
„BERTE NA SEBE BŘEMENA JEDNI DRU-
HÝCH, TAK NAPLNÍTE ZÁKON KRISTŮV."

Ga 6,2 
Bůh se nám skrze své slovo nejen
dává poznávat ve svém charakteru,
ale zjevuje své záměry s námi. On
je láska a my jsme jeho láskou
obklopeni. Ať se cítíš jakkoliv, věř

tomu, že Bůh o tebe má osobní
zájem, že jsi předmětem jeho lásky.
Tato jeho láska není pouhým ab-
straktním pojmem, ale má konkrét-
ní projevy. On ze své lásky k nám
obětoval svého Syna, abychom my
byli zachráněni.
Boží vůle s námi je, abychom my
sami tuto lásku nejen přijímali, ale
nechali se jí proměňovat a dávali ji
dál. A u tohoto předávání dál opět
myslíme na konkrétní projevy
lásky, neboť nemůže jít o pouhé
slovní vyznání lásky, které jistě
druhého potěší, ale z případné
nouze jej nevyvede. Apoštol Pavel
vyzývá k naplnění Kristova zákona
tím, že vezmeme na sebe břemena
jedni druhých.
Mezi bezbožnými lidmi je poměrně
dost rozšířen postoj sobectví, který
se stará pouze o sebe a nouzi dru-

hých přehlíží ve smyslu „co tě
nepálí, nehas". My křesťané se sna-
žíme jít dál a člověka v nouzi chce-
me povzbudit slovem naděje.
Například dobře míněnou pomocí
může být rada, aby dotyčný svá
břemena složil u Ježíše, ale ne
každý dokáže tento krok hned udě-
lat a je mu třeba k tomto kroku po-
stupně pomáhat. A pak jsou i bře-
mena, která jsou neoddělitelnou
součástí lidského života a která se
prostě nedají odhodit. Právě sem
míří zmíněné naplňování Kristova
zákona. Jsme-li sami vysvobozeni
od svých břemen, není to jen k to-
mu, abychom si užívali svobody,
ale abychom měli dostatek sil k
pomoci druhým v nesení jejich bře-
men.

Jan Zajíc

Evangelický
týdeník
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Poselství k 4. neděli po svaté Trojici

Už se vám někdy stalo, že jste v
městské tlačenici věnovali na chvi-
ličku pozornost vystoupení jakých-
si pouličních kejklířů, a po návratu
domů jste zjistili, že vám chybí
peněženka? Pokud ne, jistě jste o
takové příhodě slyšeli od někoho
známého. Chcete-li si uvedený
zážitek osvěžit v poněkud pozmě-
něné konstelaci, zajděte do kina na
film Tajnosti od režisérky Alice
Nellis. Běží o dílo profilovaně kejk-
lířské, v němž, vyjádřeno slovy dět-
ského hrdiny Poláčkova románu
Bylo nás pět, „poctivosti nižádné
není". V tomto článku se zaměřuje-
me především na konfrontaci klíčo-
vých momentů filmu s vybranými
přikázáními Desatera. (Dotyčná
přikázání necitujeme v dalších řád-
cích pokaždé výslovně, většinou je
jistě dokážete identifikovat sami.)
V čem spočívá zápletka? Hrdinka
Julie, žena středních let, v průběhu
dne zjistí, že v důsledku mimoman-
želského poměru otěhotněla.
Automaticky uvažuje o umělém
přerušení těhotenství. Až na závěr
se rozhodne od původního záměru
ustoupit a dítě si ponechat.
Věrohodnost děje je ovšem silně
narušena tím, že v hlavní roli vystu-
puje Iva Bittová. Opravdová, nefal-
šovaná, přirozená Romka. Neváhal
bych vložit ruku do ohně za to, že
Iva Bittová za celý dosavadní život
o umělém přerušení těhotenství
nikdy vážně neuvažovala! A že by o
něm neuvažovala za žádných (tedy
ani za těch sebesvízelnějších) život-
ních okolností! (Dokážu si ji naopak
živě představit, jak se angažuje
např. proti nezákonným lékařským
sterilizacím žen. V tom bych jí neje-
nom přitakal, ale také ji všemi dese-

ti podpořil.)
Julie vlastní dva byty, luxusní osob-
ní vůz a ten zaručeně nejmoderněj-
ší (jistě i nejdražší) mobilní telefon.
Vše intenzivně využívá, neboť – což
patří přímo k jejímu naturelu –
chvilku nepostojí na jednom místě.
Celý den porůznu poletuje po
Praze – tu něco již příliš otravně se
vlekoucího ukončuje, onde něco
nového a nadějně se jevícího otvírá
a navazuje. I tady ale narazíme na
nepominutelný háček, kde skřípe a
drhne vnitřní logika, potažmo věro-
hodnost. Julie totiž pracuje jako
překladatelka na volné noze. A
ouha! K překladatelství patří právě
tzv. Sitzfleisch, poměrně vzácná
výdrž, schopnost dřepět v nepřetr-
žitém soustředění na jednom místě
dlouhé hodiny, dny, týdny, měsíce.
Iva Bittová by se ve zmíněné profe-
si po pár měsících ukousala nudou! 
Při sekvenci, která mě nejvíce nad-

zvedla ze sedadla, jsem si bezděčně
vzpomněl na (mnohými obávané-
ho) vysokoškolského pedagoga, u
něhož jsem již před více lety absol-
voval zkoušku z předmětu s
názvem „soutěžní právo". Posuďte
sami: Záběr na displej („obrazovčič-
ku") mobilního telefonu hlavní
hrdinky. Doslova přes celé filmové
plátno. Hop! Na displeji naskočí
název soukromé společnosti z
oblasti telekomunikací. Jasně, zře-
telně, čitelně. Název obchodní spo-
lečnosti setrvá na plátně tak dlou-
ho, aby si jej stačil pohodlně přečíst
i ten nejpomalejší divák v sále. To
vše by bylo zcela v pořádku – v
samostatném reklamním bloku.
Popisovaná scéna se však odehrává
přímo v rámci filmu! Běží o tzv.
skrytou reklamu (tj. o reklamu, jež
není jako reklama označena, a proto
je způsobilá spotřebitelem manipu-

Nevím, do jaké míry jde o příběh legendární, ale jde o jeden z těch
příběhů, které obsahují vnitřní pravdu. Kdysi mi jeden kolega vyprá-
věl o rozhovoru jistého církevního tajemníka s jedním katolickým
knězem. Církevní tajemník onomu knězi říkal: „Víte, vy křesťané
máte jedno slabé místo. Tím je to vaše zdůrazňování lásky. To vás činí
velmi zranitelnými." Kněz na to opáčil: „Vy komunisté máte také
jednu slabost: třídní nenávist. Ta se nakonec obrátila proti vám. Proto
jste nakonec popravovali své vlastní lidi."
Vzpomněl jsem si na tento příběh, když jsem slyšel poslední zprávy
z Gazy. Dvě hnutí, Hamás a Fatah, která mají obě v programu boj
proti Izraeli, se krvavě střetávají. Nenávist, k níž jsou děti vychová-
vány již od mateřské školy, si vybírá svou daň. 
Izrael je v absurdní situaci. Na jedné straně sice vyvstává ve vší naho-
tě iluzornost rad, kterých se mu dostává z mnoha stran: „Musíte s
Palestinci vyjednávat!" Nabízí se otázka: S kterými? Dva znesvářené
palestinské tábory uzavřely mezi sebou řadu příměří, z nichž žádné
nepřečkalo pár hodin. Chovají-li se takto k „bratrům", jak se budou
chovat vůči „nepříteli"? Na druhé straně je zde fakt, že z Gazy jsou
odpalovány rakety na město Sderot, nicméně celá Gaza je odkázána
na dodávky z Izraele. Kdyby Izrael Gazu hermeticky uzavřel, zname-
nalo by to okamžitou humanitární katastrofu. V době, kdy píši tyto
řádky, čekají na hraničním přechodu z Gazy do Izraele stovky pří-
slušníků Fatahu s rodinami, které chtějí uprchnout přes území
„nepřítele" před svými krvežíznivými bratry z Hamásu. 
Žádnému národu se nedostalo tak vysoké finanční podpory na hlavu
jako palestinským Arabům. Nicméně Gaza se přesto řítí po spirále
násilí do stále větší zkázy a bezvýchodnosti. 
Miloš Hübner ukázal nedávno v Lidových novinách na jedinou cestu
ven z tohoto smrtícího začarovaného kruhu: „…postavit palestinská
území pod mezinárodní kontrolu, provést radikální denacifikaci už
od školní výchovy a účinně odradit arabské státy od rozpoutání série
válek proti Izraeli…" Kéž by Evropská unie pochopila, že problémy
nezmizí, vrháme-li na ně milióny eur. 

Dan Drápal

Gaza: bludný kruh násilí

Tajnosti a novopohanská mystéria

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Od léta 1947 se datují nálezy v
těžko přístupných jeskyních v
Kumránu a okolí na západním
břehu Mrtvého moře. Započali je
polobeduínští Taamirové a pokra-
čovali v nich archeologičtí odbor-
níci. Stálo to mnoho úsilí po strán-
ce pracovní i finanční. Byly nale-
zeny mimo jiné svitky biblických
knih z 3. a 2. století před Kristem,
komentáře k nim a písemnictví
esejské klášterní pospolitosti z 1.
století před Kristem a 1. století po
Kristu /"synů světla"/. Tato bo-
hatá literatura je psána hebrejsky,

aramejsky i řecky. Objevem byly
také zbytky klášterních budov a
množství keramiky, která se v are-
álu zhotovovala. Bádání tak bylo
obohaceno o cenné poznatky o do-
bě na přelomu letopočtu a o jejím
myšlení. Rigorózní zásady a
eschatologická očekávání v Kum-
ránu v nejednom ohledu připomí-
nají výzvy Jana Křtitele a rané
křesťanství. Je to významný pří-
nos pro judaistiku, dobové pozadí
Nového zákona a částečně i pro
biblickou exegezi.

B. Vik

60 let vykopávek od Mrtvého moře

Připomínky 592. výročí mučednické smrti Jana Husa proběhnou 6. července
po celé naší republice.

Dokončení na str. 2

Vzpomínka na dva pedagogy na pozadí údajné filmové události roku
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Milé čtenářky a čtenáři Evangelického týdeníku,
rád bych vám úvodem těchto několika řádků popřál za celou redakci příjemně
strávené léto. V této souvislosti nás jistě potěší, pokud si na cestu za nezapo-
menutelnými zážitky na zasloužených dovolených nezapomenete přibalit také
některé z posledních čísel našeho týdeníku. I my v redakci však přecházíme na
poněkud volnější rytmus ve vydávání. V prázdninové měsíce proto vyjdeme
dvakrát v rozšířeném vydání jako dvojčíslo. Nabídneme vám obsáhlejší infor-
mace i různé pohledy ještě na Chartu Oecumenicu, přineseme podrobnější pro-
fil jednoho pražského sboru a připravujeme aktuální zpravodajství z oslav 550.
výročí založení Jednoty bratrské. Číslo, které právě otevíráte, jsme řadou přís-
pěvků věnovali k 592.výročí upálení Mistra Jana, k jehož duchovnímu dědictví
a k dosvědčování jeho odkazu se vydavatelé týdeníku spolu s širokou ekume-
nickou veřejností nepřetržitě hlásí. P.S. Jsme rádi, že jste nám mnozí zachova-
li přízeň a podpořili jste vydávání našich novin také svými finančními dary
zaslanými na tiskový fond. Patří vám náš upřímný dík a odvažujeme se doufat,
že se vedle vás objeví i další tolik potřební, ochotní dárci. 
Inspirativní čtení a chvíle plné odpočinku vám přeje

Ladislav Mečkovský

EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ NA KIRCHENTAGU
Praha, 10. června (erc). Ekumenická rada církví pořádala zájezd na 31.
německý evangelický Kirchentag. Výprava měla 170 účastníků, většinou
věřících z ČCE, ale do Kolína nad Rýnem cestovali i věřící z jiných církví.
Motto letošního Kirchentagu bylo inspirováno veršem z epištoly Židům 4,
12: "Slovo Boží je živé, mocné a ostré." Ekumenická rada zvolila pro své
představení téma "Živé slovo české reformace". Citáty vybrané z děl čtyř
reformátorů (Jan Hus, Matěj z Janova, Jakoubek ze Stříbra a Mikuláš z
Pelhřimova) byly otištěny na trička a další propagační materiály. Samotná
prezentace proběhla na jednom z několika set stánků na "Tržišti možností"
v areálu kolínského výstaviště. Na stánku ERC bylo stále živo i díky několi-
ka dobrovolníkům (zejména studenti ETF, Arcibiskupského gymnázia
Kroměříž a Evangelické akademie Brno), kteří komunikovali s návštěvníky
a obsluhovali stánek. V pátek 8. června se uskutečnila česko-německá boho-
služba ve sboru Evangelické církve porýnské. 
Kázáním v němčině posloužil táborský farář ČCE Ondřej Soběslavský, jeho
tématem byla v návaznosti na odkaz Jana Husa "pravda". Za ERC pozdra-
vila přítomné i vedoucí tajemnice ERC Zuzana Dvořáková a pozvala je k
pohoštění, jemuž dominovaly české speciality a dobré moravské víno a
české pivo. 
Českého večera se zúčastnilo více než 300 hostů a atmosféra celého večera
byla velmi přátelská. Program Kirchentagu byl velice bohatý, v pěti dnech
nabídl přes tři tisíce různých akcí. Zájemci mohli navštěvovat přednášky,
workshopy, biblické hodiny, koncerty, výstavy, divadelní představení, ale i
modlitební setkání a bohoslužby. 31. evangelický Kirchentag vyvrcholil
nedělní bohoslužbou s vysluhováním večeře Páně na otevřeném prostran-
ství na břehu Rýna. Další evangelický Kirchentag se uskuteční v roce 2009 v
Brémách. Kirchentag ekumenický, v pořadí druhý, bude hostit v roce 2010
Mnichov.

Ne/mravný zisk pod zákonem?Editorial
90, 200, 300, 400 % zisku pro věřite-
le v nebankovní sféře, slušný výsle-
dek pro amatéry, kteří pronikli do
věřitelského trhu s penězi. Dokonce
legální pro ty, kteří si uloví nesol-
ventní dlužníky. A právě to je nej-
horší, ne míra zisku. Zlý je princip:
čím větší bída, tím větší zisk. A věři-
telé si prakticky podmínky bez
jakéhokoli omezení diktují. Fígl je
založen na tom, že zatímco obchod-
ní domy obezřetně studují schop-
nost klientů zaplatit půjčku, tito
věřitelé uvítají opak.  Pokud tako-
vou praxi zákon kryje, stává se
pasákem vyděračů. Snad ti alespoň
řádně platí daně. To je snad jediný
rozdíl oproti romským věřitelům a
dlužníkům,  kteří podle médií roz-
vracejí vlastní komunity. Konají
mimo zákon, leč výsledek je stejný.
Snad jen křiklavější. Ve zbytkové
společnosti zřejmě stačí být řádně
registrován a enormní zisk postiži-
telný není. Jsou snad gádžové
menší zloději? Nejsou. Mají vše
„ošetřeno" (hrozné vyjádření) po-
dle zákona – byť jejich zisk je možná

vyšší. Je třeba ocenit, že MFD avi-
zovala nekalou praxi v našem státě
(13.6. Jan Sůra: „Přibývá půjček za
extrémní úroky;“ „O podmínkách
mlčte"). Autor jde k jádru věci, ne-
zlehčuje dlužníky, nýbrž jde ke
kořenu problému ve věřitelích.
Lidskost je nadnesený pojem a do
byznysu, finančnictví, vůbec nepat-
ří. Stát není chůva. Na vojně se říka-
lo kojná. Jde o spekulaci s kapitá-
lem, který zřejmě z věřitelů nevy-
tlučou vymahači, nýbrž zákonné
normy. Dlužníci pak cukr nedosta-
nou, jen bičem. Největší zisky věři-
telům totiž přináší sebemenší pro-
dlení dlužníka až do astronomic-
kých výšin. Navíc věřitelé si vymo-
hou volný přístup do dlužníkova
účtu. Se zahnaným do kouta se
dělají přece ty nejlepší obchody.
Zatímco banky v honbě za ziskem
se drží určitých mezí, vyděrači
nemusí. A to je na celé věci zvlášť
nemravné. Vše řízeno heslem:
„Čím hůře, tím pro nás lépe." Pro
vyděrače i stát.  A z pasti není
úniku. Dotyčný je odrán v každém

případě, navýšením plateb pro
věřitele do aleluja, dlužníkova
ouvej. Ze zdánlivě chudé polévky je
bohatý vývar. Bezuzdný zisk a pro-
pastná ztráta v jednom. 
Co si s tím počít? Snad spoléhat na
moudré poslance, senátory, že to
tak nenechají. Jistě takoví i jsou.
Více by se měli angažovat ti ze zá-
konodárců, kteří se považují za
křesťany; ať už o tom okázale
mluví, nebo mlčí. Všichni ti by se
měli sejít a ve shodě podpořit
novou, zákonnou normu, ať jsou z
jakékoli politické strany. Konečně
by našli něco, co je má spojovat. Sto-
jí za to připomenout starověkého,
rozlíceného proroka Ezechiele: „Lid
země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá
ho, poškozuje utištěného; nebudete
nikoho utiskovat, neponecháte si
zástavu... nikoho nebude odírat,
bude dávat hladovému svůj chléb a
nahého přikrývat rouchem." To už
bychom, pravda, chtěli příliš mno-
ho. Vše dle zákona nechť se děje.

Jan Kašper

V článku „Když dva dělají totéž"
(ET-KJ 14/2007) vytýká Emanuel
Vejnar neuvedenému autorovi
večerních zpráv ČT 1, že pouhý
„nedobrovolný majetkový pře-
sun" tak zvané Ďáblovy Bible v
třicetileté válce z Čech do Švéd-
ska označil jako krádež: „Válečná
kořist (píše EV) jistě nemá takový
morální kredit (!) jako hodnoty
získané prací (i když žoldáci ve
vojskách obou znepřátelených
táborů vlastně regulérně pracova-
li), nelze ji však dost dobře ozna-
čit za krádež..".
Kniha Kazatel 3,3n ještě zná čas

mordování, boření, nenávidění i
boje. A chápe je se svým trpkým
cynismem jako časy zvláštní, ale
v podstatě legitimní. Nic z toho
však nepřevzal Kristus, - alespoň
ne pro nás. A rozlišovat dva časy,
- jeden kristovský, ale druhý, kdy
z lidského usouzení (respektive
lidem v uniformě) je dovoleno
cokoliv a vše, je sice i v církvích
běžné, ale divné. 
Snadno se i nám potom stane, že
právem sice politujeme tři křesťa-
ny umučené v době míru v
Turecku (i o nich psaly uvedené
KJ), ale nic takového nás nena-

padne, když i naši profesionální
vojáci přepadově rozstřílejí
obydlený dům, v němž se údajně
ukrývali Talibánci. Naopak tu i
onde požehnáme bojové techni-
ce, aby z Božího dopuštění dobře
fungovala (i o tom psaly svého
času KJ), a vojáky utěšíme slo-
vem dalšího armádou placeného
profesionála.
Bojím se, že když dva dělají
totéž, je to totéž, ať je to v který-
koliv čas, na povel i bez povelu, a
v uniformě nebo bez.

Ilja Herold

Cokoli člověk prožije, to se ukládá
v jeho mysli. Tento mechanismus
využíváme vědomě i nevědomě
například při učení. Stačí spálit se
o horká kamna a příště už si na ně
dáme pozor. Prožitky se však urči-
tým způsobem přenášejí i z gene-
race na generaci. Ukládají se v naší
genetické informaci, která je pře-
dává dalším pokolením. To je patr-
né třeba z vývoje druhů. Ten veli-
ce citlivě reaguje na změny pro-
středí. Živočichům přestěhova-
ným ze souše do vody se začnou
objevovat mezi prsty plovací blá-
ny; člověku, který přestane užívat
ruce či nohy, začnou tyto jeho údy

v několika generacích zakrňovat.
Čas od času si posteskneme, jak jsme
my, tradiční čeští evangelíci, misijně
sterilní. Uvědomujeme si, že to není
v pořádku. Není to biblické, a my
přitom na Bibli velice dáme. Ježí-
šovo pověření získávat učedníky,
křtít a učit je zní zcela jednoznačně.
My v sobě ovšem v tomto směru
narážíme na bloky, které jen nesnad-
no překonáváme. Pozvat někoho na
výstavu nebo na koncert nám nečiní
problém. Pozvat ho na bohoslužby
však nedokážeme. Pomineme-li
eventualitu, že se za jejich podobu
stydíme, nabízí se právě ono "gene-
tické vysvětlení" – vzpomínka, kte-
rou si v sobě neseme, nám velí
zůstávat v ilegalitě.
Není divu. Evangelíci se u nás v
minulosti nacházeli prakticky po-
řád v roli většinovou společností od-
mítané menšiny. Jednota bratrská
musela vzdorovat pronásledování
od svého vzniku. Pobělohorské
temno nekatolíky na sto šedesát let
kriminalizovalo a toleranční doba z
nich učinila lidi druhé kategorie.
Důstojnost dala evangelíkům až
první republika. Reálný socialismus
jim ji ovšem opět vzal a současnost s
oblibou karikující reformaci je
znovu destruuje. Před několika dny
se ptala katolická spolužačka mé
dcery, jaký má názor na Husa. Když
ho vyslechla, řekla jí: "To my se mu
smějem."

Nejtěžší "genetické poruchy", které v
sobě neseme, pocházejí zcela určitě z
doby násilné protireformace. De-
vastace lidského nitra působená tím,
že evangeličtí rodiče nemohli odha-
lit povahu své víry ani před vlastní-
mi dětmi, byla démonská a zničující.
Dávno před tím, než si sovětský
režim vychoval svého Pavlíka Mo-
rozova, vyprodukovaly pobělohor-
ské Čechy takových udavačů tisíce.
Sundat kbelec ze své víry evangelí-
kům ovšem nedovolila ani doba
tolerance. Pokud pozvali na boho-
služby někoho, kdo nebyl jako evan-
gelík úředně zapsán, musel ho farář
z kostela ze zákona vykázat.
Uvědomit si, odkud vyrůstá mé
trauma, dává možnost ho odstranit.
Byly doby a trvaly dlouho, kdy víra
schovaná pod kbelcem umožňovala
českým evangelíkům přežít. Ty
doby jsou už pryč. Nyní můžeme
opět získávat učedníky, křtít a učit
je, aniž bychom se museli bát o
hrdlo nebo o statek. Jestliže kdysi
bylo moudré zůstávat v ilegalitě,
dnes je moudré z ní vyjít. Kamna
už nejsou horká. Nefunkční gene-
tickou informaci je třeba rušit a
nahrazovat aktuální. Kdysi jsme
některé důležité věci dělat přesta-
li, protože jsme je dělat nemohli.
Nyní je opět musíme začít dělat,
protože je už dělat můžeme.

Emanuel Vejnar

Sundat kbelec ze své víry

Z církví u nás i ve světě

lovat více než reklama otevřená) v
té nejdrzejší a nejnestydatější podo-
bě. Opusťme právo na ochranu hos-
podářské soutěže a vraťme se k
Desateru. Různé nekalosoutěžní
praktiky situujeme především do
protikladu k přikázání „Nepokra-
deš ..." (Seriózní soutěžitelé mají
určitou ustálenou klientelu, stejně
tak spotřebitelé by se měli mít mož-
nost rozhodovat svobodně.) 
„Nebo jsi položil nepravosti naše
před sebe, a tajnosti naše na světlo
obličeje svého." (Ž 90,8) V té nej-
hlubší vrstvě přináší údajná „filmo-

vá událost roku" (jak film režisérky
Alice Nellis označují někteří recen-
zenti) poselství naveskrz prozaické
a nikterak nové: „O peníze jde až v
první řadě." Při pokusu o „demyto-
logizaci" této údajné filmové udá-
losti jsem se nechal inspirovat tím,
jak svého času profesor Amedeo
Molnár neváhal při přednáškách z
církevních dějin sžíravě jízlivými
popisy („… A tam stál zasvěcenec v
ňákejch plavkách…") shodit tzv.
mystéria, nabubřelé zasvěcenecké
obřady helénistického světa, do
něhož nastupovalo křesťanství.
(Jejich smysl ironicky charakterizo-

val šeptaným výrokem: „Je to
tajemné …") I novopohanství má
svá mystéria! A jejich smysl není
vposledu plytký o nic méně než
smysl mystérií pozdní antiky!
Film Tajnosti s jistou čarokrásnou
podmanivostí účinkuje převážně
na diváky, kteří – dokud (obrazně
vyjádřeno) nezjistí, že přišli v tlače-
nici o peněženku – chtějí být klamá-
ni. (Není jich zdaleka málo!) Ze stu-
dijních důvodů jej lze navíc jedno-
značně doporučit všem teologům a
teoložkám. 

František Schilla

Tajnosti a novopohanská mystéria
Dokončení ze str. 1

Je to totéž...
POLEMIKA

Dary na tiskový fond
leden - květen 2007

ČCE - Lysá nad Labem 1088,-

JEDNOTLIVCI
br. Kotouček Jan 200,-
br. Vandas Jiří 1000,-
s. Vávrová Marie 700,-
s. Výborná 500,-

NEJMENOVANÍ DÁRCI 4000,-

Dan Drápal děkuje bratrům a sestrám ze SPOLEČENSTVA KŘES-
ŤANOV BRATISLAVA za finanční podporu, která mu umožnila
psát od počátku roku sloupky do Evangelického týdeníku.
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Jacques Brel (1929 – 1978), belgický
šansoniér, herec a také filmový reži-
sér. Když v roce 1999 volili Fran-
couzi nejlepší píseň století, stala se jí
nenápadná, ale něžná prosba Ne me
quitte pas /Neopouštěj mě/ z roku
1959. Byla to asi obtížná volba, pro-
tože každá píseň z jeho nepřeberné-
ho repertoáru je nejen krásná, někdy
smutná, někdy veselá, ale vždycky
překvapuje svěží dynamikou, neob-
vyklými a nenapodobitelnými texty. 
Třeba píseň Starých milenců /La
chanson des vieux amants/:

Po bouřích nastal zase klid / Tak bláznili
jsme dvacet let
Tisíckrát pryč jsi chtěla jít / Já tisíckrát se
vracel zpět

V pokoji bez kolébky zas / Každá věc nám
připomíná
Vichřice a dávná klání / Ty stopy neza-
hladí čas
I když říkáš slova jiná / Chuť už nemám
k dobývání

Ó má lásko má sladká něžná / Lásko jsi
nádherná
Od úsvitu do stmívání rád tě mám
Vždyť víš že pořád rád tě mám lásko má
Vím jak omámit dovedeš / Ty víš že jsem
nebyl svatý

Přec odpustilas každou lež /Těšil jsem se
na návraty …

A pro každého, kdo s úžasem po-
slouchá technicky dokonale zvlád-
nutý přednes nádherné písně Ve-
soul, je bouřlivý vodopád tónů
doprovázejícího akordeonu, typic-
kého to „orchestru" pro francouzský
šanson, nezapomenutelným zážit-
kem.Tady velký Jacques exceluje, to
je jeho mistrovská árie.
Jeden z překladatelů Brelových písní

Jiří Dědeček napsal: "Jistěže se
každý básník musí ve svém díle
utkat se smrtí, vysmát se jí, pokořit
se před ní a změřit hloubku svého
strachu. Lze se s ní vyrovnat filozo-
ficky, což je svým způsobem snazší,
k tomu stačí jen vzdělání a nadhled.
Lze ale také pracovat s psychologií,
což Brel dokázal mistrně v kterém-
koli tématu, u smrti však dvojnásob.
Nešlo o mladický pocit nesmrtelnos-
ti, který většině z nás vydrží zhruba
do pětadvaceti, ale jedná se naopak
o tušení nebo dokonce vědomí rych-
le se blížící vlastní smrti."
Po první operaci rakoviny plic se
Jacques Brel usadil na Markézských
ostrovech, stal se pilotem a létal jako
taxi pro místní obyvatele. Zemřel v

roce 1978. Je pochován po boku slav-
ného malíře Paula Gaugina.
Další hlas, který křičel, burcoval a
připomínal posluchačům živoření
lidí, žijících v totalitním politickém
systému a sám o sobě říká, že je „zlo-
mený utrpením", doplnil svými drá-
savými songy vypjatou atmosféru
celého představení. A myslím si, že
nešlo jen o utrpení a nekonečné trá-
pení s lidským primitivismem, který
překáží svobodě v jakékoliv době a
v jakémkoli společenském uspořá-
dání. Některé písně Vladimira
Vysockého (1938 – 1980) jen napoví-
dají něco o životě pod vlajkou se
srpem a kladivem a umí-li čtenář číst
mezi řádky, musí počítat s tím, že se
bude někdy i bát. V písni Lov na
vlky slyšíme, že „bez pravidel vlci se
tu střílí, lovcům se přitom ruce
nechvějí, fáborky nám svobodu
vytyčili, když vystřelí, vlk nemá
naději…" nebo „žiješ v začarovaném
temném lese a uprchnout se odsud
nedá…!"
Vysockij nepíše politické pamflety a
nic neříkající banální veršíčky. Jak
zdůrazňuje jeho překladatel: jeho
texty jsou jako hrubě tesané trámy a
jejich krása tkví právě v mohutnosti
a jisté neopracovanosti hran (Děde-
ček). V době vlády velkého imperá-
tora Leonida Brežněva se změnil
charakter jeho písní v básnická poli-
tická podobenství. Stal se miláčkem
národa a symbolem utlačovaného
Ruska.
O třetím hlasu z nebe nemusím psát.
Karel Kryl (1944 – 1994) je nezapo-
menutelný autor mnoha milene-
ckých politických písní a dokázal
oslovit několik generací a i ty, kteří si
jinak neměli co říct. Jen Krylovy
verše, bojující a provokující, je spojo-
valy a naplňovaly nadějí v lepší a
radostnější budoucnost. Vždycky se
dají poslouchat písně ze sbírek
Bratříčku, zavírej vrátka, Rakovina
aj… A kdo rád čte, má možnost pro-
žít Krylovy protestsongy nad sbírka-
mi jako jsou Kníška Karla Kryla,
Tekuté písky a jiné.
Proč jen padesát let? Proč?
V Národním divadle se nejen zpíva-
lo, ale i tančilo a Petr Zuska, šéf bale-
tu a sám vynikající tanečník, zúročil
své mnohaleté zkušenosti z práce v
Německu a v Kanadě a z účinková-
ní v mnoha baletních souborech v
Hamburku, Barceloně, Rize, Petro-
hradu a já nevím kde ještě jinde. V
krátkém portrétu tohoto Mistra od
Kateřiny Hanáčkové čteme: „Je to
muž obdařený mimořádným charis-

Je to podivuhodné a jakoby až protiřečící, že Hus ve svém výkladu
Apostolica - Apoštolského vyznání víry dospívá k onomu nám dobře
známému sedmeru výzev věrnému křestanu, z nichž první zní: "Hledej
pravdu!" Proč hledat, proč naslouchat, proč teprve se učit pravdě, když
je v onom vyznání už vyslovena, vyznána a k věření tak předložena.
Odpověď je ve výkladech předcházejících těmto výzvám. Ukazují, co je
pravá, ke spasení sloužící víra, jak jí Hus rozumí.
Cituji: "Víra v Písmě trojmě se béře: Nejprve víra jest způsob,
jímž člověk hotov jest věřiti a jehož dosáhl z Písma neb z 
nějakého pravení a ta víra můž býti i ve zlém stvoření...ta víra jest víra,
kterou věříme bez ctnosti.
Druhé víra jest, jíž věříme a ctnostní jsme, jíž z lásky dobře činíme, skrze
niž Kristus přebývá v našich srdcích, a ta víra nedá zahynouti; ale prvá
bez této k spasení neplatna jest...
Třetí jest ta věc, v níž neb o níž se věří, jež jiná jest než ta, jíž se věří... A
tak Bůh, Trojice svatá, Pán Ježíš, jeho rození od otce i od matky i všich-
ni kusové, kteréž o něm věříme a máme věřiti, jsou víra naše. Prvá a
druhá víra v duši jsou, ale tato třetí zevnitř (t.j. vně) duše jest."
Na tento základní výklad o víře navazuje výklad o "Víry založení", tj. o
základech, vzniku víry, kterou člověk dochází spásy. Hned v úvodu tu
Hus praví:"Nemůže být jiné založení víry než Bůh" a dokládá toto své
tvrzení citátem z apoštola Pavla: "Základu jiného žádný položit nemů-
že mime ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus."(1K 3,11).
Jest tedy základem víry, zopakujme si to, to, co není z naší duše, z nás,Jiskry tiskly

před 25 lety
POČÍTÁNÍ A MOUDROST.

Matematice se obvykle obdivujeme pro její nesmlouvavou logiku, ale vět-
šina lidí se jí bojí. Právě vyšší matematika bývá překážkou ve studiu hlav-
ně u technických oborů. Písmo svaté od nás samozřejmě nežádá znalost
matematiky, ale je zajímavé, že právě básník žalmu 90. prosí, aby ho
Hospodin naučil počítat. Ovšem nikoliv počítat ledacos, ale dny našeho
života, tak, abychom s nimi rozumně hospodařili. A potom získáme moud-
rost srdce, tedy tu nejvyšší moudrost, která je spojena se srdcem, s láskou.
Mám obavy, že mnoho lidí se bojí i této matematiky, počítá své dny až ve
stáří, kdy už bývá dost pozdě na nové zvážení jejich významu. Právě v
tomto žalmu se mluví o skutečnosti, že sedmdesát let bývá pravidlem,
osmdesát let jen výjimkou lidského života. Na této matematice života se
mnoho nezměnilo, i když se průměrný věk prodlužuje díky lékařské pre-
ventivní péči. Otázka je, zda dovedou lidé již od mládí počítat a ocenit své
dny a zda takto získávají onu pravou moudrost. Moudrost je samozřejmě
něco zcela jiného než vzdělání, bystrost, chytrost nebo dokonce mudrlant-
ství. K získání pravé a lidem tak užitečné moudrosti dává návod žalm 111,
10: Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni,
kdo tak činí.

Z S
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matem, vypracovanou tělesnou
schránkou, uhrančivým pohledem,
nebezpečný čtyřicátník, vznětlivý
blázen a papiňák emocí, bojující ve
sporech s nadřízenými i podřízený-
mi za svou čest a slávu svého sou-
boru." To, co připravil na jevišti ND,
je ohromující a souzní s charakterem
jeho osobnosti. Sólisté a další členo-
vé souboru svými tanečními obrazy
zpřítomňují životní osudy před
mnoha lety zemřelých básníků a
spolu s nimi k nám mluví jako živí o
nikdy nekončícím zápase s nenávis-
tí, lží a zradou. Každý jejich pohyb je
pokusem vyjádřit a zachytit hloub-
ku mezilidských vztahů, oživující
sílu lásky a člověčí něhy. Baletní kre-
ace sólistů i souboru ND představu-
jí dokonalou symbiózu pohybu a
hudby. Taneční kompozice jsou při
vší své složitosti srozumitelné a
každý krok, každé gesto v prudkém
vířivém rytmu mluví a mlčí zároveň
s textem zpívané písně. Balet neví-
daným způsobem AKTUALIZUJE
poselství Tří slavných.

Spolutvůrcem tohoto tanečního
divadla měl být známý herec Boris
Rösner, o němž Petr Zuska napsal v
závěru své úvodní poznámky: 
,,Borise jsem si vždy velmi vážil jako
umělce i přítele a tato inscenace je
mu tedy z mnoha důvodů věnová-
na. Boris odešel nečekaně a předčas-
ně, paradoxně podobně jako
Jacques, Vladimír a Karel. O smrti
jako takové nikdo z nás tady nic
moc neví. Jisté je, že bez ní není ani
života – respektive život sám si ji
nese s sebou. Není to tedy jen jakási
bezpohlavní tryzna, je to něco, co
nás provází, co je všudypřítomné,
nevyhnutelné a čekající v čase nám
vyměřeném. Anděl, ďábel, květina,
umírající kamarád, narozené dítě,
láska, něha, černý humor, milenka,
matka….děvčátko s páskou na
očích. Žaku,Voloďo, Karle…Borisi,
jsem rád, že jste nějak pořád tady."
(Světová premiéra 29.5.2007 v ND,
námět, choreografie a režie Petr
Zuska)

(zš)

Po mnoha letech přivítalo ND vzácné hosty. Na pozvání uměleckého šéfa Petra Zusky
se představili překvapeným divákům a posluchačům tři zpívající básníci, tři velcí
umělci, tři lidé. Tři různé kultury, osobnosti a osudy. 

K svátku Jana Husa
Modlitba, aby se zas nebe 

nad námi rozsvítilo
Tolik ohňů,

tolik ohňů bylo, 
kterés u nás v Čechách

kdysi zapálil…

Tolik ohňů,
tolik srdcí zaplanulo, 

že celá země
planula jak vích.

Tolik ohňů!
Tolik světla od nich bylo,

že až dodnes svítí
nám do časů zlých…

Dej ten oheň,
dej ten oheň znovu 
do oharků zbylých,
už jen zčernalých,

aby se nám znovu
nebe rozsvítilo

a my cestou pravdy
šli v životech svých.

Bratru Janu Fialovi věnuje tuto modlitbu k Pánu dějin
Dalibor Molnár 

jako dík za knihy 
Hrozné doby protireformace a Temno, doba Koniášova.

Jan Hus o víře

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

Z vyznání „diamantového ženicha" 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

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

Inzerce

A když konečně letos (2007) dospí-
váme k diamantovému výročí naší
svatby, už mně to ani nepřipadá
jako něco zcela mimořádného. Spíš
jako by to zapadalo do řádu věcí, v
nichž jsme spolu žili i jako manželé.
Když jsem se mohl v posledních
letech jako důchodce věnovat tro-
chu víc literární činnosti, osvědčo-
vala se manželka (již i babička a
prababička) také jako první kritická
čtenářka mých článků a publika-
cí.(Při přípravě Průvodců reformač-
ní Prahou mně dokonce pomáhala
při společných procházkách časově
rozvrhnout všech pět vycházko-
vých okruhů.) Bylo a je dobré
vědět, že máme jeden druhého k
trvalé pomoci. – A tak když jsem se
zamýšlel, co bych dnes asi měl říci,
kdyby se nás někdo zeptal, co nám
ve společném životě pomáhalo
manželsky žít, až i přežít k tomuto
významnému výročí, udělal jsem si
o tom několik poznámek, kterými
mohu své vyznání uzavřít.
Tím základním bylo, že jsme se oba
snažili o bohabojný život. To nezna-
menalo žít ve strachu před Božími
tresty, ale při vědomí zodpovědnos-

ti v životě z víry: každý za sebe i
navzájem. (Jak to metaforicky for-
muloval i TGM: sub specie aeterni-
tatis – pod zorným úhlem věčnosti.)
Byli jsme oba vychováni v biblické
víře, a v té jsme se snažili i žít.
Nebyli jsme však ani jako manžel-
ská dvojice nějak výjimeční a vzor-
ní. Také jsme občas procházeli pro-
blematickými situacemi: ano, uměli
jsme se i pěkně pohádat (většinou o
maličkostech!) a následně mlčet.
Ale uměli jsme si také odpustit a
začínat v nové pohodě a s humo-

rem. - Dnes pro nás mnoho zname-
nají i pohodové vztahy ve vzkvéta-
jící rodině, kde jsme obklopeni lás-
kou a péčí svých dětí a vnuků.
Navykli jsme si žít skromně a nená-
ročně, spokojeni s tím, co je nám
dopřáváno „shůry".
Skoro bych mohl říci, že naše man-
želství dospělo do stadia setrvalé
pohody. To snad trochu souvisí i s
naším pokročilým věkem, kdy se
obvykle množí únava a nemoci a
kdy jeden druhého stále více potře-
bujeme. – A tak si tím více vážíme
toho, že můžeme ještě v poměrně
ucházejícím zdravotním stavu
vedle sebe existovat, v pozitivním
myšlení, jako dva lidé sobě nejbliž-
ší. To si osvědčujeme denně i při
ranním ztišení, kdy mně babička
předčítá biblické oddíly s výklady a
modlitbami podle pomůcky Na
každý den. A kdy můžeme začínat
každý nový den myšlenkou na naše
milé děti a jejich rodiny, na vnuky,
vnučky i pravnoučátka, jejichž
počet se již přibližuje k devítce.
Bible mluví i o těchto věcech jako o
zvláštním Božím požehnání. A my i
za to denně Pánu Bohu děkujeme!

Ve čtvrtek 5. července 2007 na svá-
tek našich věrozvěstů Cyrila a
Metoděje se v 17 h konají v Ho-
řicích ekumenické bohoslužby. 
Je to šesté ekumenické setkání,
letos k 592. výročí upálení mistra
Jana Husa.
Po položení věnce k pomníku M. J.
Husa a vyslechnutí jeho dopisu
věrným Čechům následují boho-
služby v evangelické modlitebně
Českobratrské církve evangelické
v Husově ul.
Zde postupně vystoupí římskoka-
tolický farář Adam Depa z Hořic,
Eliška Zapletalová, farářka Círk-
ve československé husitské z Vel-
kého Vřešťova a Radim Žárský,
farář Českobratrské církve evan-
gelické z Černilova.
V průběhu bohoslužeb zazpívá
pěvecké sdružení Ratibor-Vesna
za řízení sbormistra Jiřího Strejce.
Všechny srdečně zve 
staršovstvo sboru ČCE v Hořicích

* * *
Srdečně zveme k tradičním boho-
službám na Kozím hrádku, které
se konají 6. července v 9.30 h. 
Pro účastníky bude vypraven
autobus, který odjíždí v 8.45 h od
sborového domu ČCE v Táboře v
Bílkově ul.

Ondřej Soběslavský

Pozvánky

Oznámení

ale co přichází, dnes užívaným slo-
vem řečeno, zvenčí, odjinud než z
nás, od Boha, jest jeho darem.
Víra pak má dle Husova zde uve-
deného výkladu tři stupně:
1. "Mysl přichýliti k pravení s po-
chybováním."
2. "Druhý stupeň věření jest bez
pochybování, ale toliko z domní-
vání mysl přichýliti k pravení."
3. Třetí stupeň jest mysl přichýliti
k pravení neb pravdě, jíž Bůh, jenž
jest pravá pravda, praví neb uka-
zuje, bez důvodu od člověka nale-
zeného."
Tím prvým stupněm pak věřím
"tovaryši neb jinému člověku,
když mi co praví kromě Písma.
Druhým stupněm věřím hamfeš-
tům (úředním listinám) a papež-
ským listům, které nemají založení
v Písmě. Třetím stupněm věřím
Písmu svatému, neb to ukazuje
jistě pravdu, za niž každý křestan
má na smrt hotově vydati život
svůj. A ten stupeň víry slove jedna
víra obecná, neb všechna obec
křesťanská jest k ní zavázána pod
zatracením.. ač ne každý ví neb
zná všeho, co má býti věřeno, ale
hotov jest a má býti hotov, když
jemu bude pravda z Písma svaté-
ho dokázána, aby ji mile přijal, a
držel-li by co proti Písmu, aby
pravdy poznaje ihned ustoupil. A
hodné jest každému člověku, aby
nic všetečně nedržel, ale poznaje
pravdu pevně se jí držel až do
smrti. ...Protož, věrný křesťane,
hledej pravdy, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, braň prav-
dy až do smrti; neb pravda tě
vysvobodí od hřícha, od ďábla, od
smrti duše a konečně od smrti
věčné, jež jest odloučení věčné od
milosti Boží, i od blahoslavené vší
radosti, kteréžto radosti dojde,
kdožkoli věří v Boha i v Jezu
Krista, jenž jest pravý Bůh a pravý
člověk."
Pro Husa není tedy podle toho, co
jsme si z jeho spisu (dokončeného
dle Husova svědectví 11. 11. 1412)

doložili, pravou vírou věřiti to, co
papež ve svých listech předkládá
k věření. Je mu to jen na stupni
víry, kterým věříme "hamfeštům" -
úředním listinám, kde "toliko z
domnívání mysl přichylujeme k
pravení", tomu, co se říká.
Spasitelná víra je víra, v níž "mysl
přichylujeme k tomu, co se říká v
Bibli, nebo se na ní zakládá“, a to"
bez důvodu od člověka nalezené-
ho", ale pro tu podivuhodnou
moc, která je v tom, co Písmo
praví, v pravdě, kterou nás tu Bůh
oslovuje, obsažena. Je to moc,
která, jak je v závěru sedmera
vyjádřeno, člověka "osvobozuje
od hříchu, ďábla od smrti duše a
konečně od smrti věčné". Věřit tak
není pouhé pasivní přitakání, ale
mocí Boží způsobená hluboká
vnitřní proměna.
V oddíle pak, který Hus nazval "O
užitku" (rozumí se víry), k tomu
dodává: "Věrně veliká je odplata
víry živé; moci býti synem Božím!
Ta moc jest lepší a důstojnější než
moc, jíž by byl papežem neb krá-
lem všeho světa."
Důsledky tohoto Husem předlo-
ženého a v Kostnici až po hranici
smrti věrně dosvědčeného pocho-
pení víry jsou, jak se v dějinách
církve i společnosti projevily, četné
a dalekosáhlé: Kde tak, jak Hus
víru a pravdu, o kterou ve víře jde
a kterou Bůh víru působí ("zaklá-
dá"), chápeme, nikdo, jednotlivec
ani společenství není, nemůže býti
majitelem, pánem pravdy, ale
vždy jen tím, kdo pravdu hledá a
jen z Boží milosti - moci ji nalézá.
Proto také může být jen jejím
svědkem a služebníkem. Poně-
vadž však jde o službu Nejvyš-
šímu Pánu, je to služba obětavě
vydávající sebe sama cele a až na
smrt věrně k dispozici.
Poněvadž zakladatelem, dárcem
víry je Bůh, je marné a zvrhlé, tak
to následovníci Husovi posléze z
jeho učení dovozují, někoho krom
zmíněné služby slov a života ja-
kýmkoli jiným, nejméně pak násil-

ným způsobem k víře nutit nebo
jehe víru napravovat.
Církev, lid Boží, je společenstvím
Boží pravdou - Slovem Božím
oslovených, vyvolených. Má proto
být podle této pravdy bděle a
důsledně spravována a je-li třeba,
vždy znovu napravována.
Člověk i ten nejníže společensky
postavený tu přestává být pou-
hým členem, jednotkou stáda. Stá-
vá se, má se stát, je k tomu povo-
lán, aby byl sebe sama si vědo-
mou, odpovědnou a respektu hod-
nou osobností se všemi důsledky,
které to má pro církev i celou spo-
lečnost a její uspořádání.

Dalibor Molnár

Jan Hus o víře
Dokončení ze str. 3

Závěr projevu J. Ottera při rodinném setkání k „diamantovému výročí"
24. června 2007

Mladý historik Marek Šmíd vy-
dává v těchto dnech knihu s ná-
zvem Masaryk a česká Kato-
lická moderna. Šmíd, který se
věnuje církevním dějinám a čes-
kým dějinám přelomu 19. a 20.
století, zde nejen představuje Ma-
sarykovy názory na náboženství
a církev, ale rovněž mapuje vztah
Masaryka a české Katolické mo-
derny. Tento vztah byl dosud chá-
pán buď jako zcela efemérní, nebo
byl hodnocen z hlediska ustále-
ných a neproblematických hod-
notících klišé. Tato práce ukazuje,
že i zdánlivě bagatelní vztah dvou
historických kontextů může pou-
kázat na podstatné souvislosti a
vazby a vytvořit hodnotné pozadí
pro naše chápání spojitosti a
mnohdy takřka organické spleti-
tosti kulturních, společenských a
politických vazeb v souvislostech
přelomu 19. a 20. století.
Cena knihy: 250,- Kč. 
Cena pro čtenáře našeho Týdeníku,
kteří se do 15. 7. 2007 jmenovitě při-
hlásí (osobně, poštou, e-mailem či
telefonicky) na adresu administra-
ce, bude činit 200,- Kč.

red

Nabídka subskripce

XII. SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH HISTORIKŮ

Historická společnost VERITAS
pořádá další běh soustředění mla-
dých historiků v době od 13. do
20. července 2007 v Telči. 
Hlavním tématem soustředění
bude: „Československo a NDR v
letech 1968–1990". 
Vzhledem k tématu se počítá i s
účastí skupiny mládeže z Němec-
ka. V programu soustředění jsou
činnosti spojené s historií, dále
výlety, hry a koupání v krásném
prostředí Českomoravské vrcho-
viny.
Pobyt je určen pro středoškolské
zájemce o historii. 
Finanční úhrada pobytu: 1 200,–
Kč. 
Přihlášku lze získat na 
veritas@evangnet.cz 
Další informace: 
http://veritas.evangnet.cz

Výbor společnosti VERITAS

* * *

KURZ ZPĚVU PRO DĚTI, 
DOROST A MLÁDEŽ

pořádá EFFATHA o.p.s. v termí-
nu 2.8. - 11.8.2007 v Litomyšli.
Přihlášky a informace na 
www.effatha.cz/kurz/kurz-
2007.htm
nebo e-mail: j.petrilakova@cent-
rum.cz; tel.: 481 545 312


