-
nění" či „ztotožnění" s hříchem jako-
by chtěl ještě víc zdůraznit onu jedi-
nečnost Božího odčinění hříchu
Kristovou obětí. 
Druhá polovina věty pak vyvažuje
onu první odkazem na ospravedlně-
ní věřícího člověka před Božím sou-
dem: „abychom v něm dosáhli Boží
spravedlnosti." (Kralický překlad je i
zde doslovný: „abychom my učiněni
byli spravedlností Boží v něm." Tak i
Žilkův překlad). I zde jde tedy v
původním textu jakoby o zhmotně-
né pojetí Boží spravedlnosti na člo-
věku: „učiněni byli, stali se - sprave-
dlností." – Ekumenický překlad se
proto i zde pokusil o přijatelnější for-
mulaci: „abychom v něm dosáhli Boží

spravedlnosti."
Samozřejmě, že ti, kdo jsou oriento-
vanější v biblických pojmech a sou-
vislostech, rozumějí, oč Pavlovi šlo i
v této podivné formulaci o Kristovu
„ztotožnění s hříchem". Však i kra-
ličtí vykladači to vyjádřili v přísluš-
né poznámce při svém překladu:
„Učiněn hříchem – tj. učiněn obětí za
hřích, viz Iz 53,10." (Tam čteme: „aby
položil duši svou v oběť za hřích.") Zde
vlastně Pavel navázal na svá slova z
l. listu Korintským 1,30 – o Boží moci
v Kristu, „který se nám stal… i ospra-
vedlněním a vykoupením." Podobně
čteme v Ř 5,19: „Jako skrze neposluš-
nost jednoho člověka učiněno jest mnoho
hříšných, tak i skrze poslušenství jedno-
ho spravedliví učiněni budou mnozí."
Máme-li si trochu usnadnit pocho-
pení této Pavlovy jaksi problematic-
ké formulace o „ztotožnění Krista s
hříchem", musíme ji pojímat v sou-
vislosti s jeho předchozím delším
výkladem o novém životě „skrze moc
lásky Kristovy" (v. 14n.). Zní to celé
jako vysvětlující představa pro věří-
cí kristovce: „Nás, kteří jsme pochopili,
že jeden zemřel za všecky, a že tedy
všichni zemřeli; a za všechny zemřel
proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už
sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel
i vstal." (v. 15) Dále pak Pavel zdů-

razňuje, že Kristova zástupná oběť je
Boží dílo, ve smyslu smíření, a že byl
pověřen stát se apoštolem tohoto
smíření: „Neboť v Kristu Bůh smířil
svět s sebou. Nepočítá lidem jejich provi-
nění – a nám uložil zvěstovat toto smí-
ření" (v. 19). A právě na to hned
navazuje náš závěrečný verš jako
obrazný souhrn Pavlova svědectví.
(V kralickém textu je opět uveden
zdůvodňující spojkou „neboť" – ja-
koby v sumárním smyslu: „Neboť
toho, který hříchu nepoznal, za nás
učinil hříchem.") A tak nyní, na
samý závěr svého kazatelského pro-
jevu, jakoby chtěl Pavel navodit
jakousi obraznou představu dvou
ramen váhy Boží spravedlnosti. Na
jedné straně těžké závaží hříchu,
které je nahrazeno Kristem – který je
v tomto smyslu jakoby „učiněn" či
„ztotožněn" s hříchem". A na druhé
straně váhy, kde je závažím Boží
spravedlivá odplata, je položen omi-
lostněný hříšník, který je takto jako-
by „učiněn spravedlností". V tomto
pojetí má ona neobvyklá formulace
Pavlova příměru i přijatelné vysvět-
lení. A naopak napomáhá zdůraznit
naprostou jedinečnost Kristovy zá-
stupné smírčí oběti, která vyvážila
lidský hřích.

Jiří Otter

Kristus ztotožněn s hříchem?
Dokončení ze str. 1

AD: NEJVYŠŠÍ SOUDE, MĚJ SE NA POZORU!
E. VEJNAR 7/2007

Vážený pane faráři, 
děkuji Vám za výstižný článek a dovolím si přidat. Ve
sporu o Katedrálu dva soudy nižších stupňů prostě
vybočily ze své pravomoci, rozhodly v rozporu se záko-
nem a Nejvyšší soud tuto chybu napravil. Držel se mého
názoru obsaženého v dovolání, které jsem pro Úřad
zastupování státu ve věcech majetkových připravil. Jde
o stejný názor, jenž měl ve svém usnesení Ústavní soud
již v roce 1999, jehož soudce jmenoval prezident Havel,
nikoli prezident Klaus. Pokud by chtěl kdokoli na da-
ném stavu vlastnictví něco změnit, musí jít cestou zá-
kona. Tedy je na zákonodárcích, zda ponechají nadále
státní vlastnictví ke Katedrále či nikoli. 
Pokud rozhodnou, že vlastnictví bude někoho jiného
než státu, budu to velmi rád respektovat, jako kterýko-
li jiný občan. Osobně se však domnívám, že korunovač-
ní Katredrála v Praze, stejně jako např. korunovační
Katedrála v Remeši by měla zůstat ve státním vlastnic-
tví. Nevím nic o tom, že by to francouzským katolíkům
jakkoli vadilo, naopak stejně jako ateisté obdivují nád-
herná Chagallova modrá okna, jimiž byla obdařena v
době státního vlastnictví. 
Na vysvětlení veřejnoprávního charakteru tzv. církevní-
ho majetku od dob Josefa II. až po rok 1991, kdy poprvé

došlo ke změně a můžeme církevní právnické osoby po-
važovat za osoby soukromého, nikoli veřejného práva,
zde není bohužel ani prostor ani čas. Pouze poznamená-
vám, že mnoha autory tolik vysmívaný "všechen lid" je
základním stavebním kamenem Ústavy této republiky;
čl. 2 odst.1. říká: "Lid je zdrojem veškeré státní moci;
vykonává ji prostřednictvím moci zákonodárné, výkon-
né a soudní." Mé myšlení je po celý můj život velmi pra-
vicového zaměření, ale v každém společenství svobod-
ných občanů je několik málo věcí o které se musí všich-
ni soukromí vlastníci starat dohromady. Pražský Hrad
včetně Katedrály mezi takovéto věci patří.
S úctou 

Aleš Pejchal

Seminář k Chartě Oecumenice
připravený Kostnickou jednotou, Ekumenickou radou
církví a sborem ECM v Ječné, se uskutečnil podle ohlá-
šení 27.3. 07. Jsme vděčni našim hostům, bratřím – Mgr.
M.Vanáčovi, prof. P. Filipimu, JUDr. Vl. Bíbovi a MUDr.
A. Navrátilovi za jejich příspěvky k představení vzniku
Charty, jejímu významu, ale také otázkám nad její plat-
ností a úskalími, která s ní mohou být spojena.
Tomuto tématu bychom chtěli ještě věnovat část červno-
vého dvojčísla našeho týdeníku.

(red-k)

Ještě ke katedráleOhlasy
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Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
OIKOYMENH, 2005
Než jsem knížku koupil, hodně jsem
o ní slyšel. Rozčeřila hladinu naší
teologicky ukolébané církve, možná
proto, že se u nás málo píše a ještě
méně čte. Je beze sporu kladem, že v
nadpisu uvedená publikace vzbudi-
la takový zájem.
V knize se autor snaží o nový a pro
nás zcela neobvyklý pohled na Pána
Ježíše Krista (on sám píše většinou
jako teologičtí liberálové Ježíš Naza-
retský) a vůbec celý Nový zákon,
mnohé myšlenky přebírá od součas-
ných zahraničních protestantských i
katolických autorů.
Trojanova kniha je dosti rozsáhlá,
mnohé důrazy se opakují, jiné ne-
jsou, alespoň pro mne, zcela srozu-
mitelné, a tak může dojít i k nechtě-
ným nedorozuměním. V textech je
sice jmenný rejstřík, ale věcný rejst-
řík zcela chybí a tím je trochu ztíže-
na orientace v napsaném. 
Publikace je rozdělena do několika
částí, ale vzhledem k rozsahu se tro-
chu zdržím jen u některých kapitol,
ale tak, abych neovlivnil základní
smysl Trojanovy teologie. Jistě je
lépe věnovat řadu hodin pročtení
knihy i když nebudete vždy se vším
souhlasit, ale žijeme v době postmo-
derny.
Kniha má Předmluvu a Úvod, který
se skládá ze čtyř částí, a to: I. Co
církve vyznávají o Ježíši Kristu, II.
Co k tomu říkají katechismy, III.
Písně v evangelickém zpěvníku a
IV. Co se v křesťanském světě změ-
nilo. Na úplném začátku autor
vyzývá k diskusi o nejdůležitějších
otázkách křesťanské víry, a tak tuto
výzvu přijímám a věřím, že nebudu
sám. Předmluva už předznamená-
vá, oč v jeho teologii jde: „Jaký
význam má Ježíšova smrt na kříži?"(str.
13); dále píše, že křesťanské církve
jsou v naší zemi i jinde zatlačovány
na okraj společnosti. Dle autora jde o
ne-zvládnutou sekularizaci, špat-
né hodnocení moderny, liberalismu
a neschopnost proniknout k duši
postmoderního člověka. A pokraču-
je: „ Stojíme na prahu přeměny základ-
ní orientace křesťanské víry." (str. 14) V
úvodu kritizuje Anselmovu satis-
fakční teorii z 11. století: „Zvěst o
ukřižování pochopeného jako smírčí oběť
za naše hříchy" (str. 20). Hned pokra-
čuje, že katechismy v naprosté větši-
ně nevybočují ze stávající křesťanské
teorie a praxe. Další část úvodu –
Písně - již dává tušit jiné učení než je 
v mnohých křesťanských písních, z
nichž vybral z EZ namátkou 24, kte-
ré ukazují na kříž a Kristovu oběť
,např. 160, 249, 308, 313 … Ovšem
podobné nebo totožné písně mají ve
zpěvnících i jiné církve. Úvod končí
tím, že žijeme po otřesech v Evropě i
ve světě v přelomové době.
První část knihy se nazývá Teologie
kříže v české protestantské tradici
20. století. Na devadesáti stranách
autor polemizuje s J. L. Hromádkou,
profesorem systematické teologie, s
novozákoníkem J. B. Součkem, pak s
dalším novozákoníkem Petrem Po-
korným a religionistou a starozáko-
níkem Janem Hellerem. Druhá část
je víc jak na 150 stranách s názvem
Rozhovor s evropskými bohoslovci
a s K. Kitamorim. Zde uvádí mimo
jiné teology na prvním místě K. Bar-
tha, zakladatele dialektické teologie
(nové ortodoxie) jako reakci na libe-
rální teologii. Dále Jürgena Molt-
manna, Rudolfa Bultmanna s jeho
demytologizačním programem, F.
Gogartena, Paula Tillicha, místy ho-

voří o D.Bonhoefferovi a dalších. V
domnělém rozhovoru se neustále
vrací ke Kristovu kříži a satisfakční
teorii a sleduje buď shodu se svým
učením nebo nesoulad.
Třetí poměrně krátká část nese ná-
zev Systematické intermezzo. Tuto
kapitolu považuje autor za stěžejní.
Má to být vlastně exegeze textu Po-
dobenství o zlých vinařích (Mk 12,1-
12), a to v izolovanosti od jiných
částí Písma, zvláště od teologie apoš-
tola Pavla.
Už daňkovci zdůrazňovali, že má-
me vykládat Písmo Písmem, ale Tro-
jan vylučuje pavlovskou teologii a
také to zdůvodňuje řeckými vlivy.
Sám uvádí tyto texty, které považuje
za problematické: Ř 8,32 On neušetřil
svého vlastního Syna, ale za nás za všec-
ky jej vydal…" nebo Ga 1,4 „…který
sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás
vysvobodil… podle vůle našeho Boha a
Otce". K tomu Trojan ještě dodává o
Ježíšově smrti na kříži „Kříž, utrpení,
smrt nejsou podle mne centrální výpo-
vědí" (str. 288) a pokračuje: „…a
posléze i smrt, kterou připravili a dokon-
čili (vinaři JN), nelze v žádném případě
spojovat s vůlí, či dokonce s promyšle-
ným plánem majitele vinice" (str. 289).
Autor v této kapitolce ještě zmiňuje
např. představu o „transcendentním
Bohu (transcendentní = přesahující
smyslové poznání nebo člověka
vůbec JN), jehož pouhá lokalizace činí
dnešnímu člověku… všech konfesí znač-
né potíže… Kde je Bůh?" (str. 301).
Myslím si ,že nejsem daleko od
pravdy, že nás Trojan velmi podce-
ňuje. Transcendentního Boha nelze
samozřejmě ve vesmíru umístit, to
snad chápou vedle teologů i prostí
lidé a komunisté tím chtěli jen
naštvávat, že Gagarin Boha nikde
neviděl. - A blíží se závěr kapitolky:
Na základě tohoto vykládaného
podobenství „je podle mne (autora
knihy JN) třeba zakládat dnes novou
teologii – takové pojetí Boha, které nás
vyzbrojí pro setkání se světem pokřes-
ťanské éry“ (str. 304). To se velmi po-
dobá vyjádření liberálních teologů,
kteří chtěli též evangelium přiblížit k
pochopení tehdy současného člově-
ka; např. F. Schleiermacher: „Ježíš
Kristus nepřišel proto, aby zaplatil za
naše hříchy, nýbrž aby nás učil a dal
nám příklad" (Dějiny křesťanského
myšlení str. 204).
Ve čtvrté a poslední části, přibližně
stostránkové, která se nazývá Auto-
rova interpretace Ježíšova příběhu
ihned na začátku Trojan stručně po-
pisuje v několika bodech svou teorii,
o které už přece jen něco víme.
1. Ježíšova smrt na kříži „není oním
rozhodujícím a výlučným obsahem
novozákonní zvěsti, s nímž má být spo-
jována spása" (str. 307).
2. „…kladl jsem důraz na celý Ježíšův
pozemský život" (str. 307).
3. Trojan odmítá „hledisko, že hrůzný
čin historických aktérů, kteří odsoudili a
popravili Ježíše, byl zakomponován do
Božího plánu záchrany hříšného člověka.
Jinými slovy, odmítl jsem spojovat s Je-
žíšovou smrtí zástupnou a smírčí oběť"
(str. 307).
4. Tento bod úzce souvisí s předcho-
zími body, totiž, „že nadvláda minu-
losti... obrácena povýtce k Velkému pát-
ku, musí zcela změnit směr" (str. 308).
5. Je nutné „nově interpretovat metafy-
sické (nadskutečné, nadsmyslné JN)
představy, které jsou spojovány s
Bohem, s preexistentním Kristem, s
pojetím Trojice…" ( str. 308). Podobná
víra je dle autora již „vyhasínající a
frekventní už jen v liturgických úkonech
církví" (str. 308).

Myslím si, že toto je Trojanův struč-
ný program. Připojím ještě několik,
aspoň pro mne, podstatných pozná-
mek. Autor knihy se sympatiemi (až
snad na jeden výrok) cituje O. A.
Fundu, někdejšího faráře ČCE, nosi-
tele několika teologických doktorá-
tů. Já ocituji Fundův jiný výrok z
Lidových novin z 3.4.1994: „…Avšak
ani jako teolog…, jsem v posmrtný život
nevěřil, a ani dnes si nemyslím, že po
smrti něco je… Smrt je přirozený řád
života, a proto poslední slavnost." Toto
vyjádření odpovídá saducejskému
pojetí, je zcela jasné, ale vůbec ne oje-
dinělé.
Zdá se, když pisatel píše „…na dveře
buší nová reformace"(str. 360), že si bu-
deme muset nejdříve objasnit někte-
ré pojmy, i když se autor o výklad
některých pokouší a jiné popírá. Jde
např.o milost spojenou s vírou, veče-
ři Páně, odpuštění, spasení, smrt,
Kristovo vzkříšení, vzkříšení člově-
ka, oběť (Trojan pohřbíval Jana Pala-
cha), ovšem i kříž, pravdu a Pravdu
(dle Hejdánka je to vhodnější ozna-
čení pro Boha), preexistenci Krista,
Trojici a v neposlední řadě stále dů-
ležitější sociální apel…
Je obtížné souhlasit s výroky o vyha-
sínající - umírající víře a církvi. Z hle-
diska celosvětového je to nesmysl,
ale u nás některé sbory a farnosti tak
skutečně vypadají. K našemu zahan-
bení rostly letniční sbory a církve,
významně rostou adventisté s. d.,
Církev bratrská a vůbec vše, co se
nějak blíží spíše k fundamentalismu.
K naší lítosti značně přibývají také
svědci Jehovovi. Tyto skutečnosti
ovšem nedávají za pravdu Trojano-
vi. Věřím také, že Bůh je všemohou-
cí (dle Apoštolského vyznání víry) a
tak ocituji Jana Křtitele i pro dnešek:
„Pravím vám, že Bůh může Abraha-
movi stvořit děti z tohoto kamení"
(Mt 3,9), pak je to skutečně nadějné a
mezi lidmi jsme se o tom už mohli
přesvědčit.
Teologie, o které se v knize píše, nás
může vzdálit od jiných, zvláště
evangelikálních církví. Tedy hlavně
od těch, které mají zřetelnější učení;
tak mohou být zcela narušeny už tak
chabé ekumenické vztahy. Trojan
píše, že se příliš soustředíme na
Kristův kříž, že se spasením člověka
souvisí celý Ježíšův pozemský život.
Tady chci poukázat např. na celoroč-
ní perikopy, které se po staletí sku-
tečně soustřeďují na celý život Pána
Ježíše, ovšem z Písma známe jen asi
jednu desetinu jeho života.
A blížím se k závěru. Ještě dva silné
(řekněme raději) vybočující z kon-
vencí citáty: „Je však třeba zabránit
svatořečení jeho smrti… Přesunem dů-
razů změníme i svůj pohled na Boha:
Otec náš a Ježíšův není žádný krvežíz-
nivý démon" (str. 346 a 347), ale to
není ani můj Bůh, ani většiny křesťa-
nů. Poslední citát je ze str. 320 a 321.
Kostrbatý citát teologa Hedingera
(Trojan se s ním ztotožňuje, ne-li,
pak by to jistě napsal) bylo třeba pro
pochopení zkrátit a vyřadit několik
závorek a cizích slov, ale smysl textu
zůstal zachován a každý má mož-
nost si ho ověřit. „Jakmile se klade dů-
raz na kříž jako na dění spásy, stává se
Bůh molochem vyžadujícím lidské obě-
ti… Jde o potlačení Ježíšova života ve
prospěch jeho oběti na kříži. To je ne-
správné… Teologie kříže přechází… v
učení o kříži a to ústí do modlářství. Je to
krok směrem k nekrofilii" (dle slovníků
se jedná o duševní poruchu projevu-
jící se pohlavní náklonností k mrtvo-
le JN).
A úplně na závěr chci povědět, že

Ježíšův příběh – výzva pro nás
Nenechte si ujít a rychle si opatřte (než bude rozebraná) knihu povídek
Marie Stryjové, která vyšla v nakladatelství EMAN! Jmenuje se: „Mlč!"
Název vystihuje, třebaže v textu ani v názvech jednotlivých povídek nemá
oporu, cosi podstatného. Marie Stryjová v rozmezí let 1958 – 1973 do poví-
dek vložila své vzpomínky na dětství a dospívání, které prožila na Volyni
(první část: Nad rovinou) a na dobu po roce 1947, kdy se přestěhovali na
Broumovsko. (druhá část: Mlčíme). Tato druhá část je uvedena úvahou, jak
to v Československu vlastně nikoho nezajímalo, odkud reemigranti přišli,
co za války zažili a prožili pod měnícími se nadvládami – polskou, sovět-
skou, německou a opět sovětskou.
Když pisatelka psala, jako by nad ní viselo ono „mlč!" Měla v době svého
života naději na zveřejnění? Narodila se v roce 1931 v Dembrovce a zemře-
la v roce 1977 v Praze. Byla by chtěla to, co napsala, zveřejnit? Jisté je, že v
době, kdy to psala, neudělala mnoho pro to, aby napsané mohlo projít cen-
zurou a mělo naději na publikování. Myslím, že Tomáš Trusina nám dal do
rukou po tom, co vydal básně Milana Mrázka, v knize Mlč do rukou už dru-
hou sbírku textů, které byly napsány z vnitřní potřeby, bez výhledu k čte-
nářské obci.
Zvláštností napsaných textů je, že jsou převážně prosty popisů a vlastně
nevypravují. Ne že by určitá událost – třeba dětská vzpomínka na cestu
vozem ukrajinskými vesnicemi k tetičce na pouť – nebyla provázena líčením.
„Za stodolami, upletenými z tyček, leží v ohradách ovce, na plotech schnou
hnědé baculaté hrnce i úzké džbány a fazole vylezly vysoko do oken. Pro-
běhla poslední cháť, jedeme polní cestou. Před námi vystupují, rozevírají se a
potom se zavírají a ustupují pole, uzoučká barevná políčka." (str. 9)
Nebo vzpomínka na to, jak rodiče dali najíst sovětskému vojákovi a ještě mu
ukázali cestu, kudy že má jít, aby se dostal k frontě, je uvedena: „Slunce je na
nebi hodně dole, ještě svítí žlutě, ale už nepálí. Sklouzlo kulatě mezi dřevník
a stodolu, nad stodolou po bleděmodré obloze plují bílé beránky. Tvoří zvířa-
ta a věci a rychle se rozplývají. Teď tam byla velikánská bota, už není, je pryč,
slon, ještě je, je, už nemá hlavu, přední nohy. Hora, děraví, uvnitř děraví, je to
už jen roztrhaná plachta, ale vzadu jsou doopravdiví beránci, bílí, s měkkou
kudrlinkovitou vlnou, jako kdyby byli živí, ale zase už nejsou." (str. 30)
Líčení, popis, vyprávění je na okraji. Ve středu vždy stojí událost, zpřítom-
něná v rozhovoru. Nedozvíme se, jak babička vypadala, ale za jaké situace,
to jest, co se právě dělo a ke komu co babička řekla. Nepadne slovo soudu,
jaká byla, a přece řeč sama jako by ji soudila. I při líčení cesty na pouť ve stře-
du stojí táta a co řekl . To, že „naši spolu už dva dny nemluví" stojí za zvlášt-
ní záznam v líčení toho, jak se situace v rodině změnila tím, že do domu
vystoupili dva vojáci. Nikdo neví jací. Hovoří ukrajinsky, mezi sebou ně-
mecky. „Bandeři či Němci?" Neodvedli tátu, nebyl doma, ani strejčka, stačil
utéci. Jen tetička to v řeči komentuje: „To pořád chodili, aby dělal sekretáře
Seĺrady. Potom buchhaltěra v kolchoze. Umíš psát a počítat, seš učitel. A teď
za to, že nejed a nespal a dostal vředy do žaludku z těch jejich věčnejch poty-
ček, eště příde o život." Zlostně hodí polínko na hromádku. „Vot lidská zar-
plata. Táta taky za holovu kolchozu eště dá svoji hlavu. Či jim to všechno
bylo potřeba? Měli sedět, vo nic se nestarat a měli by svatej pokoj, jako jiný.
To dyž má někdo svědomí, tak teď měj jen pořád strach. Za co? Že tenkrát
nastavovali krk? Dyť by je byli nejdřív ze všech vyvezli na Dombas.  Starýho
Kozla si nikdo nevšim, nikdo se ho nedotknul, seděl si za pecí, sedí tam
dodneska a prdí.. Či to všechno někdo chtěl? Někdo bažil po tom, aby při-
šli sověti? Aby založili kolchoz? Nebo teď, aby tady vládl Hitler? My za to
můžem, jaká vláda sem příde?" A dál se rozvíjí příběh, ale ne ve vyprávění,
ale v rychle se střídajícím rozhovoru všech. (str. 41 – 42)
Úvaha volyňské tetičky je jedna z mnohých, které nutí k přemýšlení o tom,
čím jsme prošli. I ti volyňští Češi jsou přece součástí naší historie! Co o nich
víme? Nenechte si ujít příležitost se o nich, a tedy i o sobě něco málo dově-
dět!
(Kniha vyšla k nedožitým pětasedmdesátinám autorky a k třicátému výročí jejího
úmrtí).

Milena Šimsová

Mlč a nezapomeň!

jsme v jednom brněnském sboru
likvidovali Zejfartovy dřevořezby
včetně jedné, té největší, zakompo-
novaného bratrského Beránka, kali-
chu a Bible. Dnes mám obavy, že na

základě vývodů z uvedené knihy
může být odstraněn i centrální
Kristův kříž, i když je symbolem
křesťanů na celém světě.

Jiří Novák

28.3.2007 představili zakladatelé a spolupracovníci televize Noe na tiskové konfe-
renci tento projekt nekomerčního televizního vysílání, které chce být křesťanskou
alternativou ke komerčním i veřejnoprávním stanicím. 
Své vysílání zahájila v květnu 2006 a zatím vysílá jen 10 hodin denně. Její příjem je
však možný jen digitálně ze satelitu nebo z kabelových rozvodů, případně přes vyso-
korychlostní internet. Chce být „televizí dobrých zpráv", připravovat programy pro
povzbuzení, poučení, ale i dobrou zábavu i odpočinek; být zdrojem informací o dob-
rém díle dobrých lidí; připravovat nekomerční program pro celou rodinu; jméno
NOE, hebrejsky Noah, znamená odpočinutí, pohoda, klid…
TV Noe spolupracuje s rozhlasovou stanicí Proglas a se slovenskou TV Lux. I když
se představuje jako otevřená, i ekumenicky otevřená, je v ní zřetelný katolický vliv –
a budoucnost a další její příznivci a spolupracovníci ovlivní, zda-li tomu tak skuteč-
ně bude.
„Praotec Noe nevěděl, jak postavit loď. Když ji začal budovat, všichni se mu smáli.
A přece Noemova archa obstála i při světové potopě. Titanic stavěli na počátku 20.
století věhlasní inženýři a odborníci… a přece se potopil hned při první plavbě za
oceán…" Těmito slovy odůvodňuje její zakladatel a ředitel pater L. Ryška odvahu se
pustit do tak náročného projektu.
Více informací lze nalézt na www.tvnoe.cz.Tiskovou konferenci moderovala PhDr.
Svatava Maria Kabošová, pracovnice pražského studia TV Noe.

Bohumil Kejř

Pražská prezentace TV Noe

Recenze
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22. 4. 2007
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 nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské 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, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - 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
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gondáš 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
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

Setkávání s prof. Milanem Opočenským NOEMI
www.noemka.com

Seznamka pro věřící všech věkových 
skupin (st. 18 let)

Podrobné informace vám zašleme poštou
nebo e-mailem. 

Adresa: Noemi, Na Mušce 1124, 
534 01 Holice. 

Tel/sms: 00420777222877, 
e-mail: info@noemka.com

PRONAJMU BYT 2+1 v Praze ženám.
Tel.: 777 551 118 

č. 14
MLADÝ MUŽ 42/178 HLEDÁ k přátel-
skému setkávání ženu podobného
věku. Jsem obyvatelem domova,
kde je pečovatelská služba. Nej-
dříve bychom si mohli psát, po-
zději bychom se mohli sejít u ká-
vy. Nejlépe by bylo, aby žena byla
z Církve českobratrské evangelic-
ké, nebo z Církve československé-
husitské, či z Pravoslavné církve 
v Českých zemích, případně po-
dobných. Jižní Čechy a okolí vítá-
no. Zn. "Najdu Tě?" 

č. 18
LÉKÁRNÍK NASTÁVAJÍCÍ DŮCHODCE
HLEDÁ KOLEGU (KOLEGYNI) do malé
lékárny u Českých Budějovic.
Nejsem řetězec. 
Zn. cz444003@tiscali.cz 

č. 10
VYSOKÉ TATRY - UBYTOVÁNÍ V SOU-
KROMÍ. Telefon: +421/52/7754 855,
+421/905/346 354. 
E-mail: valekmil@seznam.cz 

č. 15
DOVOLENÁ V KARL. VARECH, červen
- září: dvě bytové jednotky a turist.
ubytovna. 
http://web.telecom.cz/futtl, 
e-mail: futtl@seznam.cz 

č. 16

Inzerce
Distancování se od ní a polemika s
ní plně patří do vzpomínky na pro-
fesora Opočenského. V citované
pasáži jsem totiž ve východiscích –
již samostatně – navazoval právě na
to, co jsem od profesora Opočen-
ského převzal. (Zatímco profesor
Opočenský sám se v přednáškách
ohrazoval zejména proti „vypjaté-
mu moralismu" a „prudérnosti" jako
extrému v sexuální oblasti, který dle
jeho názoru v církevním prostředí
hrozil nejakutněji.)
Manželství profesora Opočenského
bylo opravdovým partnerstvím pro-
stým patriarchálních schémat.
Tvořilo rámec pro setkávání. Jedna-
lo se o jev na českobratrském Sionu
spíše výjimečný. 

Koučování při četbě
„Jakmile se vám podaří přečíst první
knihu v cizím jazyce, je to stejné, jako
byste jich přečetli deset," opakovaně
povzbuzoval profesor Opočenský
studenty. V tom ohledu tvořil empa-
tičtější protipól k profesorovi Ame-
deu Molnárovi (církevnímu histori-
kovi), který na jedné z přednášek při
úvodním přehledu literatury suše
poznamenal: „Knížka sice existuje
pouze ve švédštině, ale kdo chce, ten
přečte všechno." Ke studiu na KEBF
ve druhé polovině sedmdesátých let
dvacátého století nedílně patřila sa-
mostatná četba v cizích jazycích.
Zdaleka ne všechna základní litera-
tura z jednotlivých oborů byla k dis-
pozici v češtině! (Letitý překladatel-
ský deficit je odstraňován teprve po-
stupně. Jestliže si např. autor těchto
řádků v článku Odvaha a udatnost v
ET-KJ v roce 2001 postěžoval, že
patrně nejznámější Tillichova práce
The Courage to Be v důsledku tota-
litní tupovlády doposud v češtině
neexistuje, je na místě poznamenat,
že o tři roky později to zásluhou
Centra pro studium demokracie a
kultury přestalo platit.)
Povzbuzování studentů k cizojazyč-
né četbě ze strany profesora Opo-
čenského bychom mohli označit
moderním termínem „koučování".
Běželo pokaždé o něco povýtce
osobního, individuálního. Profesor
Opočenský přitom jednotlivým stu-
dentům – nezávisle na tom, zda u
něj psali, či nepsali písemnou práci
ke státní zkoušce – knížky nejenom
(dlouhodobě) půjčoval, ale i dával!
(Totéž činil profesor Petr Pokorný,
novozákoník.) Mně kupříkladu
dlouhodobě zapůjčil knihu L’im-
possible priére (Nemožná modlitba)
od francouzského teologa, právníka,
religionisty a sociologa J. Ellula (po-
prvé vydanou roku 1971). 
Jacques Ellul, který podrobil proni-
kavé analýze pseudonáboženské
prvky ve stalinismu a v maoismu, v
sedmdesátých letech dvacátého sto-
letí na KEBF „frčel". Profesor Luděk
Brož (systematik) navazoval na jeho
Histoire des institutions (Dějiny
institucí), profesor Jan Heller (religi-
onista a starozákoník) na jeho kate-
gorie systémů pseudoreligiózních a
kryptoreligiózních, profesor Milan
Opočenský na Ellulovy důrazy v
oblasti sociální etiky. Jeden z čes-
kobratrských farářů, který měl na
pastorální konferenci o Ellulovi refe-
rát, vzápětí ovšem ztratil tzv. státní
souhlas k duchovenské činnosti. Za
této situace posloužila jako „lakmu-
sový papírek" stručná recenze s
názvem Nemožná modlitba z pera
autora těchto řádků (tehdy řadové-
ho studentíka na KEBF), která vyšla

někdy v roce 1976 v Kostnických jis-
krách na čtvrté (tradičně nejčtenější)
straně, a to bez sebemenších nega-
tivních dopadů pro kohokoli ze
zúčastněných. (Znovu se tak potvr-
dilo, že politika v oblasti tzv. státní-
ho dozoru nad církvemi byla v té
době do značné míry nahodilá, po-
nechaná na vůli/libovůli/zvůli toho
či onoho místního tzv. „tajemníka
pro věci církevní". Poplašený závěr z
jednoho odebraného státního sou-
hlasu, že „Ellul je v Československu
na indexu", se ukázal být zkrato-
vým, ukvapeně generalizujícím.) 

„Mít na problém anténu …"
„…LEIDER AUCH THEOLOGIE
…," citoval profesor Opočenský z
výčtu toho, co všechno hrdina Goe-
thova Fausta studoval, a dodal:
„Doufám, že nikdo z vás jednou
zpětně nevysloví v souvislosti se
studiem teologie ono LEIDER –
POHŘÍCHU!" Takhle aktuálně a
adresně nám přibližoval klasická
díla krásné literatury v předmětu s
názvem „světová literatura v teolo-
gické perspektivě". S odstupem tří
desetiletí mohu konstatovat, že byť
se můj život ubíral různými cestič-
kami a studoval jsem též další věci,
ono „leider" („žel", „pohříchu") jsem
v souvislosti se studiem teologie na
KEBF nikdy nevyslovil. 
Předmět „světová literatura v teolo-
gické perspektivě" jsem po letech
marně hledal ve studijním indexu.
Byl zcela dobrovolný, zájmový,
nebyly z něj žádné zápočty ani
zkoušky. Z tohoto důvodu bylo
auditorium početně slabší (jeden čas
jsme tam s Honzou Veselým chodili
dva). Jak se však ukázalo na přelo-
mu tisíciletí v nejedné ohnivé pole-
mice na stránkách ET-KJ, rozbor
uměleckého díla z teologické per-
spektivy může být sdělný, aktuální,
„zápalný", a to nejenom u beletrie,
ale i u filmu!
„Vždyť my máme úžasně omezený

obzor!" zněl jiný typický výrok pro-
fesora Opočenského. (Plurálem
„my", do něhož solidárně zahrnoval
sám sebe, mínil křesťany a křesťanky
po tuzemských církvích.) Napo-
sledy jsem jej od něj vyslechl v roce
2001, když mi doporučoval coby
hodnou zhlédnutí a následného re-
ferátu v ET-KJ jakousi výstavu dras-
tických fotografií ze světa, o které se
on sám dozvěděl od socioložky
Jiřiny Šiklové. Na výstavu jsem se
nakonec nedostal. Podobně se mě
snažil v roce 1979 (tedy deset let
před sametem!) přesvědčit, abych
přečetl Ellulovu práci Autopsie de la
révolution (Pitvání revoluce), rov-
něž neúspěšně. (Cítil jsem se tehdy
zavalen jinými úkoly; později jsem
svého odmítnutí litoval.) Jiné stu-
denty se mu nicméně podařilo pře-
svědčit, aby se zabývali rozbory
revoluce v podání Nikolaje Berďaje-
va. Jak vidno, k pedagogickému pů-
sobení profesorů na KEBF patřil též
neutuchající zápas se studentskou
liknavostí. (Prof. Miloš Bič, starozá-
koník, si kdysi ironicky povzdechl:
„Musíme halt pracovat s tím lid-
ským materiálem, který máme!")
Profesor Opočenský v tomto zápase
s vytrvalostí, odhodlaností i taktem
pokračoval v některých případech
ještě celá desetiletí. 
Jak na fakultě, tak mimo fakultu nás
profesor Opočenský učil, jak s obli-
bou říkával, „mít anténu" na akutní
problémy současného světa, na pro-
blémy chronické i na problémy tepr-
ve nazrávající. (Dnes bychom spíše
řekli „mít radar", do aktuálních po-
lemik zde však nechceme zabředat.)
I to bylo – a nepochybně je stále –
čímsi nonkonformním. (Běžné bylo
spíše pštrosí strkání hlavy do písku.)
Snad se mu to u některých z těch, s
nimiž se setkával v rámci svého
pedagogického a kazatelského pů-
sobení nebo v každodenním životě,
alespoň částečně podařilo.

František Schilla

Opakujeme pozvání do Mladé Bole-
slavi na sobotu 28. 4. 2007 k připo-
menutí výročí 550 let od založení
Jednoty bratrské.
Hlavní slavnostní shromáždění začí-
ná v 10.30 h ve starém Bratrském
sboru Tamtéž je ve 14.30 h bohoslu-
žebné shromáždění s večeří Páně.
Od 16.30 h je možné si zvolit mezi 3
programy:
* Bratrský sbor - koncert pěveckých
sborů Effatha a Řetízek
* Modlitebna ČCE, Husova 15, audi-
ovizuální program o počátcích JB
/česky, něm., angl./
* Kostel u Havla - koncert Saxo-fono-
vého kvintetu a skupiny Pranic
(bližší informace ET-KJ 4/2007 str.4)

Pozvánky

Dokončení z minulého čísla

Kazatelská činnost provázela Sla-
vomila C. Daňka (1885–1946), jed-
noho z nejvýznamnějších českých
starozákoníků, od dob jeho teolo-
gických studií takřka do smrti. Je
zajímavé sledovat, jak se v jeho ká-
záních vyvíjejí teologické postoje,
exegetická metoda a také intenzita
výslovného zřetele k aktuálnímu
dění ve společnosti a ve světě.
Zatímco nejstarší dochovaná kázá-
ní, pocházející z let Daňkova studia
ve Vídni (1906–07) a vikariátu v Čá-
slavi (1908–1910), jsou výrazně
ovlivněna německou liberální teo-
logií, v kázáních z období jeho dese-
tiletého farářského působení v Lib-
štátě (konkrétně v kázáních z let
1917–1919) se již v náznacích obje-
vuje nové teologické směřování.
Tato kázání jsou také nejzřetelněji
propojena se soudobými událost-
mi. V kázáních a biblických úva-
hách z let profesorských a váleč-
ných (1920–1946) výslovný zřetel k
situaci ustupuje a stále větší měrou
se v nich prosazuje pečlivá práce s
originálním biblickým textem a tex-
tovými souvislostmi.
Právě v posledně zmíněném způso-
bu důkladné exegetické práce s bib-
lickými texty lze spatřovat Daňkův
význam pro český protestantismus.
Ačkoli nám Daněk nezanechal svůj
teologický odkaz v podobě nějaké-
ho zásadního díla, jeho skutečný

vliv na další generace kazatelů je
nepřehlédnutelný. Slovy Luďka Bro-
že: „Nejeden kazatel a pastýř se
naučil stavět všechnu svou činnost
na základ poctivé, řádné exege-
se…" (Od reformace k zítřku, Praha
1956, s. 173.) Své pokračovatele má
Daněk také v dalších generacích
českých evangelických teologů, kte-
ří navazují na jeho exegetickou me-
todu a dále ji rozvíjejí. 
Daňkových kázání se dochovalo
celkem 46, nejvíce z let 1906–1909 a
1917–1919. V následujícím se blíže
zaměřím na kázání z Libštátu, která
poskytují pozoruhodný vhled do
období, kdy se přetvářely Daňkovy
teologické postoje. Setkáváme se v
nich s nově se rodícím důrazem na
Boží svrchovanost a nedisponova-
telnost ze strany člověka, tedy s dů-
razem, který Daňka spojuje s jeho
teologickými souputníky J. L. Hro-
mádkou a K. Barthem. 
Obecně jsou libštátská kázání pří-
značná zhuštěností myšlenek a se-
vřeným stylem. Náročnost kázání je
však kompenzována jejich aktuál-
ností. Kazatel nepřistupuje k biblic-
kým textům jako k čistě historic-
kým dokumentům, nýbrž již v této
době mu jde o aktuální a živé oslo-
vení posluchačů, o událost Slova.
Politické, sociální i církevní poměry
v letech 1917–1919 byly obzvláště
vypjaté. Byla to doba I. světové

války, zjitřených národních emocí a
spřádání plánů na sloučení evange-
lických církví. 28. října 1918 vzniklo
samostatné Československo, o mě-
síc a půl později spojená Českobra-
trská církev evangelická. Všechny
tyto události jsou v Daňkových
kázáních přítomné. Nikoli však v
tom smyslu, že by kázání podávala
rozbor politické situace, nýbrž v
tom smyslu, že tuto situaci předpo-
kládají a hovoří do ní. 
Daňkova rostoucí distance vůči teo-
logickému liberalismu se promítá
do jeho kázání již v průběhu roku
1917. Kazatel výslovně poukazuje
na skrytá nebezpečí úzké vazby
mezi evangelictvím a českým vla-
stenectvím a kritizuje vynášení čes-
kých reformátorů jako pouhých
národních symbolů. „Jako evange-
líci hlásíme se do písmene k zása-
dám lidovosti a národnosti – ale
nesmíme se na tom zastaviti," píše v
kázání z 8. července 1917, dva dny
po 502. výročí upálení mistra Jana
Husa. Návrat k duchovnímu ná-
rodnímu dědictví, „k otcům", musí
být především návratem k tomu, oč
samotným otcům šlo, totiž návra-
tem „k Otci". Jedině návrat k živé-
mu Bohu, na jehož počátku stojí
vyznání vlastní hříšnosti, je cestou
k pravé svobodě.

Tabita Landová
Dokončení příště

Kazatel Slavomil C. Daněk


