
POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE
NAMÁHÁTE A JSTE OBTÍŽENI BŘEME-
NY, A JÁ VÁM DÁM ODPOČINOUT.
VEZMĚTE NA SEBE MÉ JHO…(ONO)
NETLAČÍ A NETÍŽÍ.  

(Mt 11, 28)

Kdo by dnes netoužil po odpočin-
ku. A že toho je na nás naloženo
hodně – v zaměstnání, při studiu,
v rodině a často i v církvi. Slova o
nabídce odpočinku nám znějí jako
rajská hudba. Když Pán Ježíš
vyslovil slovo pozvání k odpočin-
ku, reagoval na něco jiného než na
obecnou unavenost životem pro-
cházejícího člověka. Měl před se-
bou posluchače, pro něž byl Pán
Bůh samozřejmou součástí života.
Touha žít život tak, aby se líbil Bo-
hu, byla docela samozřejmou věcí.
Na tuto touhu odpovídali farizeo-
vé a zákoníci tak, že vytvořili po-
měrně složitý, praktický, ale záro-
veň nesmírně těžko dodržitelný
systém pro pěstování zbožného
života, který přinese spásu. Žít
zbožně, to byla skutečná námaha

a břemeno. Na toto reaguje Pán
Ježíš, když zve k odpočinku. Na-
stiňuje jinou – „odlehčenou" –
zbožnost a jinou spásu. Tu, která
je založena na odpuštění hříchů a
na víře, ne na skutcích. 
Církev je zde především proto,
aby dosvědčovala toto evange-
lium pokoje a odpočinutí pro duši
a sama byla na pozoru, kdyby
chtěla nakládat jiná těžká břeme-
na. Specificky vnímáme v naší, 
k Pánu Bohu převážně lhostejné,
společnosti slova o přijetí „jha
Kristova". Naším úkolem je volat
ty, kdo se Boha nebojí: „Čiňte po-
kání a vezměte na sebe jho víry. Je
to jho, které netlačí a netíží."

Jan Asszonyi, 
kazatel Církve bratrské v Brně
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týdeník
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Poselství k 2. neděli po svaté Trojici

Začněme nejprve jazykem dnešních
teenagerů: „Co vás nemá! Jakýpak
ráj a jaký návrat? Ráj už neexistuje a
zbyl z něj jen Paroubek. Tak o čem
je vlastně řeč?!" 
Teď ale začněme doopravdy od
„začátku". (Pokud někomu vadí
„rajský scénář" – včetně hada –
může si jej odmyslit. Na scéně však
zůstává Bůh – Stvořitel a Boží stvo-
ření – člověk, zemák, Adam.) – Pán
Bůh stvořil člověka sice „z prachu
země", avšak s velikým obdarová-
ním a také pověřením: „Být Božím
obrazem" (Gn 1, 27). To znamená:
žít ve stálém vztahování k transcen-
dentnu, žít ve stálém obecenství s
Bohem, ve společenství důvěry a
lásky k Bohu, jež umožňuje dobrý
tvůrčí život a jeho pokračování v
dalších a dalších pokoleních (Gn
1,28). Uvnitř tohoto společenství s
Bohem a s lidmi je svoboda člově-
ka. – Tam, kde člověk ve vztahu k
Bohu selže nedůvěrou a neposluš-
ností, tam se nutně dostavuje také
vzájemná nedůvěra mezi lidmi,
mezi mužem a ženou a mezi „dru-
hými", kteří přestali být bližními.
Tam je konec „ráje", pravého a živo-
todárného společenství mezi lidmi.
Lidská komunita je pak stíhána
stále novými projevy základní
duchovní krize: Je to chorobný ego-
centrismus, jenž narušuje všechno
lidské snažení. Nejlepší lidské tech-
nické vymoženosti (např. internet
apod.) jsou námi zneužívány,
neslouží důvěryplnému lidskému
sblížení, nýbrž je naopak otravují!
Tam se dostavují vždy znovu pří-
znaky marnosti a zmaru, rozkladu
lidských vztahů a nepřátelství
všech vůči všem! Tam nejen není
„ráj", ale ani zdárný „pokrok" mezi
lidmi, tam ničíme přírodu, ale i
bližní (Gn 2,15) - až po bratrovraž-
du (Gn 3,17-19).

Člověku je nicméně vložena do
srdce veliká touha po návratu „raj-
ských" vztahů mezi lidmi, v malém
zrozením lásky mezi mužem a
ženou, ve velkém pak v úsilí o
nastolení „společenské smlouvy",
jež by přinášela všeobecné dobro
pro všechny. – Tyto lidské snahy
(teorie, programy, vize a ideologie)
jsou však vždy znovu narušovány
základním hříchem nevíry – nedů-
věry vůči Bohu Stvořiteli, a proto i
nedůvěry mezi lidmi. „Ztracený
Bůh" má za následek i ztrátu bliž-
ních. „Ráj" pravého společenství

mezi lidmi (až po schopnost oběti
pro bližního), jak o něm snil a básnil
angl. poeta John Milton, mizí v
nedohlednu a marné jsou snahy
znovu jej stvořit jen lidskými silami
a prostředky, pouhou technikou
počínaje a totalitním násilím konče
(Mt 11,12n). „Tak Bůh miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný" (J 3,16). Ježíš
praví: „Kdo nevchází do ovčince
dveřmi, ale přelézá ohradu, je zlo-
děj a lupič. – Já jsem dveře. Kdo

Našimi médii proběhla zpráva, že v loňském roce Češi prosáze-
li v různých loteriích přes 98 miliard korun. V průměru tedy asi
11 a půl tisíce na každého dospělého obyvatele. Ano, je pravda,
že nesází každý. Zdaleka ovšem neplatí, že sází pouze lidé s
vyššími příjmy. Je velmi pravděpodobné, že mezi těmi, kdo se
budou bouřit proti poplatkům za recept či poplatkům za návště-
vu lékaře, budou mnozí, kterým nečiní velké potíže prosázet za
týden desetkrát tolik v automatech. Až opět uslyšíme stížnosti,
jak jsme my Češi na tom špatně, vzpomeňme si na výše uvede-
ná čísla.
Překvapilo mě však, že stát z těchto 98,5 miliard získal méně než
tři miliardy. Jelikož mezi sázející se vrátí pouze čtyřicet až osm-
desát procent vsazených částek, pak to znamená, že mnoho,
snad desítky miliard v minulém roce přitekly na účty lidí, o
jejichž morálce není radno dělat si jakékoliv iluze. Jistě zbude
dost na úplatky poslancům, kteří zabrání jakémukoli zpřísnění
zákonů, jež se hazardních her týkají. Snahy místních samospráv
omezit množství heren v jednotlivých městech jsou už léta
úspěšně blokovány. 
Kolik se asi vybralo na sbírkách a desátcích ve všech českých
církvích dohromady? Netuším; jistě to ale byla částka řádově
menší. Z mého hlediska jde ovšem o peníze „investované" mno-
hem lépe, jakkoli jsem vůči některým denominacím kritický. O
jaké investice však jde?
Vzpomněl jsem si na jeden krásný dětský příběh: Když dává
tatínek peníze do sbírky, ptá se ho jeho šestiletá dcera, jak se ty
peníze dostanou k Pánu Bohu do nebe. Tatínek se nejprve zara-
zí. Dobrá otázka, řekne si v duchu. Po chvilce přemýšlení odpo-
ví: „Víš, ony se tam dostanou s lidmi, kteří do nebe půjdou." 
V době svého pastorování jsem se snažil položit si nad každou
sborovou investicí otázku, jak tato investice souvisí s naším
základním posláním: Oslavovat Boha, vylidnit peklo a zalidnit
nebe. Církev si neustále musí připomínat, co je jejím základním
posláním, a podle toho rozhodovat o svých financích. Jen tak
bude sázka na církev smysluplnější než peníze vhozené do hra-
cího automatu.

Dan Drápal

Sázka na církev

Zpět do ráje?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nedávno jsem se dočetl v týdení-
ku pro literaturu a kulturu Obrys
zajímavý článek o permanentním
revolucionáři a zároveň disidento-
vi, který působil pod uměleckým
jménem Egon Bondy. Ačkoliv byl
přítelem Bohumila Hrabala, tak se
orientoval silně levicově. Zároveň
však nemohl snést aroganci vlád-
noucí komunistické strany a vznik
"dělnické aristokracie". Na sklon-
ku života prožívá zklamání nad
příchodem "končícího" kapitalis-
mu a odsuzuje globalismus se
všemi jeho negativními důsledky.
Umírá v hořící posteli, vždyť z
pekla, jak on sám říká, se dá odejít
jen ohněm. Na jeho hrobě je
napsáno: "Na život a na smrt se
vyser, tady leží Zbyněk Fišer."
Abych pravdu řekl, tento básník
tíhnoucí k anarchismu mi byl
sympatický. Jako mladík jsem
totiž rád poslouchal hudební styl
punk a jiné různé alternativní
styly, a to i přesto, že jsem se pan-
káčem nikdy nestal. Bral jsem to

trochu jako protest nebo to byla
touha po svobodě, nevím. Později
jsem se seznámil s dílem Petra
Chelčického, protože mě zajímal
křesťanský anarchismus. Od něho
jsem se stejně jako Jednota bratr-
ská dostal až ke Komenskému, od
adolescentního odmítání studia k
touze po vědění, od idealistického
samovládí k uvědomělému řádu.
Zjistil jsem, že to, co člověka osvo-
bozuje, není žádná ideologie, ale
Boží slovo, které jediné přináší do
lidských životů tu pravou svobo-
du.
Podle mého názoru, česká levice v
poslední době prosazuje zákony
odporující křesťanské morálce. Na
první pohled se zdá, že mezi jejími
členy nemá křesťanství místo, jako
by se zapomnělo na Paula Tillicha,
Sörena Kierkegaarda, Martina
Heideggera, Rudolfa Bultmanna a
další teology, kteří usilovali o soci-
álně spravedlivější svět. Někteří z
nich položili svůj život v nacistic-

Česká levice a křesťanství?

Bratrská lípa v Kunvaldu, kde budou 15. a 16. 6. probíhat oslavy vzniku JB

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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ROMANO PRODI MEZI KŘESŤANY HOVOŘIL O SOUDRŽNOSTI KULTUR
(Stuttgart, 13. 5. 2007 – EPD) Předseda Rady Evangelické církve v
Německu biskup Wolfgang Huber vidí v křesťanských hnutích důležité
souputníky církví na cestě do budoucnosti. Řekl to na ekumenické akci
Společně pro Evropu, kterou v Stuttgartu zorganizovalo 250 křesťan-
ských laických hnutí. Zúčastnilo se na něm 8 000 věřících z mnohých
evropských zemí. V rámci programu vystoupili mnozí významní
evropští politici. 
Předseda italské vlády Romano Prodi ve svém vystoupení vyjádřil
obavy z rostoucích projevů nacionalismu v Evropě a vyzval k větší sou-
držnosti kultur a náboženství v Evropě. Přimlouval se také za přijetí
balkánských států do Evropské unie a takový krok označil za jediné
možné řešení problémů Srbska, Bosny a Kosova. Písemná poselství pro
účastníky setkání zaslali i významní představitelé církví pravoslavný
patriarcha Bartolomej I., generální tajemník Světové rady církví Samuel
Kobia a papež Benedikt XVI. 

PATRIARCHA ALEXIJ II. POZITIVNĚ HODNOTIL PŘÍNOS BORISE JELCINA
(Moskva, 23. dubna 2007 – ENI) Patriarcha ruské pravoslavné církve
Alexij II. pozitivně hodnotil přínos zesnulého Borise Jelcina. Jako první
prezident v historii Ruska vytvořil podmínky pro obnovení duchovní-
ho života po desetiletích násilného prosazování ateismu. „Zesnulý pre-
zident se přičinil o vybudování nového Ruska, v kterém pravoslavná
církev dostala dlouho očekávanou příležitost přinášet svědectví o Bohu
a vykonávat svou službu bez omezení," napsal patriarcha v kondolenč-
ní dopisu vdově Naine Jelcinové. 
Pohřeb Borise Jelcina se uskutečnil v katedrále Krista Spasitele, kterou
dal zbourat Stalin v roce 1931 a která byla znovu vybudována za
Jelcinova působení. Jelcin je prvním předním politickým představitelem
Ruska za poslední století, který měl křesťanský pohřeb. Naposledy
takto pochovali cara Alexandra III. v roce 1894. Soustrast Jelcinově rodi-
ně vyjádřili i mnozí představitelé jiných vyznání a náboženství. Mezi
jinými i rabi Berl Lazar za židovskou náboženskou obec, šejk Ravil
Gainutdin za Ruskou radu muftíů a arcibiskup Tadeusz Kondrusievicz
za římskokatolickou církev. 

NÁZORY NA NOVÝ NĚMECKÝ PŘEKLAD BIBLE SE ROZCHÁZEJÍ
(Kassel, 20. dubna 2007 – EPD) V Německu pokračuje diskuse o překla-
du Bible do jazyku, který zohledňuje rodové a další rozdíly. Na sympo-
ziu, které se konalo koncem dubna v Kasselu, jeden z evangelických bis-
kupů Martin Hein odmítl používání takového překladu v liturgickém
životě církve. Překlad kritizuje i vedení Rady Evangelické církve v
Německu a konference biskupů Sjednocené evangelické luterské církve
v Německu. Cílem překladatelů na tomto projektu bylo používání tako-
vého jazyka, který korektním způsobem hovoří o ženách, židech a chu-
dých. Podle biskupa Heina je problematické, jak se do textu Bible cestou
překladu vnáší zájmy překladatelů. „Biblický text se takto rozřeďuje,"
řekl biskup. Předseda jedné z evangelických církví Nikolaus Schneider
takovou kritiku odmítá. Poukazuje na to, že každý překlad musí
zohledňovat nejen dobu, ve které text vznikal, ale i dobu, pro kterou je
určen. 
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CÍRKVE V ASII POŽADUJÍ LACINĚJŠÍ LÉKY NA AIDS
(Hong Kong, 15. 5. 2007 – ENI) Představitelé křesťanských církví v Asii
podpořili rozhodnutí thajské vlády, kterými prosazuje povinné licenco-
vání patentovaných léků na AIDS. Cílem takového kroku je výroba a
prodej lacinějších prostředků. „Právo na zdraví je jedním ze základních
lidských práv," řekl Prawte Khid-arn, který je generálním tajemníkem
Křesťanské konference v Asii. „Chudé země si nemohou dovolit drahé
léky," dodal Prawte. V minulých týdnech se thajská vláda pokusila zís-
kat mezinárodní podporu pro zavedení povinného licencování léků na
AIDS, které by vedlo ke snížení cen za léky. Tento krok však narazil na
odpor vlády USA a mnoha farmaceutických firem. „Naše země má
800.000 až 1.000.000 lidí nakažených virem HIV a mnozí z nich jsou v
pokročilém stadiu choroby AIDS. Proto zdůrazňujeme aspekt lidských
práv v celé této diskusi," řekl generální tajemník Prawte. 
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Ohlédnutí za dalším studijním dnem ERC Z církví u nás i ve světě
V pořadí již 7. studijní den Eku-
menické rady církví se uskutečnil 3.
května v kostele Českobratrské
církve evangelické „U Jákobova
žebříku" v Praze – Kobylisích.
Téma „Církve a média" přilákalo
asi třicet zájemců o tuto problemati-
ku. Původně naplánovaný pro-
gram se smrskl ze dvou dnů do jed-
noho, a to z důvodu nemoci hlavní-
ho řečníka, ředitele mediální komu-
nikace evangelické luterské církve
ve Finsku Ingmara Linquista. Před-
seda Ekumenické rady církví Pavel
Černý ve svém úvodním biblickém
zamyšlení v parafrázi na slova
apoštola Pavla z 2. listu Korintským
přál církvím v dnešním světě, aby
se stávaly doporučujícím listem
Kristova evangelia. Karel Hvížďala v
přednášce na téma Proměny médií
na zlomu milénia v úvodu připo-
menul, že noviny povstaly vlastně z
inzerce. Po exkurzi do problemati-
ky veřejnoprávních médií a jejich
veřejné služby poukázal na zásadní
proměnu mediální situace na poza-
dí nástupu nového tisíciletí, spočí-
vající ve vyvázání médií z kulturní-
ho provozu.
Jejím důsledkem dochází v posledních
letech nejen u nás k postupné bulvari-
zaci původně seriózních a prestižních
novin. Hlavním kritériem je dnes beze-
sporu ziskovost, což vede mnohdy
právě k ztrátě odpovědnosti za obsah.
Místo informací se šíří emoce, chybí
potřebná analýza toho, co se kolem nás
děje. Co se týče církví, některá
média se soustřeďují převážně na
způsob popisování konfliktu, a ne
na jeho podstatu. Příkladem z po-
slední doby mohou být zprávy
informující o nedávných sporech

uvnitř židovské obce či žhavá sou-
časnost pře o katedrálu sv.Víta. Do-
stat do médií nějaký skutečný pro-
blém se namnoze pro církve stává
pak neřešitelným úkolem. Jejich
úlohou proto bude nacházet způ-
sob, jak danou problematiku zúžit,
přitom ale neublížit obsahu.
Michael Otřísal, dramaturg nábo-
ženského vysílání České televize,
který moderoval panelovou disku-
si, se věnoval tématu, jaký je medi-
ální obraz církví. Poukázal na opa-
trnost církví vůči médiím, které dle
jejich názoru rozdrobují hledání
pravdy na jednotlivé obchodovatel-
né, prodatelné informace, které už
ani nemají v sobě žádnou snahu
předstírat, že se za nimi skrývá ně-
jaká akce, nějaké dění. To je v urči-
tém kontrastu se světem Bible,
neboť tam, kde člověk něco začíná
poznávat, tak to zároveň mění jeho
život. 
Žijeme v promedializovaném světě,
problém medií by ale neměl zůstat
jenom na jistých odbornících, kteří se v
tomto složitém světě vyznají; i v círk-
vích musíme tuto otázku hluboce pro-
mýšlet. Člověk z podstaty svého bytí je
bytostí, která se nerodí hotová, ale do
svého lidství dozrává tím, že je nejdříve
konfrontována s nejbližším a pak i s šir-
ším okolím a vlastně to, co je, co má být,
co chce být, se dovídá právě z toho
zrcadla nastaveného druhými lidmi.
Shodneme-li se na tom, že náš vztah s
okolím je medializován, pak vnitřní
zdraví médií je záležitost hluboce etic-
ká, duchovní. 
Důležité je, podle názoru Michaela
Otřísala, sebepochopení církve.
Jakou tvář chce nastavit, zda chce
být jakýmsi ústavem spásy, majitel-

kou zjevené pravdy, kterou si
uchrání před nechápavým okolím a
jen tu a tam usype do toho okolního
světa. A nebo chce být církev com-
munio viatorum, společenstvím
poutníků, které je něčím strženo,
které za něčím jde. Tohle je pro
mediální obraz církve zásadní kři-
žovatka. 
Dnes si svobodný přístup k infor-
macím najde každý a svobodně si je
vytvoří. Církev jako společenství
poutníků nepotřebuje, aby pečlivě
modelovala svůj obraz. Církev není
sama sobě tím hlavním tématem, je
průvodičem něčeho, co se má skrze
ni udát. Tato její průhlednost, trans-
parentnost, se jí nakonec vrátí. 
Z panelové diskuse, jíž se zúčastni-
li Jan Jandourek, Martin Fendrych,
Daniel Raus, Daniel Kvasnička,
zazněly hlasy podporující větší
výskyt křesťanů v mediální sféře To
může být způsob, jak aktivně
měnit, co se mi v tomto prostoru
nelíbí. Účastníci debaty odmítali
také pojetí médií jako jakési potrub-
ní pošty pro hlásání oficiálních cír-
kevních stanovisek či jen dokonalej-
ší formy sborových věstníků a jinak
vytištěné kazatelny. Co se týče
mediálního obrazu církve, ta je na
tom stejně jako jakákoliv jiná složka
společnosti. Žádná z nich není v
bezchybném pořádku. Média jsou
tu od toho, aby na to, co se děje,
dobré i zlé, upozorňovala. Na závěr
studijního dne pak připravil Ivan
Mareš, farář evangelické církve,
analýzu dotazníků o komunikaci
církve s médii a představil některé
současné podoby fungujícího pub-
lic relations. 

lam

vejde skrze mne, bude vcházet i
vycházet a nalezne pastvu. Já jsem
přišel, aby (ovce = lidé) měli život a
měli ho v hojnosti. – Já jsem dobrý
pastýř. Dobrý pastýř položí svůj
život za ovce" (J 10,9n). Pán Bůh
přichází ke svému „ztracenému
stvoření" v Ježíši Kristu, aby je ujis-
til o svém odpuštění jeho hříchu
nedůvěry a nevíry. Činí tak poslá-
ním a obětováním svého Syna,
nového „nebeského" Adama (1 K
15,45) a jeho vzkříšením k věčné
slávě. „Království Boží nepřichází
tak, abyste to mohli vypozorovat“;
ani se nedá říci: „Hle, je tu nebo
tam.“ Vždyť království Boží je mezi
vámi" (L 17,20n). Všichni, kdo zde
věří Ježíši Kristu, jsou na cestě k
jedině možnému „návratu" do ztra-

ceného ráje, tj. k jeho naplnění v
obnoveném společenství člověka s
Bohem i s bližními v království
Božím. V následování Ježíše Krista
jdeme vstříc eschatologickému set-
kání s Pánem dějin, Spasitelem,
Ježíšem Kristem. – S Martinem
Lutherem střízlivě viděno jsme zde
stále „simul justi et simul peccato-
res", zároveň ospravedlnění, ale i
hříšníci. I nadále jsme ohrožováni
hříchem nevěry Bohu a zapření
bližního, nicméně však ospravedl-
něni pouhou vírou ve Spasitele,
Ježíše Krista. Dějství této „cesty
spasení" se koná v obecenství círk-
ve Páně, v tomto „předpolí" koneč-
ného království Božího.
Zdánlivě, tj. pro nevíru a nedůvěru
vůči Bohu, je tato perspektiva „vše-
obecné nápravy lidských věcí"
(srov. J.A. Komenský) nekonečná, a
proto nedůvěryhodná. Nicméně jen
v tomto základním zaměření (a
vždy novém zaměřování) k doko-
nalosti Božího království je víře v
Ježíše Krista zaslíbena možnost
(jediná možnost) „krůčků" správ-
ným směrem i k průběžnému řeše-
ní našich lidských a společenských
problémů, konkrétně i k uměřené-
mu tržnímu hospodářství a k stálé-
mu vyrovnávání sociálních nesou-
ladů nespolečnosti národní, evrop-
ské i světové To, co se marxistům
zdálo jen klamnou vidinou k utěšo-
vání zaostalých, je ve skutečnosti
jediná cesta k „nebesům" - Bohem
dané a zaslíbené společnosti všech
se všemi – skrze víru a činy víry.
Kdo se chce „vlamovat do ráje" (Mt
11,1ě) bez Boha a bez víry v jediné-
ho Spasitele, Ježíše Krista, ten musí

zákonitě ztroskotat v nedůvěře, v
násilí, ano i v krvi! – „Králové
panují nad národy, a ti, kdo jsou u
moci, dávají si říkat dobrodinci.
Avšak vy ne tak: Kdo mezi vámi  je
největší, buď jako poslední, a kdo je
v čele, buď jako ten, který slouží" (L
22,24n). „Žádný sluha nemůže
sloužit dvěma pánům. Nemůžete
sloužit Bohu i majetku" (L 16,13). –
Hle, to je Ježíšovo pozvání do
„ráje", které platí socialistům i libe-
rálům, ano i komunistům… K tomu
hlas většinové české sekulární spo-
lečnosti: „To všechno jsou jen kos-
telní řeči, vhodné snad jen pro
„dóm a dům", ale jež neobstojí v
realitě společnosti založené na pro-
dukci a konzumu. „Každý ať se
stará o svůj progres a prospěch, a
bude dobře na zemi…“ Skutečnost
však ukazuje něco jiného: neplní se
politické úkoly k dobru celku, zato
však kriminály a vzrůstající korup-
ce na všech stupních společnosti!
Jak praví Ježíš i dnes (s Izaiášem,
prorokem Iz 6,10; Mt 13,14n):
„Budete stále poslouchat, a nepo-
chopíte, ustavičně budete hledět na
televizi, a neuvidíte. Neb obrostlo
tukem srdce tohoto lidu, ušima
nedoslýchají a oči zavřeli, takže
neuvidí očima a ušima neuslyší,
srdcem nepochopí a neobrátí se - a
já je neuzdravím."- Ale: „Blažené
vaše oči, že vidí i vaše uši, že
slyší…". – Nemůžeme se povýšeně
vydělovat z bloudícího společen-
ství, i my máme na jeho bloudění
svůj podíl! Naším posláním však je,
volat k víře – slovy i činy!

Vlastimil Sláma

Zpět do ráje? 
Dokončení ze str. 1

kých koncentrácích. Ovšem otázkou je, zda by se i
dnes církevní představitelé dokázali zastat těch
chudších a slabších, kteří dnes hledají naději jinde
než v kostele.
Pravda, dnes je to záležitost spíše vztahu vyspělého
západu se zeměmi třetího světa.
V této souvislosti mě například velmi mrzí, že někte-
ří současní komunisté otevřeně podporují muslimské
vládce, neboť doufají, že nás osvobodí od amerického
imperialismu. Stejně tak jsem smutný z toho, jak spo-
lečnost toleruje a někdy i podporuje agresivní kořist-
nické chování globálních nadnárodních společností,
které mají často větší moc než mnohé národní vlády.
Historie nám ale ukazuje, že žádný politický pro-
gram demokrata či zásah osvíceného diktátora těž-
kosti světa nevyřeší. Říká se přece, že za každého

krále chudí budou stále. Ale to neznamená, že se za
lepší svět nemáme modlit. Ostatně, kdo nejvíce při-
spěl k zrušení otrokářského systému? Bylo to právě
křesťanství. Po reformaci v některých zemích dokon-
ce  přispělo i k pádu feudálních panovníků a k nasto-
lení demokracie. Zkušenosti též ukazují, že bez kva-
litně vybudovaných lidí, kteří nelžou, nekradou,
neberou úplatky, nepodvádějí a žijí mravně, nikdy
nevybudujeme spravedlivější společnost. To prostě
logicky nelze !!!
Závěrem bych chtěl projevit přání, aby se církev v
České republice znovu pokusila oslovit zklamané a
frustrované lidi tím, že půjde příkladem. Jedno svě-
dectví, například o tom, jak dobře jednal s lidmi věří-
cí úředník, má totiž mnohem větší účinnost než tucet
věroučných usnesení sněmů či synodů.

Ivo Kraus

Česká levice a křesťanství?
Dokončení ze str. 1
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Veliká posluchárna ETF UK byla l5. 5.
2007 naplněna do posledního místa.
Přátelé, studenti, trpěliví a zvědaví
čtenáři teologické literatury si přišli
poslechnout konvokační přednášku
prof. ThDr. Jakuba S. Trojana. Už
samotné téma lákalo a všichni se
chtěli podílet na Radosti z theologie,
jak ji prožil bývalý evangelický farář,
chartista, pronásledovaný disident,
prodejce toaletních potřeb, účetní,
příležitostný ekonom, dnes systema-
tik, a nepřeslechněte, také básník.
V první části svého výkladu o rados-
ti se věnoval postavě středověkého
filosofa a státníka, jehož vznešené
jméno Anicius Torquatus Severinus
BOETHIUS (480-524) už samo o sobě
vzbuzuje úctu a bázeň. O překlada-
tele Aristotela, autora slavné Útěchy
filosofie, kterou napsal v žaláři před
popravou, by se asi měl zajímat kaž-
dý teolog, protože ve svém díle pro-
bírá ne právě lehké otázky o prozře-
telnosti, osudu a svobodě. Myslím,
že pro posluchače nebyl BOETHIUS
příliš stravitelný, ale jedno si museli
uvědomit. Filosofování patří nejen
do programu vědeckého studia teo-
logie, ale i do života obyčejných smr-
telníků. Vždyť filosofie je milování
moudrosti, a kdo by nechtěl být
moudrý nebo alespoň moudřejší?
V druhé části šlo skutečně o RA-
DOST a víc než o potěšeníčko z teo-
logie. Žít s evangeliem a pro evange-
lium, prožívat Ježíšův příběh, ten
největší příběh v lidských dějinách,
to je jistě těžká dřina, sebekázeň a
oběť, ale i radost. Jde vlastně o celoži-
votní angažmá ve službě Ježíši Kri-

stu. Je nezbytné tuto radost hledat a
jít po Trojanových stopách při trpěli-
vém studiu jeho díla. Odborné člán-
ky, eseje, aktuální postřehy o vztahu
ekonomie a teologie, knihy, jako je
Moc víry a víra v moc, Moc v ději-
nách, Spravedlnost povznáší národ,
Ježíšův příběh-výzva pro nás ad., to
jsou zlaté žíly, z nichž můžeme jako
zlatokopové vykopat radost z teolo-
gie. A také můžeme zakoušet radost
z toho, že systematik a etik se neza-
bývá jenom problémy mezilidských
vztahů a dogmatickými fintami, ale
někdy relaxuje a dovede si ve vol-
ném čase sednout na břeh rybníka a
zahájit dialog s osazenstvem vodní
říše, nabízet žížaly na háčku udice,
popř. umělé biftečky, a radovat se z
tááákhle velkého úlovku. To není
ovšem všechno. Nejenom radost z
teologie, ale i potěšení ze života
může mít fotbalový fanoušek, který
křičí v davu příznivců a sem tam si i
zanadává, protože soupeř se nesmí
šetřit. Skutečný „gól" bych si užil v
okamžiku, kdyby tento drze mladý
osmdesátník útočil po levém křídle v
sešívaném triku nebo jako brankář
chránil slávistickou svatyni před sys-
tematickými nájezdy rudých ďáblů z
Letné. 
A z čeho mám radost já, autor těchto
poznámek? Přece z toho, že na teolo-
gické fakultě žijí a meditují básníci,
lidé milující život ve všech jeho tva-
rech, příbězích a osudech. Jen radost-
ný teolog může veršovat o vesmíru a
napsat ve třetím zpěvu básně Člověk
a vesmír:

Kdo kádruje galaxie?
Jsou nezodpovědné 
jako chuligáni
trousí se sem a tam klackují
a mají únikovou rychlost
Nedáme-li pozor
za chvíli nám utečou

Měl bych návrh:
oplotit vesmír
pokud jej známe
a pokud ne
dát tam tabule tak dvě sta
- řekli by v Brně –
hic sunt astra
anebo aspoň jejich bílé prskající tlapky
na hvězdné pouti

Má trable časoprostor
a zlo v něm svou fysiognomii
Ale napadlo vás už
že by vše dopadlo jinak
kdybychom kupříkladu
měli o prst víc
To by asi Richard neztratil království
protože kord by mu nevypadl z ruky
A bylo by znatelně víc šťourání
v nosu
v lejstrech
a na jiných místech
a v tom a v onom...
a nebo zachytit atmosféru velkých
křesťanských svátků a přinutit čte-
náře k nevšednímu zamyšlení nad
betlémskou a golgotskou událostí...
Škoda, velká škoda, že v našem tý-
deníku nemůžeme otisknout ten
krásný příběh s názvem Vzpomín-
ka. Snad někdy příště. (Ukázka je z
knihy Jiskření a zážehy. Vydal
Zdeněk Susa ve svém nakladatelství
ve Středoklukách.)

zš

Osmdesátiny

Dnes přinášíme první ukázku z díla opomíjeného myslitele Josefa Šafaříka (nar. 1907
v Prostějově, +1992 v Brně). Jemu a jeho dílu se budeme věnovat v dalších číslech
našeho týdeníku, také v souvislosti se symposiem, které se konalo v Brně 16. - 17.
března a bylo pořádano Divadelní fakultou JAMU a Centrem experimentálního
divadla pod záštitou Václava Havla s titulem SETKÁNÍ V MEZIDVEŘÍ KULIS
A SMRTI. Na snímku pamětní deska, odhalená v Grafově ulici, kde Josef Šafařík žil.

Nezáleží na tom, čeho se svým úsilím dopátráš, čeho dorosteš, k čemu
dozraješ; záleží jen na tom, kolik za to prvého v měsíci dostaneš. Chystáš-li
se protestovat, vyrazí se na Tebe s triumfem: rodina, děti! ...Rodina a děti
nepodepřou Tě ani za mák v Tvém vnitřním naléhání žít a pracovat jako
badatel, a ne jako například bursián, advokát nebo podnikatel. ...A Ty přece
nalézáš všechnu cenu a hodnotu svého života v tom, že jsi badatelem, niko-
li námezdníkem. ...A tak vidíš, že rodina, děti a služky a vůbec všichni lidé
pořádní a slušní neodepřou Ti své úcty jako bezduchému robotu, ale ode-
přou Ti jí jako bytosti svobodné a tvůrčí. ...Žijeme v době, kdy platí, že každá
činnost je výtečná a rozumná, která se děje pro peníze, kariéru a společen-
ský úspěch, a každá činnost je nesrozumitelná a podezřelá, pro kterou má
člověk „své důvody vnitřní". Provozovat cokoli jako výdělečné zaměstnání
– ať jde o vědu, umění, filosofii, sbírání hub nebo ptačích vajec, vykládání
karet nebo veletoče na
hrazdě – to všechno se jeví lidskému mozku jako přiměřené a normální.
Avšak být například inženýrem a pěstovat také komorní hudbu, nebo být
důstojníkem u dragounů a nemoci žít bez filosofie, to vyvolává údiv, pohor-
šení, soucit, smích. Lidé nabyli přesvědčení, že se zdravým rozumem děláš
jen to, co děláš za peníze. A tak odloučení pravdy od toho, čím žijeme, při-
vádí nás k podivné moudrosti: že jen blázen dělá věci opravdově.
Prázdno, jež zbylo po duši, zahluší se nejsnáze, když se oblékne do stejno-
kroje. Za toho neutěšeného stavu vkládáme své naděje v recept polírův: více
lopat a méně latiny!
Okolnost, že si něčím vyděláváš peníze, tiší v nás každou obavu z našeho
počínání. Revolucionář, prorok, reformátor stane se neškodným, jakmile mu
vyhotovíme živnostenský list. Dnes bychom už nepovažovali za nutné
Krista ukřižovat. Nechali bychom ho jako „úředně ověřeného jasnovidce"
doživořit na jarmarcích a posvíceních. Čímž chci říci, že bychom mu neode-
přeli nic z oné shovívavé úcty, jakou tomu bědnému, ale řádnému živobytí
prokazujeme. 

Josef Šafařík, z Listů Melinovi

Německá reformace silně poznamenala i rozvoj hudby. Původní jed-
noduchý zpěv duchovních písní začal časem přenechávat místo i slo-
žitějším a slavnostnějším formám. Při bohoslužbách se čím dál častě-
ji ozývaly hudební nástroje, především varhany. Opravdovými mist-
ry ve hře na tento nástroj byli např. Froberger, Pachelbach, Muffat, ale
také Dietrich Buxtehude.
Buxtehude se narodil asi r. 1637 z původně dánské rodiny. Jak víme,
také Dánsko se přidalo k Lutherovu učení, a to už sto let před
Buxtehudovým narozením, kdy r. 1536 byla v této zemi slavnostně
vyhlášena tzv. královská luterská reformace a dánský král byl uznán
za hlavu evangelické církve. (Obdobně mají dodnes angličtí králové
v církvi totéž postavení a titul „obránce víry".) V této souvislosti nás
zajímá, že už r. 1569 měla dánská církev k dispozici obsáhlý kancio-
nál J. Thomissöna, který obsahoval též některé původně bratrské
písně. Dánsko se také zapletlo do třicetileté války, po řadě porážek
však uzavřelo s katolickou stranou r. 1629 mír v Lübecku, známém
hanzovním městě poblíž Baltu.
A právě Lübeck se stal působištěm Dietricha Buxtehudeho. Tento pro-
testantský varhaník a skladatel chorálních předeher a fug tu začal
pořádat koncerty chrámové hudby, pro něž komponoval moteta i vel-
kolepé kantáty, např. „Jubilate Domino". Zatím co italské opery zpra-
covávaly většinou „světské" náměty, kantáty se zaměřovaly k téma-
tům podstatně vážnějším. Buxtehude je právem pokládán za jednoho
z předchůdců J. S. Bacha. Zemřel před 300 lety 9. května 1707.

Daniel Henych 

Foto Jana Zámečníková

Šafaříkovo míti a býti

Zdeněk Janda mne ve svém příspěv-
ku (ET-KJ 14/2007) obvinil z překru-
cování pravdy. To věru není dobrý
podnět pro věcnou diskusi. Zda re-
forma přinese zisk jenom bohatým a
zda na ní ostatní prodělají, si netrou-
fám s určitostí říci. Předpokládám, že
levice bude tvrdit, že tomu tak bude,
pravice bude tvrdit opak. Dokud k
reformě nedojde, bude to pouze do-
had proti dohadu. 
Zdeněk Janda nepostřehl, oč mi v
článku šlo, a odsunul do autu jednu
skupinu lidí, o niž mi jde nejvíce: o
naše děti. Jsem přesvědčen, že refor-
ma je potřebná, protože nebude-li,
jednak nebude za pět let (možná
dříve) na důchody, jednak zanechá-
me svým dětem (které beztak mnozí
odmítají mít) vysoký státní dluh. 
Sám shodou okolností podle svých
předběžných výpočtů patřím k těm,
kteří budou na reformě biti nejvíce.

Přesto ji vítám a nebudu váhat utáh-
nout si opasek. Proč? Protože nechci
být sobec a chci myslet na budoucí
generace.
Daň jako takovou lze stanovit zhruba
podle tří hledisek. Daň může být jed-
notná pro všechny. Taková byla chrá-
mová daň v době Ježíšově. Všichni
platili didrachmu, ať byli chudí nebo
bohatí. Dále může existovat tzv. rov-
ná daň. Všichni platí stejné procento z
příjmu, bez ohledu na výši příjmu. To
je podstata návrhu Vlastimila Tlusté-
ho. Konečně třetí model je daň pro-
gresivní. Čím více kdo vydělá, tím
vyšším procentem je zdaněn. Součas-
né vládní návrhy chtějí daňovou pro-
gresi omezit (nikoli zcela odstranit).
Osobně nevidím žádný morální dů-
vod, proč by měli bohatí lidé odvést
na daních vyšší procento. Více už
platí tak jako tak. Vyšší procento po-
važuji za nespravedlivé a ekonomic-

ky kontraproduktivní, protože se
vlastně daní úspěch. Pracovní příleži-
tosti vytvářejí podnikatelé, nikoli
zaměstnanci. Nedělám si iluze o
morálnosti a vlastenectví podnikate-
lů – dostanou-li možnost, přeregist-
rují svou firmu do nějakého „daňové-
ho ráje", případně se budou snažit
vysoké daňové zátěži nějakým způ-
sobem (někdy legálním, jindy nele-
gálním) uniknout. Prodělají na tom
nakonec všichni.
Progresivní daň se často zdůvodňuje
solidaritou. Jde-li ale o záležitost
vynucenou, těžko mluvit o solidaritě.
Termín pro solidaritu bych raději
ponechal ve sféře charity, tedy dobro-
volnosti. Pokud chápeme progresiv-
ní zdanění za záležitost nemorální (o
čemž jsem přesvědčen), pak má
námitka proti vynucené solidaritě
zní: Ano, máme se starat o chudé a
nemocné. Ne ale tím způsobem, že
někomu něco ukradneme a dáme to
těm chudým a nemocným. Přesně
tak se naše minulé vlády (pravicové i
levicové) staraly o lidi v nájemních
bytech. Přes opakované nálezy Ústav-
ního soudu přenášely péči o chudé
nájemníky na bedra majitelů domů,
přestože je všeobecně známo, že
majitelé domů museli být takto „soli-
dární" mnohdy i s nájemníky, kteří se
měli podstatně lépe než oni sami. 
Zdeněk Janda ovšem ví víc než já. Ví,
že reforma „nemá v úmyslu přimět
všechny občany, aby se omezili pro
dobro budoucích generací. Ona chce,
aby se střední a nižší vrstvy obyvatel-
stva omezily, aby bohatí mohli mít
větší zisky. Tak je to." Já nemám tako-
vé zjevení o motivech členů vlády
jako Zdeněk Janda, musím se ale při-
znat, že po přečtení jeho článku si
svůj dojem o závisti jako motivu od-
poru vůči reformám spíše podržím. 

Dan Drápal

Jiskry tiskly
před 75 lety

Čeští evangelíci žádají o vysílání českobratrských 
bohoslužeb pražskou rozhlasovou stanicí.
Po několika dřívějších neoficiálních pokusech předložila nyní Synodní rada čes-
kobratrské církve evang. oficielní žádost Radiojournalu, aby pražská vysílací sta-
nice zařadila do svého programu několikráte do roka českobratrské evang. boho-
služby. V žádosti se poukazovalo na velký vzrůst českobr. evangelíků od poslední-
ho sčítání lidu, na přečetné přípisy a hlasy z evang. řad, dotazující se, proč z Prahy
se nevysílají žádné náboženské projevy, jakož i na tu okolnost, že na Slovensku a
částečně i na Moravě evang. bohoslužby vysílány jsou. Ředitelství Radiojournalu
odpovědělo Synodní radě, že v dohledné době nebude moci žádosti vyhověti, pro-
tože v Čechách Radiojournal zásadně nevysílá bohoslužby žádné církve. Odpověď
tato nemůže evang. veřejnost uspokojiti a žádost o vysílání českobratrských boho-
služeb  bude opakována s dotazem na jednatelský sbor Radiojournalu, zda nelze
podrobněji označiti tyto zásady, které zabraňují že v Čechách nemohou býti vysí-
lány bohoslužby. Odmítavé stanovisko ředitele Radiojournalu k náboženským pro-
jevům těžko pochopiti, uvážíme-li jen, že ve všech západoevropských rozhlasech i
ve Francii, kde je provedena rozluka církve a státu, jsou bohoslužby zařazovány do
programu ne pouze několikrát do roka, jak českobratrští evangelíci skromně žáda-
jí, ale pravidelně každou neděli.

Kostnické j iskry, 17. března 1932, č.  11. str.  84

K diskusi o reforměOhlasy

Mistr kantát
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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

Konference, synod, jednání... II VYSOKÉ TATRY
- UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

Telefon: +421/52/7754 855,
+421/905/346 354. 

E-mail: valekmil@seznam.cz 
č. 15

LÉKÁRNÍK - NASTÁVAJÍCÍ DŮCHODCE
HLEDÁ KOLEGU (KOLEGYNI) do malé lé-
kárny u Českých Budějovic. Nejsem
řetězec. Zn. cz444003@tiscali.cz 

č. 10
VDOVA 60 LET středoškol., evangelič-
ka hledá přítele do 72 let, který je ta-
ké sám a má rád hudbu a knihy. Zn.
Naděje  

č. 28
CÍRKEVNÍ STŘEDISKO DOUBRAVKA,
Masarykova 273 v Luhačovicích, vás
zve k rekreačním pobytům. Provoz
celoroční. Tel. 577132028 

č. 11
HLEDÁME RODINU NEBO MANŽELE do
uvolněného kostelnického bytu 2+1,
75 m2, 2. patro, velká zahrada. Oče-
káváme zájem o církev a účast na
sborovém životě. Bližší informace
podá s. kurátorka Marta Kosáčková,
tel. 481-543-069. FS ČCE 514 01
Jilemnice, Jungmannova 268. 

č. 22
SCHOOL SECRETARY NEEDED
Riverside School, an International
Christian School in Prague 6, is see-
king to appoint a school secretary as
soon as possible. Candidates should
be proficient in English and Czech,
customer service minded, and com-
fortable working in an international
environment. Previous administrati-
ve experience is desirable. Appli-
cants should be sympathetic to the
Christian ethos of the school. Please
apply by sending your CV in
English to Kelly Pokluda at finan-
ce@riversideschool.cz
Tel. 224 315 336

č. 31

Inzerce
Dokončení z minulého čísla

O KOHO SE OPŘÍT: DOJMY ZE SYNODU
Nemohu zamlčet, že první synod,
kterého jsem se jako poslanec účast-
nil, ve mně zanechal značné rozpa-
ky. Celý synod uvedla prosba o dar
humoru. Příznačné pro celé jednání
se mi pak zdá, jak bylo tohoto daru
užíváno. Nemohu se zbavit dojmu,
že synod jednal s lehkostí a odstu-
pem o věcech zásadního duchovní-
ho významu. Ty jediné dle mého
naopak vyžadují zásadní vážnost a
osobní zaujetí. Když se však jednání
přesunulo do rovin organizačních,
ekonomických a ponejvíce osobních,
potřebný humor se naopak vytrácel.
Jsem si sice vědom, že veškeré sně-
mování zanechává často v nezkuše-
ném pozorovateli dojem ulpívání na
detailech. Parlamentní práce vyža-
duje trpělivost a houževnatost. Je
pomalá a těžkopádná; přesto však
není jiné cesty, která by tak účinně
bránila umlčování slabších hlasů a
aroganci moci.
Na druhou stranu mi stojí za zmín-
ku jeden nezdravý jev, který jsem,
jak se domnívám, na jednání pozo-
roval: Sice sklon výrazně se angažo-
vat ve věcech procedurálních, orga-
nizačních a ekonomických, a na dru-
hou stranu sklon pomíjet duchovní
otázky jako příliš složité, citlivé a
kontroverzní. To se projevilo právě v
rozhovoru k hlavnímu té-matu
synodu „Manželství, rodina a jejich
současná úskalí". Je to samozřejmě
pochopitelné: Duchovní otázky se
osobně dotýkají každého z nás.
Pohybujeme se na tenkém ledě, pro-
tože urazit něčí víru, nabourat něčí
duchovní svět, to patří k nejhorším
křivdám. Je opravdu nebezpečné

mluvit "shora" do jednotlivých lid-
ských životů s jejich nesčetnými
detaily a složitostmi.
Při tom všem však nelze zapome-
nout, že "nikdo z nás nežije sám
sobě". Křesťané hledají ve společen-
ství církve oporu ve svých často
nelehkých životních rozhodnutích.
Ptám se, jaký signál vyslala opatr-
nost tohoto synodu k člověku, který
váhá nad rozvodem (a to nikoli z
důvodů podle Písma samozřej-
mých, jako je cizoložství, potažmo
domácí násilí nebo alkoholismus).
Co naznačuje "laskavý" studijní
materiál, vyslaný církví do sborů,
takovému člověku? Člověku, který
má dojem, že jeho manželství vyčpě-
lo; nebo mladému člověku, který
váhá, zda započít se sexem před
manželstvím? Nejsou v církvi přeci
jen "přestupníci", ale také mnohem
větší množství lidí, kteří prostě
potřebují podporu ve správném roz-
hodnutí. Nejde ani tak o to stigmati-
zovat rozvedené a nesezdané, od
toho nás zdržuje samo Písmo. Náš
život ale přece není jen hřích, nýbrž
také svatost a vděčnost. Kde však
pro ni v tomto světě člověk najde
oporu, když už ani v církvi ne?
A přece jen si na závěr nechávám
postřeh veskrze nadějný: Nemálo
bylo i momentů, kdy mně rozhodo-
vání synodu až učarovalo prozíra-
vostí a rozhodností. Pro tyto mo-
menty zůstávám při tom, že Duch
Přímluvce naši církev neopustil. A
máme-li jej při sobě, pak již jen stačí
najít odvahu zaměřit se na ony sku-
tečně zásadní duchovní problémy.
Poslancům z řad duchovních by pak
k takovému soustředění nejvíce
napomohlo, kdyby větší část finanč-

ních a organizačních věcí vzali na
svá bedra presbyteři, v těchto věcech
povolanější a často více obdarovaní.

Tomáš Pavelka

VALNÁ HROMADA VERITAS
Valná hromada historické společ-
nosti VERITAS se konala v sobotu
12. 5. 2007 ve sborové místnosti smí-
chovského sboru ČCE. Po zahájení
písní 482 z evangelického zpěvníku
a následném schválení programu
schůze podal přehled činnosti za
uplynulý rok její jednatel br. M.
Soukup, o hospodaření pak její
pokladník br. L. Dlouhý. Zprávu
doplnili jednotliví členové (či člen-
ky), kteří byli účastni některých akcí
(symposium francouzských muzeí,
dvojjazyčný kurz mladých histori-
ků, pamětní síň Vysoká, archeologic-
ký výzkum zbytku kostelíku v Ša-
chu z r. 1609, příprava konference v
Telči v r. 2009). Po schválení činnosti
(o hospodaření bude jednáno na
podzim) bylo hlavní téma schůze
věnováno  otázce učebnic dějepisu,
zeměpisu a českého jazyka z hledis-
ka historické společnosti VERITAS a
jejich schvalování. Doc. E. Melmu-
ková podala přehled vývoje tohoto
procesu od r. 1995 a jednatel br. M.
Soukup připomenul zákonná usta-
novení k tomuto procesu a jeho sou-
časný stav, který není uspokojivý.
Současně seznámil přítomné s kro-
ky, které povedou k nápravě tohoto
stavu. Dále byla projednána spolu-
práce s ostatními občanskými sdru-
ženími doma i v cizině. Schválena
též drobná úprava stanov. Schůze
zakončena písní 483 ze zpěvníku
ČCE.

Živan Kužel

Pozvánka
na slavnostní shromáždění k uctění
památky 27 představitelů českého
stavovského odboje, popravených 21.
června 1621 na Staroměstském ná-
městí v Praze, které se koná pod zášti-
tou primátora hlavního města Prahy
MUDr. Pavla Béma a s podporou sta-
rosty městské části Praha 1 Ing. Petra
Hejmy ve čtvrtek 21. června 2007 v 18
hodin v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze a u
pamětní desky popravených. 
V programu vystoupí mj.: 
Ing. Petr Hejma – starosta MČ Praha
1, Miroslava Němcová, místopřed-
sedkyně Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, Lenka Veselá, M. Neu-
dorflová PhD., primátor hlavního
města Prahy MUDr. Pavel Bém.
Spoluúčinkují: Smíšený sbor Gau-
dium Pragense, dirigent L. Hurník,
Orchestr armády ČR, prof. Magda
Bělohlávková – soprán, varhany:
prof. Jan Bernátek.
Moderátor: Mgr. Jan Židlický, CČSH
Vzpomínkové shromáždění opět spo-
lupořádá Kostnická jednota – Sdru-
žení evang. křesťanů, o.s.
Vstupné dobrovolné

* * *
Pozvánky na akce občanského sdru-
žení Exulant
Občanské sdružení Exulant bude
pořádat ve dnech 2.– 4. května 2008 k
380.výročí příchodu J.A.Komenského
do Lešna v tomto významném útočiš-
ti pobělohorských exulantů kongres.
Kvůli zjištění předběžného počtu
účastníků prosíme zájemce, aby do
30. června 2007 zaslali na adresu: Jana
Kubaňová, Slezská 25, 130 00 Praha 3
nebo jan.kuban@volny.cz předběž-
nou přihlášku. Přihláška by měla
obsahovat jméno a příjmení, datum
narození, bydliště (telefon, e-mail) a
informaci, zda si dopravu do Lešna
zajistíte sami či využijete dopravu
společnou.  

Jan Bistranin

Pozvánky

Oznámení

Dne 11. května 2007 zemřel ve věku
84 let věrný milovník církve, dlou-
holetý člen staršovstva a kurátor
sboru ČCE v Lanškrouně, později
člen synodní rady a posléze do r.
1992 synodní kurátor bratr Miloš
Lešikar. 
Pocházel ze staré evangelické rodi-
ny v obci Nepomuky u Horní Čer-
mné. Studoval na obchodní akade-
mii v Hradci Králové, kde se učil
jazykům a dokonalému psaní na
stroji (v celostátní soutěži v rychlo-
psaní na stroji se umístil mezi nej-
lepšími). Maturoval za války, na
jejímž konci ztratil otce, který zahy-
nul v Německu po bombardování
Drážďan. 
Když skončila válka, nastoupil do
zaměstnání ve Východočeských
papírnách a v roce 1947 se oženil s
Libuší rozenou Váňovou, která mu
byla po celý život věrnou oporou a
s níž mohl nedávno s vděčností
vzpomenout 60. výročí sňatku.
Ve svém zaměstnání se vypracoval
na uznávaného odborníka. Protože
za totality žil aktivním křesťan-
ským životem, procházel v práci
různými ústrky, byl překládán z
oddělení do oddělení, ale nakonec
díky tomu poznal do posledních
detailů celý proces papírenské vý-
roby. 
V roce 1968 byl jedním ze spoluza-
kladatelů prvního poválečného
mezinárodního papírenského pod-
niku, který byl ovšem v dalších
letech normalizace zlikvidován. Pro
svou jazykovou vybavenost byl
platným a obratným vyjednavačem

v ob-chodních záležitostech. Je také
autorem odborného slovníku v jed-
nom odvětví svého oboru. 
Ani jsme netušili při jeho neokázalé
skromnosti, kolik obdarování, ale
také kolik pracovitosti je ukryto v
jeho osobnosti.
Ovšem hlavní jeho láskou byla
práce v církvi. Pod vlivem br. faráře
Jaroslava Soběslavského se zařadil
do práce v lanškrounském sboru
nejprve jako člen staršovstva a pak
jako kurátor. Lanškrounští by mohli
dosvědčit, co všechno přijali jak z
jeho podnětů duchovních, tak ve
vnějším vybavení (přestavěný a
krásně vybavený kostel). Tato práce
mu ležela vskutku na srdci a mluvil
o ní vždy s láskou.
Do synodní rady přicházel pečlivě
připraven a dovedl své náměty
klidně a přehledně zdůvodnit.
Naslouchal pozorně protiargumen-
tům a neviděl jsem, že by se někdy
pro něco urazil. 
Měl na starosti ekonomiku církve,
dovedl ušetřit a získat mnohé fi-
nanční prostředky a také je zase na
správných místech poskytnout. 
Poněvadž sledoval život církve v
celé jeho šíři, měl také lví podíl na
znovuobnovení díla diakonie. Mezi
spolupracovníky vytvářel bratrské
přátelské ovzduší, které jim bylo
milou podporou. Byl jím též příkla-
dem nevšední pracovitosti.
Poněvadž měl velké a dlouholeté
zkušenosti z obchodních jednání,
dovedl ve styku s úřady a různými
institucemi trpělivě vyslechnout
druhou stranu a pak téměř s jakou-

si noblesou jasně a jednoznačně
vyložit své stanovisko.
Osobně vděčně vzpomínám na jeho
přátelství, na pohovory ve volném
čase mezi jednáními, zvláště po
společném obědě, v nichž dovedl
povzbudit a projevit i milý zájem o
život mého sboru a mé rodiny. Jsem
Pánu Bohu vděčný za to, že jsme se
mohli na svých životních cestách
potkat a putovat nějakou tu míli
spolu.
Bude asi nejlépe, když nakonec
uvedu závěrečnou část jeho osobní-
ho svědectví a vyznání, které pro-
nesl dne 21. 6. 1991 v Praze u Sal-
vátora.
„Můj přístup k základním otázkám
života z víry pro mě spočívá kromě
jiného na plném osobním zapojení
do práce, na společenství sboru, na
práci v kolektivu a respektování
mínění druhých, na bratrském pří-
stupu při řešení problémů a ochotě
k osobním jednáním. Vyznávám
svoji nehodnost a selhání v naději
na zaslíbené vykoupení v Ježíši
Kristu.
Přijímám jako zvláštní dar od naše-
ho Pána, že mi dopřával duševní
svěžest a tolik  zdraví, abych mohl s
vyrovnaností snášet všechny náma-
hy. Dostalo se mi mimořádné příle-
žitosti, abych i svými odbornými
znalostmi získanými v civilním
povolání mohl v posledu posloužit
církvi, kterou jsem vždy měl a mám
stále rád. Toto období prací pro cír-
kev považuji za vyvrcholení svého
celého života."

Jan Pokorný

Bratr Miloš Lešikar 
(3. 12. 1922 – 11. 5. 2007)

Dne 30. června uplyne 50 let od
úmrtí p. Vladimíra Chvátala, fa-
ráře a seniora Českobratrské
církve evangelické v Rumburku. 
Prosíme, vzpomeňte s námi.

Vnučka Ivana Urblíková, 
Chomutovská 1219, 432 01 Kadaň


