
„NEBOŤ SYN ČLOVĚKA PŘIŠEL, ABY
HLEDAL A SPASIL, CO ZAHYNULO." 

LUKÁŠ 19,10
Ježíš oslovil Zachea a on jej s rado-
stí přijal do svého domu. To je jed-

noduchá osnova příběhu o tom,
jaké to je, když přijde spasení do
našeho domu. Tedy, když se při
člověku naplní ta slova verše v
záhlaví. 
Syn člověka, už jen tím adresným
oslovením, svým osobním přístu-
pem k lidem odhaluje poměry
nového království. Je konec hry na
schovávanou, neboť Ježíš ustavuje
království, do kterého nikdo není
prostě jen paušálně zahrnut. Do
Božího království se vstupuje po
jednom a Ježíš každého budoucí-
ho poddaného vyhledá, osloví
jeho vlastním jménem a navštíví v
jeho domě. Ten, kdo zažil opovr-
žení jako Zacheus, zná cenu osob-
ního přístupu bez předsudků. A
takovéto Boží navštívení je pro něj
velkolepou událostí. V životě

vrchního celníka malé postavy se
objevuje již nečekané. Ježíš zůstá-
vá věrný své pověsti. Chce ke
svým přátelům a před zraky rep-
tajících připočíst i jeho. Tak je to
přece pravda. Vskutku, přítel cel-
níků a hříšníků. 
Evangelista Lukáš popisem této
události svědčí nejen o přátel-
ském, družném Ježíši. Jeho svě-
dectví ukazuje Krista, jenž svým
vlivem dává člověku nalézt ztra-
cenou sebeúctu. Dotýká se mrtvé-
ho svědomí a budí tak k životu
pravé lidství. Zachraňuje další
duši pro své království synů a
dcer Božích, které trvá a trvat
bude. Sláva Bohu. Radujme se!

Radek Pospíšil, 
kazatel Sboru Bratrské jednoty

baptistů v Lovosicích 

Evangelický
týdeník
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Poselství k 3. neděli po svaté Trojici

Nový zákon mluví o světě většinou
záporně. Pro apoštoly Jana a Pavla
svět leží ve zlém, odcizil se svým
hříchem Bohu. „Já jsem vás ze světa
vyvolil," říká Ježíš svým učední-
kům (J 15,9) a Pavel děkuje Bohu, že
„nás vysvobodil z moci tmy a pře-
nesl do království svého milované-
ho Syna" (Ko 1,13). Jan dokonce
mluví o „vítězství, které přemohlo
svět: je to naše víra" (1J 5,4). Z toho-
to vítězství  snad žádný věřící nevy-
vodí, že už neumře anebo se aspoň
vyhne trampotám, které zatěžují
každý lidský život. Slyší přece
Ježíšova slova, která  ho posílají do
nepřátelského světa: „Hle, já vás
posílám jako ovce mezi vlky" (Mt
10,16). Svět, jak jej známe, zůstal
světem i po příchodu Ježíše Krista,
řídí se svými vlastními zákony.
Věřící jej vnímají jako mocnost
nepřátelskou a nebezpečnou, jako
smečku vlků. Ozbrojeni jen láskou
vstupují do tohoto světa.
Ne však všichni. Ve středověku se
ustavily některé mnišské řády,
které pokládaly svět za tak nebez-
pečný, že věrným křesťanům
nezbývá, než utéci ze světa do ticha
a bezpečí kláštera. Většina křesťanů
se však dala opačným směrem:
chtěli získat celý svět pro Krista
prostřednictvím misie, podrobit i
stát Boží vůli a zřídit na světě Boží
království, které není z tohoto
světa, ale je pro svět. Dnes se tento
středověký projekt, jemuž přála
zejména římskokatolická církev, ale
i některé reformační církve, ukázal
jako neuskutečnitelný. Státy a náro-
dy odmítly poručnictví církve. 
Lutherova reformace přišla s origi-
nálním návrhem, jak umožnit věří-
cím křesťansky existovat ve světě:
Luther přiřkl státu a všem veřej-
ným institucím autonomii, svézá-
konnost. Křesťan se ve světě a jeho

institucích chová podle jejich záko-
nů, v církvi a v soukromí se chová
jako křesťan, jenž vyznává Ježíše
Krista svým Pánem a slouží svému
bližnímu v církvi podle  Kristova
příkladu a ve světě podle světských
zákonů. Toto učení o dvou říších,
Kristově a světa, neposkytlo však
křesťanům – podnikatelům, policis-
tům nebo soudcům – konkrétní
návod, jak současně uspokojit
Kristův i světský zákon. Luther
zřejmě počítal s tím, že křesťan na
svém místě ve světě a jeho institu-
cích neodloží svou víru a nestane se
robotem v cizí službě. Doufal, že
křesťanova víra bude prosakovat
tvrdou kůrou světských zákonů a
pomůže jim k tomu, aby lépe slou-
žily lidem. Očekával, že věřící křes-
ťané spíše než osvícenci a ateisté
budou s to přispívat svými hřivna-
mi k uskutečňování humanitních
ideálů. Je nepochybné, že církve
jako společenství věřících měly vliv
na společenství občanů ve státě. Tak
poznenáhlu měnily svět.
Zvlášť nápadně se vliv církví na
svět projevil v Americe, která ze
společenství svobodných církví při-

jala podněty k uspořádání svého
politického a sociálního života. Tak
vznikla první demokracie, která
dala všem svým občanům stejná
práva, postavila muže a ženy práv-
ně a sociálně na stejnou úroveň.
Dodnes je tato demokracie vzorem
všem evropským demokraciím,
které se těžce rodily v prostředí,
které bylo dlouhá staletí ovládáno
teokratickým feudalismem, majiteli
půdy, kteří své právo a bohatství
měli údajně od Boha.
Veliké historické změny se dějí v
údobí staletí nebo desetiletí, v je-
jichž mezidobí se zdá, že jednotli-
vec svým krátkým životem a svými
omezenými možnostmi nemá na
nich žádný podíl a že tedy nic
neznamená. Tomuto znehodnocují-
címu pocitu čelí evangelium, které
věřícímu daruje a ukládá zcela
zvláštní odpovědnost a důstojnost.
Boží Syn nepřišel na zem s houfy
andělů, přišel sám jako jediný člo-
věk, neshromáždil  kolem sebe lid,
nýbrž několik jednotlivců, z nichž
prvnímu dal nové jméno a s ním
novou odpovědnost a důstojnost:

Před pár dny prošla tiskem zpráva, která sice není aktuálně politická,
nicméně velmi zajímavá: V Británii je druhým nejčastějším jménem
nově narozených chlapců jméno Mohamed. 
Z tohoto faktu můžeme vyčíst několik zajímavých věcí. Žádná z nich
ostatně nebyla neznámá; tento fakt pouze potvrzuje a ilustruje známé
skutečnosti.
1. Imigrantům se rodí relativně mnohem více dětí než „domorodcům".
2. Muslimové jsou si stále více vědomi svých náboženských kořenů,
a proto dávají stále častěji jméno Mohamed – v minulosti sice rovněž
běžné, ale zdaleka ne tak časté.
3. Toto jméno je svým způsobem vyznavačské a svědčí mimo jiné o
skutečnosti, že muslimové nehodlají splynout se společností, do níž
se přistěhovali. 
U nás je situace jiná. Ukrajinci, kteří u nás pracují, většinou počítají s
tím, že se časem vrátí do své vlasti. Početná vietnamská komunita je
naopak známa tím, že se chce do naší společnosti integrovat. Řada
Vietnamců se představuje českým jménem a svým dětem dává již při
narození česká jména. 
O naší kultuře můžeme říci, že je posedlá sexem. Nedávno kdosi v
rozhlase říkal, že slovo „tabu" nutno předefinovat: Původně označo-
valo věci zapovězené, dnes označuje věci, které jsou (zatím) za hrani-
cemi; tyto hranice je ale třeba prolomit. Platí to zejména o různých
tabu v sexuální oblasti.
Zvláštní je, že ačkoli nemůžeme mluvit o fyzikálně kauzálních záko-
nitostech, můžeme pozorovat určité poměrně pravidelné jevy: 
Čím více se o sexu mluví a píše, čím více je ho v médiích, zejména v
televizi a ve filmech, tím nižší je natalita a tím větší problémy mají
muži i ženy s neplodností. 
Ve společnostech, které uzákonily potrat, natalita postupně klesá, a to
až na výjimky pod hranici přirozené reprodukce. (V některých spo-
lečnostech, kde je potrat nepřípustný, klesá také, zpravidla se ale drží
vysoko nad zmíněnou hranicí.)
Čím více prostoru je věnováno homosexualitě, tím hlubší je krize
rodiny a tím vyšší je rozvodovost. 
Nabízí se otázka: Opravdu to takto chceme? Zdá se, že pracujeme na
vlastním zániku.

Dan Drápal

Dětská jména

Změnilo křesťanství svět?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

(Luxemburg, 20. 5. 2007 – EPD)
Mezi třiceti nejrychlejšími běžci na
lucemburském maratonu byli i tři
faráři. Patří k týmu „Priests Uni-
ted“ (spojení kněží), který na  ma-
ratonu tvořilo 33 evangelických,
katolických a pravoslavných kně-
ží. Přidali se k celkovému počtu
1660 maratonců. 
Zúčastnění teologové svou účast
na maratonu spojili s výzvou ke
sbírce pro projekt „Léčení vzpomí-

nek", který koordinuje Světová
rada církví. 
Iniciativa k zorganizování běžec-
kého týmu vyšla z ekumenické ra-
dy církví v Luxemburgu. Podpo-
řili ji i lucemburský premiér Jean-
Claude Juncker a německá bis-
kupka Margot Kässmannová. 
Jak uvedli účastníci maratonu,
příští rok chtějí svůj tým rozšířit i
o běžce z židovských rabínů a mu-
slimských imámů.

Faráři běželi maraton

V chrámu sv. Mikuláše se koná 21. června od 18 h vzpomínkové shromáždění

Dokončení na str. 2
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AMERICKÉ MINISTERSTVO ZAHRANIČÍ VYDALO ZPRÁVU O NÁBOŽENSKÉ SVO-
BODĚ VE SVĚTĚ
Washington (18. 5. 2007 (RaVat, christnet). V 11 zemích světa je syste-
maticky porušována náboženská svoboda, 7 dalších států je monitoro-
váno jako státy, v nichž je náboženská svoboda pravděpodobně nedo-
držována. To jsou závěry z nejnovější zprávy Komise pro mezinárodní
náboženskou svobodu, která pracuje od roku 1998 při státní depart-
mentu USA. Mezi státy systematicky porušující náboženskou svobodu
patří podle této zprávy: Barma, Severní Korea, Eritrea, Írán, Pákistán,
Čína, Saudská Arábie, Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam. Mezi mo-
nitorované státy byl zařazen také Irák, protože za pronásledování křes-
ťanů jsou zde odpovědní nejen fundamentalisté, ale také irácká vláda.
Zpráva vládní komise USA zmiňuje, že Irák již byla nucena opustit více
než polovina křesťanů žijících v Iráku, tj. 600 tisíc. 

VÝTĚŽEK ZE SBÍRKY NA KAPLI VE FN MOTOL
Praha, 31. května 2007 (erc). Ekumenická rada církví předala Fakultní
nemocnici Motol výtěžek ze sbírky v hodnotě 78 147 Kč. Finanční pro-
středky budou použity na úpravu prostoru ticha, ale i pro malou kan-
celář jako zázemí pro nemocniční kaplany a dobrovolníky, kteří ve FN
Motol poskytují duchovní péči. VŠEM DÁRCŮM SRDEČNĚ DĚKU-
JEME!!! Sbírka pokračuje, všechny další příspěvky jsou vítány.

NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ V BERLÍNĚ A BRANDENBURGU NAVŠTÍVILO 30000 LIDÍ
Berlín, 30. května 2007 (christnet). Podle odhadů pořadatelů navštívilo
během letničních svátků na 30000 návštěvníků akci "Noc otevřených
kostelů". Téměř 150 církevních obcí mělo otevřené dveře kostelů k roz-
mluvám, čtení, byly též otevřeny věže kostelů k prohlídkám až do půl-
noci. Jen v berlínském Dómu se sešlo na 1000 lidí k bohoslužbám a vyu-
žilo k návštěvě mezinárodního koncertu chrámové hudby, kterého se
zúčastnili zpěváci z Bulharska, Afriky a Číny. Zahájení Letnic začalo tra-
dičním procesím od katedrály sv. Hedwiky k berlínskému Dómu.
Procesí doprovázeli evangelický biskup Wolfgang Huber, katolický kar-
dinál Georg Sterzinsky, biskup koptské ortodoxní církve Anba Damian.

Co nabízí přírodověda teologii 
a co nabízí teologie přírodovědě

Z církví u nás i ve světě

Dne 22. 5. 2007 pořádala Česká
křesťanská akademie další, již
pátou besedu v rámci cyklu „Věda
a víra". Beseda se konala v budově
Akademie věd české republiky na
téma: „Co nabízí přírodověda teo-
logii, a co nabízí teologie přírodově-
dě". Příspěvky k tomuto tématu
přednesli: prof. Petr Hájek z Ústavu
informatiky AVČR, Ivana Macháč-
ková z Ústavu experimentální bio-
fyziky, Jiří Hořejší z Matematicko-
fyzikálního ústavu AVČR a evange-
lický teolog Jan Moravec z Teolo-
gické fakulty. Besedu řídil prof. Jan
Bednář, prorektor UK. Na besedu
přišlo odhadem 50 posluchačů,
mezi jinými prof. Miloš Matějíček 
z FZÚ AVČR a astronom dr Jiří
Grygar. – V jednohodinovém expo-
zé jednotlivých příspěvků a násle-
dující téměř dvouhodinové diskusi
zazněla řada zajímavých názorů,
které se pokusím volně přetlumo-
čit:
Přírodověda i teologie jsou plně
autonomní disciplíny, které mohou
bezkonfliktně vedle sebe existovat,
a každá z nich přispívá k rozvoji
společnosti. Přírodověda spočívá
na objektivním pozorování a ne-
osobní interpretaci výsledků, ale
pracuje s jinými nástroji než teolo-

gie, kde nezáleží ani tak na chápání,
jako na prožitku. Teologie není
nauka o Bohu, Bůh je axiom, nelze
ho ani potvrdit, ani vyvrátit, nelze
ho pochopit rozumem. Věda je neu-
trální, nezná pojmy „dobro – zlo",
neptá se po smyslu, nezná tedy ani
cíl, ani směr, kam by se měla ubírat
pro dobro lidstva. Nejen teologové
uznávají, že Bůh je veličina pozitiv-
ní, jeho negace tedy nemůže být po-
zitivní. Globální řešení problémů
světa je možné jedině ve spolupráci
vědy s teologií. Komplexně vnímá
člověk svět poznáním a vírou.
Jestliže jedno nerespektuje druhé, či
přímo popírá, směřuje vývoj ke
krizi a ke kolizi. Krize sama není
zhoubná, naopak, může přinášet
inspirativní podněty. Vyhýbat se
krizím bagatelizováním rizik a
chlácholením je zhoubné. Svět bez
krizí je svět bez impulzů a bez bu-
doucnosti, i přes rozvoj vědy stag-
nuje. Přírodovědci hlubším pozná-
váním živé i neživé přírody mohou
vytušit Stvořitele. Bůh není static-
ký, je neustále v tvůrčí práci. Ve
sporu „vývojové a kreační teorie" je
nutno si položit otázku, jaká je
nutná podmínka, aby vznikl život.
Podle nejnovější teorie – teorie
strun – je taková pravděpodobnost

dána rezonanční koincidencí ob-
rovského počtu proměnných řádu
10100 až 10500; což je i pro vědce
nepředstavitelné číslo; je to podpůr-
ný argument pro víru v Boha. Bůh
vědců a filosofů však není úplně týž
jako Bůh Abrahamův, o němž se
mluví v teologii, který není je-nom
Stvořitelem, ale má stálý zá-jem o
své dílo a o člověka, a stará se o jeho
životaschopnost. – Postupem času
vytlačuje věda náboženství, v zá-
jmu zdravého vývoje světa by  však
měly spolupracovat. Velký prostor
se nabízí v oblasti ekologie, jejíž
střet s ekonomií vede často k fun-
damentalistickým postojům na
jedné straně, a k přehlížení riziko-
vých faktorů na straně druhé. Kaž-
dé lidské řešení je nedokonalé a
vede k otevření problémů dalších,
které vyžadují řešení. K úplnému
poznání nemůže věda dospět, bez
respektování Vyššího Řádu se situ-
ace spíše zhoršuje než zlepšuje.
Z přednesených příspěvků i z dis-
kuse bylo patrno, že její účastníci
jsou více či méně věřící lidé. Jak po-
znamenal jeden z diskutujících,
bylo by účelné a pro obě strany pro-
spěšné, kdyby se debaty účastnili i
skalní ateisté.

L. Müller

„Ty  jsi Petr; a na té skále zbuduji
svou církev a brány pekelné ji
nepřemohou." Bylo jich dvanáct – a
jeden z nich byl zrádce. A tato hrst-
ka se svým Mistrem změní svět,
protože nebude čekat, až jich bude
mnoho. 
Jednotlivě nebo po dvou berou na
sebe odpovědnost za dílo svého
Mistra; a radovali se z toho, že „se

jim dostalo té cti, aby nesli potupu
pro jeho jméno". Od té doby je na
každém křesťanu odpovědnost,
aby svým každodenním životem,
svou vírou a poslušností představo-
val Krista Pána svému okolí. Snad-
no se to tak napíše, jako by křesťan
poletoval lehce jako motýl, zatímco
je sevřen do zákonitostí a zvyklostí
veřejného života a technické civili-
zace, které zužují prostor, v němž

by chtěl uplatňovat svou víru a
lásku.
Ti, kdo nepatří mezi učedníky Páně
a řídí se jen morálním zákonem,
často v tom zúženém prostoru re-
zignují, ponechávají bližního v péči
státních institucí a už se o něj nesta-
rají. Křesťan, učedník Ježíše Krista,
dostává v této situaci zvláštní
pomoc: „radí se" se svým Pánem, a
to každého dne, kdy otevírá knihu
svatých Písem, aby odtud zaslechl
slovo, které mu pomůže, aby nere-
zignoval, ale hledal a nalézal cestu
k bližnímu v jeho konkrétní tram-
potě. A na tom nepatrném místě, o
kterém nic nevědí žádné noviny a
žádní reportéři, se svět pohne
správným směrem k Božímu krá-
lovství. Je to tajemné dění, v němž
vane svatý Duch, je to modlitba
jako nepřetržité přátelství s Pánem
Kristem, kdy víra a láska vítězí nad
světem.
Často je slyšet, že křesťanství nijak
nezměnilo svět a nijak jej nezlepši-
lo. Částečně je to pravda, ale vcelku
je to nepravdivé. Dějiny křesťanství
podávají dostatek důkazů o přetvá-
řející síle, kterou Duch svatý vtahu-
je lidi do svého života. Jejich víra
proměňuje pak politické, sociální a
kulturní plány a mění svět k lepší-
mu. Na druhé straně zrádci mezi
křesťany spolu s mocnostmi zla a
temnoty zabraňují dosud tomu, aby
se celý svět proměnil v Boží králov-
ství. Kdo je nevidí při díle a nepo-
znává na sobě jejich svůdnou a zni-
čující moc, snadno propadá naivní-
mu nadšení a čiré iluzi, že záleží jen
na naší víře, aby křesťanství již zítra
slavilo vítězství nad světem.
Skutečnost je daleko střízlivější:
Křesťané a jejich víra slaví vítězství
jen v naději, že nastane Den, kdy
přijde Pán, a celý svět, všichni lidé a
národové se mu poddají a pokloní.
Tato naděje vzbuzuje v církvi i ve
světě vědomí, že život na zemi má
dobrý smysl a dobrou budoucnost.

Josef Veselý

Změnilo křesťanství svět?
Dokončení ze str. 1

Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný 
(J 3,16)

Bible svědčí o tom, že Boží láska
směřuje k celému světu, k celému
stvoření. Celé Boží stvořitelské dílo,
neživá i živá příroda, je v Božích
očích dobré a cenné. Jeho součástí
jsme i my lidé, jimž je adresováno
Boží oslovení prostřednictvím Pís-
ma. Ostatní stvoření je pro nás da-
rem, který můžeme užívat ve sdíle-
ní s druhými lidmi - i s těmi, kteří
mají na Zemi žít v budoucnosti, a je
pro nás i závazkem, předmětem
péče, za který jsme před Bohem i
před lidmi odpovědni. Vážné naru-
šení, které na něm zanechávají lid-
ská pýcha, bezohlednost, chamti-
vost a i hloupost a lenost, jsou smut-
ným svědectvím o zpronevěře člo-
věka svému poslání. Přemýšlení o
onom úžasně důmyslném systému
fungování Země s jeho složitými re-
gulačními schopnostmi nám může
připomenout slova "Tvému divíme
se dílu" z písně "Tebe, Bože, chválí-
me",  a zároveň vede k úvahám o
tom, jak daleko až člověk se svou
necitlivostí a ignorancí může zajít.
Bůh své stvoření miluje, miluje člo-
věka a očekává na svou lásku odpo-

věď. Pán Ježíš Kristus z množství
starozákonních zákazů a příkazů
vyzdvihuje: "Miluj Hospodina, Boha
svého, z celého svého srdce, z celé své
duše, z celé své mysli a z celé své síly!
Miluj svého bližního jako sám sebe!"
(Mk 12,30.31) Milovat Hospodina – i
myslí a silou - to znamená i pozná-
vat jeho dílo a dobře s ním zacházet.
Ataké je učinit předmětem modliteb
a meditací. Milovat bližního – to
není možné bez vzájemného sdílení
zdrojů nutných k životu, které Bůh
dává podle lidských potřeb, avšak
nikoli podle lidské chamtivosti.
Plné přijetí Ježíšových hodnot (ja-
kými jsou např. pokora, tichost, ne-
násilnost, upřednostňování pokla-
du na nebi; víra, láska, naděje) by
přineslo úlevu celému stvoření. Ježí-
šova oběť a jeho vítězství nad zlem
mají dopad na celý svět, na člověka
i na živou a neživou přírodu. Dík
patří všem, kdo s osobním nasaze-
ním usilují o prospěch krásné Bo-
hem stvořené přírody. Při péči o
životní prostředí, při úsilí o zacho-
vání a obnovu stvoření, vzniká
vzácná příležitost k setkání a vzá-
jemnému obohacení křesťanů z růz-
ných církevních tradic i nekřesťanů
při společném plnění vůle nebeské-
ho Otce (Mt 7,21).

Jiří Nečas

Miluj Boha a bližního
NAD BIBLÍ

Řekne-li se evangelík, zcela automa-
ticky se nám vybaví, že jde o člově-
ka, který má radost z Bible. Díky za
to, že tomu tak je. A díky těm, kteří
nás uvádějí do pokladu biblické
zvěsti. Jsme vděčni za každou dob-
rou radu, poznámku a za každé
upozornění na to, "jak se ty věci ma-
jí". A jak bychom neměli být vděčni
za to, když jde o poučení od bratra
profesora Hellera? Toho se nám do-
stává v poslední době v bohatém
množství, hledíme-li na knihy, které
nám toto poučení přinášejí.
V tomto roce (2007) díky nakladatel-
ství Vyšehrad vyšla kniha Jana Hel-
lera nazvaná "Znamení odkazující k
nebi". Má 277 stran a obsahuje tolik
krásných biblických postřehů, že
stojí "za všechny peníze". Oč jde?
Po řadu let bylo možno slýchat bra-
tra profesora Hellera v různých rela-
cích v rádiu. Bylo tomu tak ráno i ve-
čer. Bylo to v různých cyklech i v
samostatných relacích. Některé jsme
stihly, jiné nám pro přerůzná zane-
prázdnění unikly a litovali jsme to-
ho. V recenzované knize je autorův
výběr toho nejlepšího nyní k dis-
pozici. Kniha obsahuje upravený zá-
znam celkem 35 relací, z toho je jich
18 vybráno z tzv. ranního slova vysí-
laného na stanici Vltava. Témata jsou
přerůzná. Většinou formuloval au-
tor nadpisy jednotlivých relací aktu-
álně – i když jde v jádru o biblické
téma. Tak můžeme číst např. nadpis:
Zápas o víru nebo Píseň o vinici či
Porážka konzumu atp. Některé nad-
pisy jsou již bližší biblické tematice -
např. Povzbuzení Hospodinovo, Bu-
doucí naděje nebo Pastýř z Betléma
atp. Je možno se domnívat, že nej-
lepším přiblížením sborníku – a toto
je v podstatě sborník biblických
zamyšlení – je dát čtenáři "ochutnat"
něco z toho, co je v dané knize. Po-
dívejme se tak na některé ukázky:
"Hrozíš se smrti? Proč? To sis asi o ní
udělal nesprávnou představu. Těšíš
se do věčnosti nějak lacině? To sis asi

udělal nějakou špatnou předsta-
vu.Když ale máme někoho, komu
můžeme tyto představy odevzdat (a
to v dobré naději že nás zde obklo-
puje jeho láska), začneme být svo-
bodní. Ale pozor, to znamená, že
musíme věci chápat osobně, nikoliv
předmětně. Jinými slovy: dokud se
ptám:"Co bude?", ptám se špatně,
protože si svět zpředmětňuji. Svět
jsou však bližní a Bůh. A mám-li ho
chápat biblicky, musím ho chápat
personálně. Čili správná otázka zní:
"Kdo bude?" A na tu odpovídá Pís-
mo velice zřetelně. Může to být "Pán
Bůh". Ale křesťansky zřetelněji je to:
"Pán Ježíš, který nás tam čeká."
Ovšem, když řeknu "…nás tam
čeká", tak už zase mluvím v obra-
zech. Poněvadž on nás tam čeká tak,
jak on chce, a ne tak, jak my si to
malujeme." (s. 214-215).
„Apokalypsu by měli číst teprve li-
dé, kteří se nacházejí ve veliké
úzkosti a bídě, aby pochopili, že její
poselství o konci věku nás chce pře-
devším povzbudit: to, v čem se tu
trápíte, není definitivní, to je jen
něco předběžného a Pán Bůh už to
vše započítal. Vaše trápení ne-ní
dokladem toho, že by se byly dějiny
vymkly Bohu z rukou, ale naopak
ukazuje, že přes to všechno, co se
děje, on zůstává pánem nad dějina-
mi" (s. 267).
„My toho o budoucím věku příliš
mnoho nevíme. Víme ale dost na to,
aby nás to motivovalo. A zcela urči-
tě víme jedno: že se na konci času
setkáme s tím, který nás do tohoto
času postavil. Můžeme si přát víc? Já
myslím, že ne." (s. 268).
Děkujeme bratru Petru Baďurovi, že
si dal práci celý sborník pečlivě
uspořádat. Děkujeme i nakladatel-
ství Vyšehrad, že práci vydalo –
nám k radosti, potěšení a povzbuze-
ní.My si tak s radostí přiřazujeme
tuto knihu (jako víno) do souboru
knih „Pozdního sběru".

Jaro Křivohlavý

Recenze
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* Už je přece možné se pootočit a zhod-
notit uplynulé období, kdy jsi byl posta-
ven do čela své církve. Co tě příjemně
překvapilo a co je naopak těžší, než jsi
očekával?
Jestliže se mám pokusit zhodnotit
uplynulé období, pak je pro mne
vstupem, začátkem, seznamová-
ním s nesnadnou funkcí. Vstup do
této služby byl pro mne velmi rych-
lý. Po zvolení na sněmu, biskupské
ordinaci a instalaci jsem byl hned
naplno vtažen do všech úko-lů.
Ačkoliv jsem asi rok měl možnost
uvažovat o tom, že bych mohl být
zvolen, přece jen je jiná situace o
tom teoreticky přemýšlet, a něco
jiného je v této funkci skutečně být.
Milá a obohacující jsou pro mne
mnohá setkání s lidmi v církvi i
mimo ni. Těžké je pro mne vědomí,
že nesu spoluodpovědnost za pří-
tomnost a budoucnost husitské
církve. Tohoto těžkého pocitu mě
zbavuje víra, že nás křesťany a ce-
lou církev vede Ježíš Kristus. 

* Dokázal bys zkusmo v procentech
odhadnout, kolik času a energie věnuješ
– musíš věnovat – 1. Vyjednáváním o
vztahu mezi církvemi a státem; 2.
Ekumenickým akcím; 3. Řešením
„afér", kterými vaše církev v posledních
měsících prochází; 4. Vlastnímu
duchovnímu životu husitské církve a
jejímu rozvoji?
V procentech to nevyjádřím, ale
alespoň uvedu pořadí. Prvořadé je
věnovat se duchovnímu životu
husitské církve. K tomu patří boho-
služby a akce v obcích, kázání,
dopisy, pastorační rozhovory, teolo-
gická práce. Součástí programu pat-
riarchy jsou ekumenické akce. Na
vyjednávání se státem se podílejí
významnou měrou laičtí zástupci,
přesto se musím také některých jed-
nání účastnit. Řešení „afér", který-
mi naše církev bohužel v poslední
době prochází, vyžaduje hodně
času, úsilí, trpělivosti a obezřetnos-
ti. Raději bych se věnoval jiným
záležitostem, ale nelze se tomu
vyhnout. Případ týkající se pražské-
ho biskupa se pro mne stal zatěžká-
vající zkouškou. A to nejen pro
mne, ale i pro celou naši církev, kte-
rá se musí dostat do lepšího světla v
očích ekumeny i veřejnosti. 

* Jaká je tvá zkušenost s postojem veřej-
nosti k církvím a k jejich působení v této
zemi?

Moje zkušenosti již jako faráře byly
rozdílné, od kladného přijímání
přes lhostejnost až k rozpačitosti,
nedůvěře a podezíravosti. Postoj
veřejnosti k církvím je určován ne-
jen informacemi ze sdělovacích
prostředků, ale především zkuše-
ností s duchovními a křesťany v
konkrétním místě. Jestliže lidé ve
svém okolí znají duchovního jako
spolehlivého a aktivního člověka,
pak i jejich postoj vůči křesťanství a
církvi může být vstřícnější, otevře-
nější a kladnější. Církev je posuzo-
vána a hodnocena podle jednání
každého jednotlivého křesťana, se
kterým se nevěřící nebo hledající
lidé v běžném životě setkávají. 

* Církev československá husitská v době
svého vzniku oslovovala mnoho Čechů
svým programem, který se zřetelně hlá-
sil k českým kořenům… Čas oponou
trhnul – a bude mít vaše církev nabíd-
ku, na kterou budou slyšet dnešní lidé?
Bezprostředně po vzniku v roce
1920 se k Církvi československé při-
hlásilo 200000 věřících. Po druhé
světové válce měla naše církev mi-
lión členů. Jistě zde sehrály roli i
motivy národní a vlastenecké, přes-
to evangelium bylo a je pro naši cír-
kev určujícím měřítkem a výcho-
diskem veškeré činnosti. V období
totality došlo k velkému poklesu
členské základny. V roce 2001 se 
k naší církvi přihlásilo necelých
100000 lidí. Jsme církví křesťanskou
a ústředním posláním je nést evan-
gelium současnému člověku. V tom
je shodné poslání s ostatními křes-
ťanskými církvemi. Jedním ze spe-
cifických našich rysů je aktualizace
dědictví české reformace, na kterou
naše církev duchovně navazuje.
Zpřítomňování husitství v jeho
náboženském jádru a obsahu nepo-

strádá svůj význam ani v naší sou-
dobé české společnosti. 

* Jak se neuzavírat do svého církevního
prostředí, ale zároveň nespojovat svou
existenci ať s nějakou moderní vlnou
nebo politickou stranou?
Naše církev se snažila od svého
počátku být moderní, to znamená
vycházet vstříc současnému člově-
ku. To byl program katolického
modernismu, ze kterého naše cír-
kev historicky vznikla. Otázkou je,
kam až lze zajít ve snaze přiblížit se
lidem a nové době, aby nebylo
evangelium vyprázdněno. Otevře-
nost světu jistě je potřebná, ale to
neznamená zříci se základních
norem Písma svatého a hodnot
křesťanské tradice. V naší církvi
byly přítomny vždy nejen proudy
liberální, ale také konzervativnější,
zaměřené na Písmo svaté a tradici. 
Co se týká vztahu k politice a poli-
tickým stranám, je naší církvi od
doby první republiky vlastní pozi-
tivní vztah ke státu, který je utvářen
na humanitních a demokratických
hodnotách. Církev se nemůže zto-
tožnit s programem žádné politické
strany, přesto to nevylučuje kladný
vztah církve a určitou spolupráci s
těmi politickými stranami, které
vycházejí z demokratických prin-
cipů.

* Neměli jsme spolu osobně žádný pro-
blém, naopak bylo velmi příjemné eku-
menicky spolupracovat na konkrétních
věcech (třeba při pořadu pro školní mlá-
dež o J. A. Komenském v turnovském
letním kině). Přesto postavení vaší círk-
ve v paletě ostatních, které zde působí,
je trochu zvláštní… Kam bys ji zařadil
a na jakou stranu nyní tíhne?
Naše církev, jak vyjadřuje její název,
je církví husitskou, respektive no-
vodobou církví husitskou. V tom
spočívá její specifičnost a svébyt-
nost. Středověká husitská církev
nebyla ještě protestantská a součas-
ně některými znaky se odlišovala
od Římskokatolické církve. Po-
dobně naše církev tvoří určitý střed
mezi katolicismem a protestantis-
mem. Na jedné straně je pro nás
charakteristická liturgická zbožnost
a sedm svátostí včetně svěcení
kněžstva a na druhé straně zastává-
me princip obecného kněžství
všech věřících a podíl laiků na sprá-
vě církve.  

* Ostatní církve jsou buď přímo součás-
tí nějaké celosvětové struktury (meto-
disté, baptisté), nebo patří k určitému
svazu (např. reformovaných církví) a s
nimi také udržují velmi těsné a oboha-
cující kontakty. Má Církev českosloven-
ská husitská nějakou blízkou zahraniční
církev?
Naše církev svým specifickým teo-
logickým a organizačním charakte-
rem nepatří sice k žádnému svazu,
přesto je ekumenicky otevřená.
Podle naší nauky je jedna Boží cír-
kev na celém světě a viditelně žije v
konkrétních obcích křesťanských
církví. Církev československá hu-
sitská je členem Světové rady církví
a dalších ekumenických organizací.
Dlouhodobě máme úzké partner-
ské vztahy a spolupráci ve více
rovinách s Anhaltskou evangelic-
kou zemskou církví.  

* Vzpomínám na dávnou dobu, kdy

Průběžné bilancování 

Je zarážející, jak může být mimořádný myslitel opomíjen předními autory oborů, v
nichž vynikl. Nejspíš i proto, že nemíváme rádi, když nás někdo převyšuje, nebo
nemáme odvahu se s jeho přístupem vyrovnat. Filosofové potom připustí, že dotyč-
ný je mimořádný esejista, také teolog, ano i divadelník. Divadelníci k němu alespoň
inklinovali vždy a v době, kdy nemohl publikovat, prošly jeho eseje na divadelních
programech. Spřízněné duše měl ovšem i mezi básníky a malíři. A našlo se i stateč-
né Severočeské nakladatelství v Liberci, které vydalo v době oblevy jeho dílo Člověk a
stroj. Vydali tam i Ortenovy prózy. Částečně musíme omluvit teology, byť se zdá, že
pro jistotu se jeho dílem neobírají vůbec. Pochopitelné to bylo v době, kdy byl Šafa-
řík na indexu a jeho prvotina byla hned po vydání v roce 1948 stornována a zůsta-
lo jen něco málo  exemplářů, kupodivu jeden z nich byl vždy přístupný v knihovně
brněnské university. Zato Evangelická teologická fakulta v Praze nevlastní jediné
jeho dílo dodnes (!). Přitom Šafařík je výrazně teologizující autor. Jako snad jediný
si toho v době vydání posledního Šafaříkova díla před patnácti lety všiml Jiří Ruml,
který právě v Kostnických jiskrách (93/16) recenzoval Cestou k poslednímu. Viděl
Šafaříka jako provokativního myslitele, avšak klasického podle definice Platonovy:
„filosofie je rozjímání o smrti," když se Sokratem věří, že se člověk může naučit dobře
zemřít. Se Sokratem neznají oběť zástupnou a smírčí. Rumlovi však „Cestou k
poslednímu" není dílo neznaboha: „On vyznává toho člověka – Ježíše, který na kříži
bezmocný porazil moc světa a pro lidskost světa i budoucnost člověka je daleko víc
než Ježíš – ten Bůh. Hle, historický příklad k následování, inspirovaný D.
Bonhoeffrem", když platí nad životní zisk v majetku a dětech: <požehnám TEBE,
abys byl osobně ručitelem Pravdy,  jež sama obrozuje!> Tento imperativ nachází
Ruml jak u Šafaříka tak u Emanuele Rádla; oba vstupují do vášnivého rozhovoru s
mysliteli dávnými i současnými. Na symposiu s titulem SETKÁNÍ V
MEZIDVEŘÍ KULIS A SMRTI bylo zvláštní, že mezi přítomnými referenty byl
jediný filosof a jediný teolog, oba evangelíci: Petr Bláha a Jan Zámečník. Ukázku z
teologovy studie, věnované souběžným prvkům v díle s Dorotheou Sölle, přinášíme
dnes, pohled filosofův příště. Dnes nahlédnem ještě do samého finále Šafaříkova
životního díla, textu ze samého konce Cesty k poslednímu.

Jan Kašper

JOSEF ŠAFAŘÍK A DOROTHEE SÖLLEOVÁ
Je-li Cestou k poslednímu Šafaříkovým opus magnum, je shrnujícím dílem
Dorothee Sölleové kniha Mystika a odpor (Mystik und Widerstand), kde
zastává názory, které v mnohém odpovídají Šafaříkově větě ze Sedmi listů
Melinovi, že „mystika je cesta od diváka k účastníkovi". Sölleová však před
smrtí pracovala ještě na další knize, kterou již nestihla dokončit, přesto však
po jejím skonu vyšla pod názvem Mystika smrti : fragment (Mystik des
Todes : ein Fragment). Součástí této drobné knížky je rozhovor, který vedla
Sölleová se svým manželem – bývalým benediktinským mnichem –

Jiskry tiskly
před 75 lety

ATHEISTICKÁ AGITACE

se soustřeďovala dosud hlavně na země východní a střední Evropy. Nyní
začíná energičtěji pronikati také na západě. Ve Francii se utvořil nedávno
„Svaz revolučních volných myslitelů"; má časopis nazvaný „Zápas proti-
náboženský a proletářský". Jest částí Internacionály proletářských vol-
ných myslitelů. Věnuje se zvláště práci mezi dětmi a mládeží. Proti němu
se vybudovalo „Ústředí informací o křesťanských a atheistických činnos-
tech ve světě". Společnost vstupuje do soustavného zápasu o náboženský
a mravní základ a cíl života. Církvím vyrůstá zvýšený a znesnadněný úkol.
Jen aby jej brzy pochopily a aby se ho ujaly včas!

Kostnické jiskry 1932, č. 22, str. 169

jsme byli společně na jakémsi ekume-
nickém vzdělávacím kurzu v Brně pro
mladé faráře (jééé, to už je dávno) a
večer jsme si přehrávali na kytaře své
písně, které jsme skládali… Máš ještě
čas a chuť si zazpívat? A nenapadají tě
jen tklivá, pochmurná blues?
Na tehdejší setkání studentů teolo-
gie a mladých farářů v Brně si
vzpomínám. Byla to i dobrá příleži-
tost k večernímu setkání autorů a
interpretů nových křesťanských
písní. Od dob studií skládám pís-
ničky na biblické náměty. V posled-
ních letech jsem se zaměřil na písně

pro děti a mládež, které jsou sou-
částí biblických dramatizací. Roz-
hodně nezpívám tklivá pochmurná
blues, ale naopak písničky, které i
ve chvílích doléhajícího smutku a
skličující nálady přinášejí naději a
radost evangelia. 

* Děkujeme za vstřícnou ochotu k roz-
hovoru a upřímně přejeme, aby i nad
všemi tvými starostmi a úzkostí zněl
radostný chvalozpěv jako ten cantus
firmus, který je hlavní – a také nejvíce
slyšet!

Bohumil Kejř

Patriarcha Církve československé husitské, bratr ThDr. Tomáš Butta, má za sebou
půlrok v této funkci. Využíváme jeho ochoty, aby nám krátce odpověděl na několik
otázek:

Dědici: divadelníci, filosofové, teologové

Dokončení na str. 4
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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 Mamulová - 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, Čajkovského 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

PhDr. Jana Horneková měla ráda umění VYSOKÉ TATRY
- UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

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

E-mail: valekmil@seznam.cz 
č. 15

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
NOEMI WWW.NOEMKA.COM
Seznamka pro věřící všech věko-
vých skupin (st. 18 let). Podrobné
informace Vám zašleme poštou
nebo e-mailem. Adresa: Noemi, Na
Mušce 1124, 534 01 Holice. 
Tel/sms: 00420-777222877, 
E-mail: info@noemka.com

č. 1
JSEM ABSOLVENTKA KATOLICKÉ UNI-
VERZITY, kombinace slovenský jazyk
- náboženská výchova pro základní
a střední školy. Dva roky praxe, SOU
strojírenské - Kysucké Nové Město,
Sdružená střední škola-Banová, hle-
dám práci i jako vychovatelka, peda-
gog v centru volného času a v jiné
pedagogické a sociální činnoti s
dětmi a mládeží, případně i v jiných
formách služeb v církvi, kde mohu
být užitečná. Tel.: - 00421415983621,
00421902810311. 

č. 30
HLEDÁME POMOCNICI do americké ro-
diny s novorozencem, žena je nesly-
šící Češka s dobrou orální komuni-
kací. Podmínkou je alespoň částečná
znalost angličtiny, zkušenost s péčí o
dítě a schopnost vykonávat domácí
práce. Americké vízum vítané. Před-
pokládaná doba pobytu je 6 měsíců,
pravděpodobně od konce září 2007
do března 2008. Odměna za práci dle
dohody. 

č. 32
Ubytování v soukromí, apart. pro 4
os., kuch., pokoj, WC, koupelna,
zvláštní vchod ze zahrady. U lesa a
rybníka v pošumavském městečku
Vlachovo Březí. Cena 500Kč
/apart/den. Tel 728745295 e-mail:
ChanovaDagmar@seznam.cz. 
č. 33
Pronajmu byt 2+kk na Černém
Mostě od července. Tel.: 724 369 172. 

č. 3

Inzerce

Jana Horneková má na smutečním
oznámení slova z 91. žalmu, verš
11, „Neboť andělům svým přikázal
o tobě, aby tě ostříhali na všech
cestách tvých." Vyslechněme ještě
další slova tohoto žalmu:"Ten, kdo
v skrýši Nejvyššího přebývá, v
stínu Všemohoucího odpočívati
bude. Dím Hospodinu: Útočiště mé
a hrad můj, Bůh můj, v němž nadě-
ji skládati budu...místo štítu a pavé-
zy budeš mít pravdu jeho... Poně-
vadž mne, dí Bůh, zamiloval, vy-
svobodím jej a vyvýším, nebo po-
znal jméno mé. Vzývati mne bude a
vyslyším jej, já s ním budu v souže-
ní, vytrhnu a oslavím jej."
Bůh je útočiště, do něhož se člověk
utíká, to není od slova útok. Bůh
člověka vysvobozuje, přikryje tě, a
člověku je pravda štítem a pavézou.
Nemáme se bát. Hospodin je příby-
tek, ti andělé jsou tu proto, aby tě
ostříhali, to je od slovesa stříci, stře-
žiti. Tak svoboda a svrchovanost
nad problémy i nad nemocemi
vyrůstá ze vztahu k Bohu, který je
útočištěm. Těmi anděly mohou být
lidé jako poslové naplnění přátel-
stvím. Přišli jste v tak velkém

množství k tomuto rozloučení, byli
jste pro Janu takovými přáteli.
Jana Horneková se narodila v Praze
v roce 1936, později žila v Chebu a
ve Františkových Lázních, vyučo-
vala v pohraniční vesnici Plesná, ale
od roku 1964 žila opět v Praze.
Vždycky měla zájem o umění a k
tomu směřovala své vzdělání.
Pracovala v národní galerii, působi-
la v památkové péči, zajímala ji
architektura, uspořádala sympozi-
um o ní, pořádala výstavy, pracova-
la v Uměleckoprůmyslovém mu-
zeu, zajímala ji zvláště keramika. Ve
své práci i ve vztazích k lidem byla
velmi obětavá. Jana Horneková v
sobě dovedla spojovat křesťanství,
zaujetí pro umění, otázku co je mo-
derní člověk a jaký je smysl utrpení.
Bylo manželství s Josefem Steklým,
narodila se dcera Markéta, přišla
vnoučata. Maminku Jany jsem poh-
řbíval před léty na hřbitově u Matě-
je, tam v Dejvicích.
Chodívala na evangelické boho-
služby do chrámu u Salvátora. Ob-
čas jsme se setkali a vždy při těch
setkáních byla plná zaujetí pro nové
cíle a úkoly. V roce 1964 jsem ji nav-

štívil v nemocnici na Malé Straně.
Nedávno jsem se dověděl o její
těžké nemoci a byl jsem ji navštívit
v nemocnici na Vinohradech 11.
března. Bylo to v neděli a měli jsme
rozhovor o tom, jak se má, o nemo-
ci, o diagnóze, ale také o vztahu
mezi Bohem a člověkem a je-li něja-
ké Boží řízení a jak se víra vyrovná-
vá s těžkou situací a s nemocí, co je
Boží slovo a jaká jsou naše rozhod-
nutí a také o tom, že jsme jaksi vrže-
ni do světa a jsme tady dost sami. 
Měla tam knížku katolického řehol-
níka Anselma Grüna Otcové pou-
ště. Říkal jsem jí slova potěšení a
mluvili jsme o statečnosti, důstoj-
nosti a pokoji.
V tom žalmu jsou slova „Vzývati
mne bude a vyslyším jej, já s ním
budu v soužení, vytrhnu a oslavím
jej." Jana Horneková zemřela a Bůh
ji vytrhl ze smrti do své, Boží slávy.
Kristus vstal z mrtvých a svým
vzkříšením otevřel pro člověka ži-
vot věčný.
(Proslov při rozloučení v krematoriu v
Praze Strašnicích 26. 3. 2007)

Jan Čapek

Spolek přátel Růžového paloučku
se sídlem v Újezdci u Litomyšle
pořádá 

SLAVNOST 
NA RŮŽOVÉM PALOUČKU

1. července 2007 – začátek od 14 h.  

Program: 
Zahájení slavnosti 
Projev: 
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Církve československé husitské   
Kulturní vystoupení:
Alfréd Strejček z Prahy 
Mužský pěvecký sbor z Litomyšle 
Hudební soubor JAVORY s Evou a
Petrem Ulrychovými. 
V případě nepříznivého počasí se
slavnost koná v sále Rychty v Mo-
rašicích.

* * *

Město Lysá nad Labem a Farní
sbor Českobratrské církve evange-
lické pořádají u příležitosti státní-
ho svátku v pátek 6. 7. 2007 od 18 h
ve dvoraně Evangelického sboru
na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé
nad Labem 

SLAVNOST K PAMÁTCE
MISTRA JANA HUSA

V programu vystoupí: 
Jiří Havelka, starosta města, Pavel
Keřkovský, Evangelická teologic-
ká fakulta UK, Vít Andršt kvartet,
jazz. 
Po skončení slavnosti bude u Hu-
sovy busty položena kytice.

Pozvánky

Fulbertem Steffenskym šest týdnů
před koncem svého života. Nápis na
hrobě „Na shledanou" v něm ozna-
čila za lživý (verlogen).
Šafařík i Sölleová snili o člověku,
který bude vést autentický život, a
radikálně protestovali proti moci.
Svou vizi doprovázeli interpretací,
která leckdy nese stopy svévole, a
učinili tak z teologie karikaturu.
Ovšem karikaturu v původním,
nehanlivém smyslu, která dokáže
upozornit na podstatné rysy, ačkoli
za to nese daň v podobě ztráty
nuancí. Kritizovat Sölleovou a Šafa-
říka tam, kde vytrhávají citáty z kon-
textu a přizpůsobují si je svým
potřebám, je snadné, možná i levné,
protože oba patří k autorům, kteří
jednotliviny podřizují ilustraci své
hlavní vize. Spíše je třeba jejich radi-
kální humanizmus dotáhnout do
důsledků a tázat se, jestli také oni
nejednají mocensky. Pominu-li fakt,
že na mnohé čtenáře může mohutný
esej Cestou k poslednímu neustálým
spirálovitým opakováním myšlenek
působit útočně, a tedy mocensky, je
nutné se důsledně tázat, zda Šafařík
a potažmo i Sölleová nepropadají
jistému „supermanskému" solipsis-
mu. Petr Horák v recenzi na dílo
Cestou k poslednímu uvedl: „Kde
Šafařík píše o skutečném člověku,
má – jako mnozí jiní myslitelé – na
mysli vlastně světce." Osobně se
domnívám, že tomu tak není. Světec
totiž nemyslí aristokraticky na ty,
kteří se dokážou uskutečnit, ale
hledá ty nejztracenější. Neboť lidé,
kteří jsou schopni žít jako ručitelé,
mají především moc stát se ručiteli,
ostatní – sami sobě všelijak odcizení
a zranění lidé, ať již svou vlastní
vinou či vinou vnějších mechanismů
– jsou odsouzeni k neautentické exi-
stenci zde, a nic jiného již pro ně nee-
xistuje. Dějiny jsou potom obrazem
toho, že čas – chronos, nebo, chce-
me-li, Kronos požírá ty nejbezbran-
nější. Před nesmyslnou – nikoli
autentickou či neautentickou – smrtí
nás Sölleová ani Šafařík neochrání.
Šafařík podle mého soudu nepocho-

pil, že smrt se netýká diváka, ale
účastníka, protože účastník partici-
puje na osudu druhého. Právě z
takové radikální lásky k druhému a
pozemskému bytí vyrůstá naděje ve
vzkříšení. Když Ježíš přicházel k
Lazarovu hrobu, píše evangelista
Jan, vstoupily mu slzy do očí a
Lazara vzkřísil. Nechoval se tedy ani
jako stoik, ani jako ten, kdo sází na
posmrtný život. Smrt však byla jeho
nepřítelem a trval na tom, že Bůh je
Bohem živých a člověka neopouští
ani ve smrti.  
Na závěr není nutné zabíhat do žád-
ných složitých teologických rozbo-
rů. Postačí se Šafaříka otázat stejným
způsobem, jakým položil otázku
manžel Dorothee Sölleové poté, co
tato teoložka prohlásila výrok „Na
shledanou" (na náhrobku) za lživý:
„Jak může být naděje lidí lživá?"

Jan Zámečník

SUĎ O TOM, CO SUĎ
To poslední, k čemu mě má cesta
dovádí – mohu teď říci – je Ježíš-ten
člověk, osvobozený ode vší moci a
církevnictví. Sokrates tragédie řecké
a Ježíš tragédie křesťanské jsou mi
živými svědky, že pravý člověk v

tomto světě, skutečný, authentický,
identifikovaný, jest a v tomto světě
hoden žití jest. Svou smrtí patři živo-
tu, sobě, ne moci. Proto ať z tvé smrti
nikdy neprofituje moc... Kdo oprav-
du poznal dobré, nemůže dělat zlé.
Ten skrze tragickou katarsi rozpo-
znává mezi smrtí-apelem a smrtí-
ortelem. Ze svědků Golgaty dávám
přednost evangeliu Markovu, nej-
staršímu z nich, které vypovídá o
Ježíšovi na poslední cestě pod kří-
žem a na kříži již jen mlčícím:
„Mlčky odmítl omamný nápoj,
mlčky snášel muka křižování a pos-
měch triumfujících nepřátel. Teprve
po třech hodinách smrtelného zápa-
su zvolal: Bože můj, Bože můj, proč
jsi mne opustil? Kdosi z přítomných
navlhčil ústa umírajícího palčivým
octem. Ježíš však hlasitě vzkřikl a
umřel." 
Do toho velikého mlčení vyúsťuje a
zapadá poslední, imaginární duel
Golgaty jako okamihová zkratka
cesty k poslednímu: 
Nesmrtelný: Umři pro mne, abych
byl.
Syn člověka: Umřu, proto jsem.
Suď o tom, co kdo suď.

Josef Šafařík

Dědici: divadelníci, filosofové, teologové

(4. 11. 1936 – 16. 3. 2007)

Dokončení ze str. 3

Milí přátelé!
Chtěli bychom pozvat křesťany z Vaší farnosti /křesťanského sboru/ společenství
věřících na týdenní pobyt na Šumavě, který pořádá Seznamka Noemi od 4. do 11.
srpna 2007. Ubytování bude v chatě Mládí na Zadově (Churáňov - Zadov). Zú-
častnit se mohou nezadaní křesťané ve věku od 18 do cca 50 let (horní věková hrani-
ce není přesně určena - mohou přijet i lidé starší). Máme rezervováno přes 70 míst
a předpokládáme, že se zúčastní přibližně 35 mužů a 35-40 žen (přihlášky jsou při-
jímány tak, aby počet žen a mužů byl přibližně vyrovnaný). V programu bude turis-
tika (pěšky, na kolech), podle zájmu bude možné zorganizovat i jeden vodácký den
(sjíždění horního toku Vltavy). Během večerních programů budou např. chvíle pro
Boží slovo, chvály a modlitby, rozhovory, hry apod. Těšíme se na Vás! 

Za organizátory Jan Vítek a Jana Šimková.
Přihlášky posílejte poštou nebo e-mailem, přihlášku můžete vyplnit zde:
Přihláška na pobyt na Šumavě:
Jméno
Příjmení
Adresa
Datum narození
Mobil
E-mail
Datum platby
Variabilní symbol platby.
Noemi, seznamka pro křesťany, Na Mušce 1124, 534 01 Holice, Česká republika
http://www.noemka.com, e-mail: info@noemka.com, tel: +420 777222877


