
Ž 29
Žalmista barvitě popisuje Hospodi-
novy projevy. Po hřímání čekáme
hrůzu, ale žalmista vyzná: vše v
jeho chrámu volá: Sláva!

Jak známe Hospodinův hlas? Není
nám něčím odtažitým? Když chce-
me rozpoznávat jasně hlas svého
Pána, musíme jej znát důvěrně. Ve
vztahu k Bohu je třeba „osobních"
kontaktů. To je jeden z předpokladů
dobrého rozeznávání.
Nemyslím, že potřebujete hudební
sluch, abyste rozeznali, kdy mluví
Bůh. Dokonce myslím, že nepotře-
bujete „čisté svědomí". To si Pán
ošetří. Ale chcete-li mít s Pánem
důvěrné společenství, jistě budete
potřebovat připravenost a očekává-
ní. Očekáváte, že k vám Pán pro-
mluví? U L 3,15 čteme o napjatém
očekávání Mesiáše, které lidi cele
pohlcovalo. Možná z toho vyplynu-
lo i zklamání, protože „to" přišlo
jinak.
Když už nic nečekáme, je to znak

určité rezignace. Chceme se vzdát?
Už nám na ničem nezáleží? Doma,
ve sboru, ve společnosti, v práci?
Bohu však záleží na tom, abychom
se nevzdávali. Možná nás probere
burácejícím hlasem. Možná, že bude
mluvit jen k našemu srdci, povzbu-
divě, konejšivě, velice tiše. Chce,
abychom se zvedli a šli dál, cestou,
kterou nám připravil.
Chceme znát lépe hlas svého Pána?
Co pro to uděláme? Možnosti jsou
podobné jako v našem tělesném lid-
ském životě: častější kontakty. Je
třeba setkání s Pánem vyhledávat.
Jako když se zamilujete. A dobře
naslouchat, ne jen pořád mluvit,
vést si to své.

Josef Červeňák,
superintendent ECM

Evangelický
týdeník
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Hospodinův hlas burácí nad vodami…

Vždy ma fascinujú skutočné a aj
vymyslené historky o takej transfor-
mácii ľudí vplyvom dobra a lásky.
Myslím si, že láska a z nej prameni-
ace dobro je veľká transformačná
sila. „Pán Boh je láska" (1. Jan., 4,8) a
„stvoril človeka na svoj obraz" (1.
M.1,27). Ale to sa tak postupne strá-
calo a do popredia človeka sa dostá-
valo všetko iné, len nie láska. Závisť,
nenávisť a vojny, a potom aj presila
zákonov, nariadení a paragrafov. Ale
plnosťou zákona je predsa láska
(Rim. 13,10. A láska sa nejako strati-
la. A tak potom prišla na tento svet
láska v osobe Ježiša Krista. On mení
životy miliónov ľudí. 
Jeden z veľmi známych a rozšíre-
ných romantických príbehov nášho
detstva bola knižka „Malý lord
Fountleroy" od anglickej spisovateľ-
ky F. H. Burnettovej. Je to krásny a
veľmi romantický príbeh 7-ročného
chlapca, ktorý príde bývať k svojmu

bohatému starému otcovi na obrov-
ský starý zámok. V očiach tohto
chlapca je starý otec samá krása,
dobrota, láska a veľkorysosť. V sku-
točnosti je však tento starý lord
zlostný, škriepny, plný nevraživosti,
lakomý a bez lásky. Pod tlakom ide-
alizujúcich predstáv malého vnuka
sa však starý lord postupne mení aj
činmi aj myslením na obraz, aký o
ňom má jeho vnuk. Vo filmovom
spracovaní tejto novely vynikajúci
anglický herec Alec Guiness hrá sta-
rého lorda a takou úspornou mimi-
kou tváre a výrazom očí presvedči-
vo znázorňuje postupujúci efekt
transformačnej sily tej vnukovej
lásky. Po natáčaní filmu tento herec
v rozhovore s novinármi prehlásil,
že tá transformácia toho starého
lorda sa tak silne dostala do jeho
vlastného povedomia, že sa každý
deň začal pýtať sám seba – nie čo
mám ja v tejto situácii robiť, ako sa

mám zachovať, ale čo by robil ten
malý chlapec na mojom mieste.
Románová plnosť lásky toho malého
chlapca tak nejako úplne transfor-
movala aj tohto veľkého herca.
Kniha aj film oslovili milióny detí aj
dospelých na celom svete.
Amám ešte jednu romantickú filmo-
vú rozprávku o jednom hrdinovi z
Dickensových rozprávok. Mr.
Scrooge je starý, lakomý advokát.
Celý život len zhromažďoval penia-
ze, ubližoval ľuďom, bezcitný ku
každému a v podstate sám. Bez
lásky a len s hromadou peňazí. A v
jednu predvianočnú noc sa mu vo
sne vracajú a oslovujú ho všetci
ľudia, ktorým ubližoval, ktorých
oklamal. To snívanie je také drama-
tické, že tento Mr. Scrooge sľúbi v
tom sne všetkým tým, ktorým ublí-
žil, že to napraví. A ráno je krásny
zimný deň, jemne padá sneh a Mr.

Těsně před americkými volbami do kongresu byl přinucen rezignovat jeden
z nejvlivnějších představitelů amerického evangelikalismu, pastor Ted
Haggard z Colorado Springs. Prokázalo se, že udržoval homosexuální styk a
zřejmě rovněž bral drogy. Podobný skandál se dostal na přední strany svět-
ského tisku dokonce i u nás, když se podobná věc provalila na pražského bis-
kupa husitské církve Karla Bicana. V Polsku v nedávných dnech propukl
skandál jiného druhu: Těsně po uvedení do funkce varšavského arcibiskupa
rezignoval Stanislaw Wielgus, neboť se prokázala jeho spolupráce s komu-
nistickou tajnou službou.
Zaujalo mne vyjádření psychologa Slavomila Hubálka, který byl tázán, jak je
možné, že kněží, kteří by měli něco vědět o pokání a odpuštění, do poslední
chvíle zatloukají. Slavomil Hubálek řekl, že v této věci není žádný rozdíl mezi
kněžími a ostatními lidmi.
Případ Stanislawa Wielguse je nepochybně z poněkud jiného soudku než pří-
pad Tedda Haggarda a Karla Bicana. Biskup Wielgus mohl selhat pod nátla-
kem, byť se zdá, že mu šlo zejména o to, aby se mohl věnovat své profesní
kariéře a vyjet na studia do ciziny. Spojnice je ovšem v tom zatloukání. 
Kdysi jsem četl větu, která mi hluboce utkvěla nejen v paměti, ale i v srdci:
Církev je jediné společenství, kde podmínkou členství je nehodnost kandi-
dátů. A když jsem kdysi sám uvažoval o rezignaci poté, co jsem si uvědomil
svá selhání, jeden starý moudrý bratr mi řekl: „Víš, Dane, pomineme-li Ježíše
Krista, postavil Bůh své dílo na třech významných vrazích: Mojžíšovi, Davi-
dovi a apoštolu Pavlovi."
Ano, v církvi mohou být i vrazi. Mohou v ní být cizoložníci, zloději, tuneláři,
prostitutky, pasáci a drogoví dealeři. Nejde příliš o to, co jsme spáchali – v tom
jsou mezi námi rozdíly pouze relativní. Je jediná věc, kterou, věřím, Kristus
ve své církvi nestrpí. Tou věcí je pokrytectví. Věřím, že pokrytectví souvisí 
s hříchem rouhání proti Duchu svatému. Přesvědčuje mne o tom příběh
Ananiáše a Safiry. 
Ani zdaleka netvrdím, že bratru Haggardovi či bratru Bicanovi nemůže být
odpuštěno. Tvrdím pouze, že podobně jako v případě krále Davida nebylo
nejvážnějším hříchem ani cizoložství s Batšebou, ani vražda Uriáše Chetej-
ského, ale pokrytectví, i v jejich případě není největším hříchem homose-
xuální vztah, ale pokrytectví. 
Když padli Ananiáš a Safira, na všechny padla veliká bázeň. Nepřeji si, aby
se zmíněným bratrům stalo totéž, toužím ale po tom, aby na církev padla veli-
ká bázeň. Bylo by smutné, kdyby v čele církve stáli dejme tomu lidé vzteklí a
ješitní. Ale to by ještě nerušilo samu podstatu církve. Pokrytectví je však
schopno zničit nejen jednotlivce, ale i celé sbory a denominace. 

Dan Drápal

Stalo se nedávno…

Noc otevřených kostelů proběhla i v kostele U Salvátora

Láska okolo nás

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

IX.
„I začal Noé obdělávat půdu 

a vysadil vinici. Napil se pak vína,
opil se a odkryl uprostřed stanu
svého. Cham spatřil svého otce 
obnaženého a pověděl to venku 

oběma svým bratřím. 
Ale Šém a Jefet vzali plášť... 

a přikryli nahotu otce svého.“
1M 9,20-23

Tak. A bylo po potopě. Archa si teď
klidně plula po tichých vodních plá-
ních. Sluníčko hřálo a plavci se roz-
hlíželi asi tím světlíkem, co byl v
arše „loket odshora“. A Noé vypus-
til nejprve krkavce a pak holubici,
aby zjistil, jestli už aspoň na někte-
rých místech voda opadla. Holubice

přinesla po sedmi dnech olivovou
ratolest... Ten starý biblický příběh
je počátkem až dodnes živého sym-
bolu holubice s olivovou ratolestí.
Vody začaly opadat a země oschla.
A opět promlouvá Bůh. Vůbec v
tom příběhu záchrany mluví jen
Bůh. V tom příběhu záchrany není
moc místa pro lidské řečňování.
Protože tam, kde jde skutečně o
život, jsou lidské projevy malého
užitku. takže zas mluví Bůh: „Vyjdi
z archy.“ Z archy bezpečí opět do
syrového světa. 
Podobná situace jako později v
okruhu Pána Ježíše Krista na hoře
proměnění. Petr řekl: „Tuto jest nám
dobře pobýti!“ Postavíme tři kapličky,
když je tu tak dobře, a budeme tu.

Ale Ježíš to neschválil. Žádné
kapličky na hoře proměnění, stra-
nou světa, kde měli prima duchovní
klima. Šlo se dolů, zpátky mezi lidi.
K velikému zástupu, kde je jich po-
třeba.
V bezprostřední souvislosti se tam
hned vypráví, jak se učedníci setka-
li s posedlým chlapcem, kterého
nedokázali uzdravit. Taková je cesta
Kristových učedníků: z archy a hory
proměnění zpět do syrového světa.
Jestliže našli svoji sílu u Pána, pak
mají jít sloužit, pomáhat, kázat,
uzdravovat... i s rizikem, že všecko
ani nezvládnou, že leccos bude nad
jejich síly a že někdy i prohrají.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 33/2006

Dokončení na str. 2
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Už při odeslání článku o betlémských Mláďátkách, přislíbeného ještě v
předvánočním termínu 2006, jsem si byl vědom jeho výkladového manka
ohledně pojetí Herodesova otřesného činu. Totiž, je-li možno jej pojímat ve
smyslu Božího předurčení, či alespoň předzvědění, jak to naznačuje
Matoušův odkaz na pramatku Ráchel v Jeremiášově proroctví. (Pokusil
jsem se na závěr oné úvahy alespoň o vánočně motivované vyznění - ve
smyslu dobré naděje při Ráchelinu betlémském „posledním pláči".) Zůstala
však i nadále otevřená otázka „Božího dopuštění", jak nám ji přirozeně
klade sám rozum a cit: proč muselo (?) dojít k tomu, že záchrana Božího
syna byla doprovozena krutou pomstou na nevinných dětech? Šlo o Boží
předurčení (predestinaci), či pouze o předzvědění ve smyslu prozřetelnosti
(providenci)? Rozhodl jsem se tedy ještě před Vánocemi hledat odbornou
výkladovou pomoc v dostupných biblických komentářích, abych se mohl o
výsledky dalšího studia podělit i s našimi čtenáři.
* Výklad zbožného kazatele z poloviny 19. století 
Když jsem přišel hledat první orientaci do knihovny v H.D., utkvěl můj zrak
na sešitku uprostřed svazků právě archivované sbírky dávných kázání. A
tu, k svému překvapení, čtu titulek: „Kázání na l. neděli po novém létě: O
zamordování dítek Betlémských.". Byl to pro mne pokyn: hned si vypůjčit
a číst! (Šlo o kázání z pozůstalosti Pavla Španiela (+1860), faráře reformova-
ného sboru ve Vtelně.) V úvodu kázání, psaného starobylou češtinou, je pří-
běh Mláďátek pojat jako naplnění jednoho z „předpovídání, která proroci puze-
ní Duchem svatým o příchodu P.J.Krista v těle zvěstovali a v písmích SZ zachovali.
A tak je tomu i při svědectví o Ježíši, že ani to nejmenší jej nepotkalo v životě, co by
v písmích proroků již napřed o něm oznámeno nebylo. A tak ani jedna okolostojič-
nost od nejútlejšího věku Ježíše se nepřednáší, aby ona starozákonnými proroctvími
potvrzena nebyla. – To vše nikoli náhodou se přihodilo, nýbrž řízením Božím, aby se
naplnilo, co předpovědíno bylo skrze proroky." V tomto směru pojal reformova-
ný kazatel i neblahý osud betlémských dítek - ve smyslu „Božího řízení":
„Ale tak se líbilo Pánu Bohu, aby z úst nemluvňátek působil a dokonal sobě slávu.
Tak zajisté nemluvňátka se stali prvotiny mučedlníků křesťanských, kteráž svá
nevinná těla narozenému Králi v dar přinášeli. A když nemohli řečí a ústy, tak jej
svou krví vyznali a oslavili, před světem i před nebem." - Matoušův text je zde
tedy pojat predestinačně, při fundamentalisticky doslovném chápání Písma
jako Božího Slova, a tedy v rámci Božího „plánu spásy": splnilo se to, co bylo
předpověděno! - Považme však, zda bychom zde mohli bez výhrad navá-
zat zpěvem 2. sloky oblíbené vánoční písně (EZ 283): „Proroctví se splnilo
zdávna ohlášené, proroky Duchem svatým nám předpověděné." To se přece
vztahuje pouze na zaslíbení, že „Bůh pošle z výsosti - k nám - Immanuele"! 
* Protipól liberálního pojetí výkladu
Oproti onomu zbožně fundamentalistickému pojetí - ve smyslu verbální
inspirace Písem - jsem našel v některých komentářích také pokusy o civil-
nější, a tedy liberálnější výklad. Tak třeba připomínky, že to s osudem
Mláďátek nebylo tak úděsné, že počet oněch „všech" zavražděných chlapců
v tehdejším betlémském okruhu musel být poměrně malý (15-20, maximál-
ně 20-30) - což ovšem nikterak nesouvisí s naší otázkou Božího předurčení.
Podobně míří vedle i kazatelsky motivovaná připomínka, že zde máme svě-
dectví, čeho je hříšný člověk schopen, aby se zbavil Krista. - Byl jsem však
velmi překvapen, ba až jakoby zaskočen, zcela racionálním přístupem
svého oblíbeného skotského profesora W. Barclaye. Ten zde vůbec pochy-
buje o správnosti Matoušova odkazu na Jeremiášovo proroctví: „Matoušův
odkaz na plačící Ráchel neodpovídá vůbec tehdejší situaci a nemůže být věcně vzta-
hován na Herodesův zločin." Evangelista Matouš prý zde přehnal své dobře
míněné úsilí spojovat události Ježíšova života s předpověďmi starozákon-
ních proroků, aby tak snáze přesvědčoval své čtenáře z židovských kruhů o
Ježíšovu mesiášství. - Tento exegeticky odvážný, ne-li odvázaný přístup
jsem u osvědčeného novozákonního vykladače nečekal! 
* Je možná hermeneutická střední cesta ?
Je pochopitelné, že jsem se ve svém průzkumu musel obrátit i ke komentá-
ři J. Kalvína, který bývá označován za vedoucího představitele predestinač-
ního pojetí. On se však při příběhu Mláďátek spíše vystříhá tohoto předpo-
kládaného přístupu. Ve svém komentáři „Výklad čtyř evangelií" pouze při-
pomíná v úvodu, že ani tento betlémský masakr nemohl zabránit skuteč-
nosti, že se zachráněný Ježíš stane Spasitelem. Matoušův odkaz na plačící
Ráchel u Jeremiáše pak chápe jako první „předehru k brzkému příchodu
spásy", na kterou nyní navazuje další betlémská předehra: „A tak podobně
jako prorok zaslibuje obnovení – poté co byl lid Benjaminův zbaven svých dětí - tak
Matouš připomíná, že Herodův čin není v protikladu k tomu, že Kristus o málo
později vystoupí jako Spasitel všeho lidu. Vždyť celá 31. kapitola je plna vzácné útě-
chy. – Je tedy shoda mezi oním prvním neštěstím, které postihlo kmen Benjamin, a
tímto druhým: obojí bylo jen předehrou pro brzký příchod spásy." Tedy žádné pre-
destinační pojetí - že by to snad Bůh takto chtěl a předem určil! To ostatně
potvrzuje i závěr Kalvínova výkladu: „Tím, že se naplnilo proroctví, Matouš
nemíní, že byl skutek Herodův předpověděn, ale chce říci: při příchodu Krista se
dostavil stejný zármutek, jaký museli před mnoha lety snášet Benjaminovci."
K tomuto Kalvínovu střízlivému pojetí (u Luthera jsem výklad nenašel) se
přiklánějí i moderní exegeti, a to s odkazem na původní znění Matoušova
textu. Zatímco v jiných zpětných vazbách na starozákonní proroctví používá
Matouš vesměs spojky „aby" (ř. hina či hopós) - „stalo se, aby se naplnilo" -
zde při Mláďátkách tuto účelovou spojku vynechává. Tentokrát tedy Matouš
přímo nevyhlašuje zvláštní režii ve smyslu Božího předurčení jako v jiných
odkazech. Zpětným poukazem na Ráchelin pláč v Jeremiášově proroctví
však připomíná, že ani tato nová pohroma při Betlémě není bez Božího vědo-
mí, a tedy ani bez naděje na novou Boží pomoc. Vyvraždění Mláďátek může
být tedy opět pojímáno jako nová truchlivá předehra k hlavnímu dějství, v
němž však už bude všechno zlé odčiněno. Vždyť právě ono betlémské dítě,
zachráněné před Herodesem útěkem do Egypta, přinese nápravu věcí i
novou plnou útěchu! (Tak se toto exegetické domýšlení k novému roku
nakonec shoduje s vyústěním mé první, ještě předvánoční úvahy.)

Jiří Otter

Betlémská Mláďátka II. Nový zákon o sociálních službách
Počínaje 1. lednem 2007 začíná pla-
tit dlouho očekávaný zákon o soci-
álních službách.
Tento zákon ustanovuje řadu novi-
nek, mezi něž patří stanovení pod-
mínek pro poskytování sociálních
služeb a předpokladů pro výkon
povolání sociálního pracovníka.
Sociální služby bude napříště mož-
no poskytovat pouze na základě
oprávnění k poskytování sociálních
služeb. Mezi podmínky registrace
bude patřit mimo jiné odborná způ-
sobilost všech fyzických osob, které
budou přímo poskytovat sociální
služby, a dodržování standardů

kvality sociálních služeb.
Tato nová legislativní úprava ovliv-
ňuje zásadním způsobem i stávající
diakonická zařízení. Provozovatelé
sociálních služeb, kteří hodlají v
této činnosti pokračovat i po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou povinni podat do 30. 6. 2007
žádost o registraci. O registraci roz-
hoduje příslušný krajský úřad,
který zároveň bude provádět in-
spekci poskytování sociálních slu-
žeb. Kraje budou mít ve své kom-
petenci též přidělování státních
dotací jednotlivým projektům.
Odborná způsobilost k výkonu

povolání sociálního pracovníka se
získává absolvováním vyššího od-
borného nebo vysokoškolského
vzdělání v oborech zaměřených na
sociální práci nebo speciální peda-
gogiku. Zákon stanovuje odbornou
způsobilost také pro další pracovní-
ky v sociálních službách (ošetřova-
tele, pečovatele, osobní asistenty
apod.).
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, čítající celkem 122 para-
grafů, si lze stáhnout na internetu: 
h t t p : / / w w w. m v c r. c z / s b i r -
ka/2006/sb037-06.pdf

Petr Hlaváček

Exegetické domýšlení za pomoci komentářů

Scrooge behá po uliciach, kupuje
darčeky a rozdáva ich deťom, priná-
ša dary svojim zamestnancom a má
taký nádherný výraz radosti v tvári.
Tá transformácia zasmušilého a
zatrpklého starého lakomca do krás-
nej a radostnej tváre človeka rozdá-
vajúceho lásku bola úžasná.
Láska je zvláštna a nepochopiteľná
sila.
Jedna moja teta, mamina sestra, žila
v Poděbradoch, kde mala reštaurá-
ciu a takú malú vináreň. Vždy, keď
som bol v Prahe, tak som ju skočil
navštíviť. Bola vdova a žila sama a
potrebovala sa vyrozprávať. Cez
deň s ňou boli kuchárky a poobede
a večer manželia – hudobníci, ktorí
večer hrávali v tej jej vinárni. Pani
bola klaviristka, taká vysoká, silná
blondína, zamračená bez úsmevu,
bez radosti. Manžel bol huslista,
chudý, hladko učesaný, taký smut-
ný výraz tváre – obraz nudy a bez-
útešnosti. Hrávali poobede a večer
v tej vinárni taký starosvetský, otre-
paný repertoár. To ich hranie bolo
strašne úbohé, nebavilo ich to, ale z
niečoho museli žiť. Tá hudba, ktorú
produkovali, nikoho nepovznášala.
Po ukončení programu odchádzali
do nejakého podnájmu, vrčali jeden
na druhého, nevideli žiadne výcho-
disko z tej takej nudy, stereotypu,
bezútešnosti. A raz, keď sme poobe-
de všetci sedeli v takej veľkej
kuchyni, priviedla hlavná kuchárka
svoju asi 6–ročnú dcérku. A toto
veselé a zhovorčivé dievčatko kaž-
dého oslovovalo, pýtalo sa kto čo
robí. A tak nejako to dospelo k
tomu, aby títo dvaja hudobníci
niečo zahrali. A tak sme všetci išli
do prázdnej vinárne, kde bol klavír.
A títo manželia muzikanti začali
tomu dievčatku hrať. Staré, zabud-
nuté melódie, detské piesne a
mnoho mnoho krásnych hudob-
ných fantázií. A bolo to neuveriteľ-
né, čo sa udialo s týmito dvomi
hudobníkmi. Oni hrali s takým
nadšením, huslista pri hraní tanco-
val a pani klaviristka spievala. To,
čo títo dvaja chronicky omrzelí
hudobníci naraz rozdávali, bolo
úžasné. To bola hudba plná lásky,
radosti a rozdávania. Ten okamžik
– chcieť tomu dievčatku urobiť
radosť – transformoval týchto
dvoch ľudí. Láska a rozdávanie je
niečo úžasné a zvláštne. 
Spomínam si, pred pár rokmi sme
operovali pre vážny gynekologický
nález pacientku, ktorá bola od naro-
denia slepá. Bolo to úžasné vidieť
takú tichú odovzdanosť tejto paci-
entky. Taká absolútna dôvera, ktorá
je protiváhou tej určitej absolútnej
bezmocnosti voči okolitému svetu.
Tá jej dôvera v dobro všetkých nás,

ktorí sme sa okolo nej pohybovali,
bolo také niečo odzbrojujúce; niečo,
čo silne indukovalo tejto pacientke
prejaviť a dať pocítiť našu lásku.
Sestričky ju chodili pohladiť po
tvári a my lekári sme jej chodili
merať pulz, aby sme jej mohli aspoň
ruku pohladiť. Bolo to úžasné a
neuveriteľné.
Jeden môj priateľ z Anglicka mi
pravidelne posiela taký obrázkový
magazín o kresťanských aktivitách
v rôznych krajinách sveta. V naj-
novšom čísle je séria fotografií jed-
nej kresťanskej školy v Pakistane.
Deti, učitelia, atmosféra školy,
spôsob výučby. Všetko je tak nejako
o láske ako hlavném a dominant-
ném predmetu a poslaniu tejto
školy. Veď Pán Boh je láska. Na
všetkých nárožiach tejto školskej
budovy sú strážne veže ako v kon-
centračných táboroch a sú v nich
ozbrojení pakistanskí vojaci. Strážia
školu a tie deti a učiteľov, lebo fun-
damentalistické extrémistické ko-
mandá sa už niekoľkokrát pokúšali
podpáliť školu a fyzicky zlikvido-
vať žiakov a učiteľov.
Láska je zrejme nebezpečná, nepo-
chopiteľná a mohutná sila.
Často mám dojem, že v našom ži-
vote je mnoho premárnených nevy-
užitých okamžikov, príležitostí pre
taký dotyk lásky, pre také pohlade-
nie. Také tie okamžiky svetla v šedi-
vosti dní. Milosrdný Samaritán to
nie je len ten ranený ležiaci na ceste,
ktorý potrebuje pomoc. Mám
dojem, že dnes je veľmi mnoho tých
„skrúšených srdcom" (Luk. 4,18). A
tu myslím často premárnime, nevy-
užijeme okamžiky výsostne „vhod-
né" pre slovo, pohladenie, úsmev,
zastavenie. Určite každý z nás má
viacero zážitkov, drobných situácií,
na ktoré spomína tak nejako – mal
som sa zastaviť, mal som ísť za ním,
mal som sa s ňou porozprávať, mal
som ju pohladiť, mal som ju pozvať
k nám. Mal som, a ten okamih pre-
šiel a ja som to neurobil, tú príleži-

tosť som nevyužil. Spomínam si na
niekoľko takých svojich premárne-
ných okamžikov. 
Pred viacerými rokmi som raz v
Prahe čakal na lietadlo a v priesto-
roch aerolínií pri pulte s občerstve-
ním sedel známy český herec
Oldřich Nový. Veľmi málo ľudí tam
bolo a on sa niekoľkokrát zadíval na
mňa. Taký akýsi smútok bol v jeho
tvári. Mal som taký silný dojem, že
potrebuje spoločnosť, s niekým si
pohovoriť. A ja som nemal odvahu
ho osloviť. Krátko potom odišiel.
Vidím ho vo dverách na ulicu a už
bolo neskoro. Odišiel.
A pred niekoľkými rokmi tiež v
Prahe pri príležitosti takých
vedeckých a umeleckých slávnos-
tí, pri fotografovaní pre nejaký
archív, som sa ocitol vedľa známe-
ho českého herca Rudolfa Hrušín-
skeho. Jeho herecký prejav a aj
osobné – ľudské postoje sme celé
roky obdivovali. Pri tom fotogra-
fovaní bolo tak už nejako vidieť aj
podlomené zdravie a v tvári taký
nejaký bilančný smútok. Chvíľu
sme sedeli vedľa seba a ja som
nemal odvahu ho osloviť. Povedať
mu niečo, poďakovať mu za jeho
umenie. Prepásol som ten okamih.
A možno by ho to bolo trochu
potešilo a povzbudilo.
Apoštol Pavel v Liste Kolosanom
hovorí tak každému z nás „...vyku-
pujte čas..." (Kol. 4,5). Využite každú
príležitosť. Príležitosť pre rozdáva-
nie lásky, nádeje a radostnej zvesti
evanjelia. Mám odložené také veršo-
vané prianie, ktoré som dostal od
jednej starej panej pred niekoľkými
rokmi:
Prajem Vám šťastie, lebo je krásne.
Prajem Vám zdravie, lebo je vzácne.
Prajem Vám lásku, lebo je jej málo.
Prajem Vám, aby sa Vám z týchto
darov čo najviac dostávalo.
Láska prináša radosť a šťastie
tomu, kto ju rozdáva, aj tomu, kto
ju prijíma.

MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Láska okolo nás
Dokončení ze str. 1

OCHRANA NEDĚLE SE V NĚMECKU STANE PŘEDMĚTEM SOUDNÍ ŽALOBY

Hannoverská evangelická biskupka Margot Kässmannová vyzvala círk-
ve, aby se ani v nastávajícím roce nevzdávaly v zápase za ochranu nedě-
le a v odsuzování pravicového extremismu. Biskupka největší německé
evangelické cirkve je připravena použít na ochranu neděle a svátků
všecky dostupné právní prostředky. „Jsme ochotni podat žalobu a pro-
věřit její oprávněnost prostřednictvím všech právních instancí," řekla
Kässmannová. Církve nesmějí zopakovat chybu, kterou udělalyi v roce
1995, kdy došlo ke zrušení evangelického svátku pokání a modliteb.
Tehdy se totiž příliš spoléhaly na zodpovědnost politiků, kteří však v
konečném důsledku zachování svátku nepodpořili. „Musíme včas
spustit kampaň na ochranu neděle a apelovat na povědomí občanů,"
dodala biskupka Kässmannová. 

(Hannover, 28. 12. 2006 - EPD)

Církve ve světě
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"Roztáhni křídla a leť do nebe…
tělo bez duše a duše bez těla, ne to
jsem vážně nikdy nechtěla… naše
spása není tak blízko…" To je jen
pár útržků z textů písní, které
dnes a denně slyšíme z veřejno-
právních i privátních rádií. Ta
slova jako by byla komponována v
kostelech. Tedy ne v těch součas-
ných, ale v nějakých dávných, v
nichž se o nebi, o duši či o spáse
mluvilo ještě docela běžně. Dnešní
kazatelé uvádějí své posluchače
do těchto poloh jen velice vzácně.
Ne že by o nich nevěděli. Vědí, ale
nechtějí si zadat. Výrazy nebe,
duše, spása jim znějí příliš nevě-
decky a iracionálně. V nějaké litur-
gické formuli, od které si lze udr-
žet vnitřní odstup, je samozřejmě
jsou schopni vyslovit. Do aktuál-
ních, osobní vírou garantovaných
výpovědí se jim však nebe, duše
ani spása většinou nevejdou.
Skladatelé populárních písní si s
vědeckostí hlavu nelámou a iraci-
onálním polohám se v nejmenším
nevyhýbají. Zakomponovávají je
naopak do své tvorby zcela pro-
gramaticky. Dobře vědí, že právě
ony jí dodají hloubku. Z prozaic-
kého líčení událostí všedního dne
se totiž brzy stane nuda. Navíc
píseň popisující, co bylo, je či
bude, se snadno dostane do pode-
zření, že je pohrobkem socialistic-
kého realizmu. Písnička může být
i zcela prostoduchá, jakmile se v ní
však objeví slovo nebe, duše nebo
spása, posluchač zbystří. Pod-
vědomě totiž cítí, že se právě tyto
polohy dotýkají nejhlubšího ta-
jemství bytí. A to jej přitahuje a
vzrušuje. Čím je člověk racionál-
nější, tím intenzivněji paradoxně

touží po doteku iracionálního. To
proto, že si uvědomuje, jak bezú-
těšný by byl život uzavřený pouze
do sféry vymezené lidskou racio-
nalitou.
Typické současné evangelické ká-
zání působí dojmem takového
upachtěného socialistického rea-
lismu. Kazatelé v nich valí na
posluchače jednu obžalobu za
druhou: Tomu jsi nedal najíst,
tomu jsi nedal napít, toho ses neu-
jal, toho jsi neoblékl, toho jsi ne-
navštívil, za tím jsi nepřišel…
Vedle prorocké radikality tak
vzbuzují dojem, že oni jsou na roz-
díl od těch pod kazatelnou čistí a
stojí vůči nim v roli soudců. Kdo
přijde na bohoslužby, aby při nich
prožil osvobozující moc "dne svá-
tečního", nejen že není tímto kázá-
ním od ničeho osvobozen, ale do-
zvídá se z něj, že všechno je ještě
mnohem horší nežli si představo-
val: Milosrdenství neplatí ani v
církvi! Kdo jedná dobře, bude
odměněn, kdo jedná špatně, bude
potrestán. Je tísnivé sledovat, jak
se lidové evangelické církve –
někdejší nositelky reformace –
obloukem vracejí ke skutkařské-
mu zákonictví, z protestu vůči
němuž vzešly.
Bez odvahy pohlédnout za hranice
lidské moudrosti se nedá vypro-
dukovat nic než moralismus. Ale
evangelium není moralismus.
Evangelium je radostná zvěst,
která dává sílu k životu, zvěst o
nebi, o duši, o spasení. Tato zvěst
má samozřejmě zcela konkrétní
dopad na lidské chování. Tvární je
a formuje. Nikoli však hrozbou
sankcí, ale přetlakem radosti,
naděje a pokoje. Boží moudrost je

třeba v teologii a v církvi opět po-
stavit nad moudrost lidskou.
Neuděláme-li to, budou naše kos-
tely stále prázdnější. Ti, kteří do
nich chodí, protože zde kdysi
evangelium slyšeli, vymírají. Ti,
kteří v nich hledají, na čem by
založili svůj život, zde nic tak pev-
ného nenalézají. Předložená
nabídka pouze kopíruje tu, kterou
inzeruje spousta jiných: Pomá-
hejte, rozdávejte, podporujte! Ale
kvůli tomu není třeba chodit do
kostela. To mohu sedět doma u
televize a posílat sponzorské ese-
mesky.
Vyklizení nebe je tou největší chy-
bou, kterou evangelická teologie v
uplynulých desetiletích udělala.
Ve snaze vyjít vstříc kritickým
duchům zploštila své zvěstování
pouze na oblast pozemského.
Země bez nebe je však jako tělo
bez duše. Všechny fyzikální, che-
mické i biologické procesy v tako-
vém těle sice probíhají, specialisté
na jednotlivé funkce jsou spokoje-
ni, ale ti, kteří v tomto těle žijí, spo-
kojeni nejsou. Život v takovém
těle totiž nikam nespěje, k ničemu
se nevztahuje. A to člověka trau-
matizuje. Měli bychom si dát otev-
řít oči "syny světa" a opět zahrnout
do svého teologického myšlení to,
co jsme z něj unáhleně odstranili –
tedy nebe, lidskou duši a Boží
spásu. Země bez nebe je stejně
jako tělo bez duše výrazem života
bez perspektivy. Přitom právě
životní perspektivu hříšný člověk
v kostele hledá. Vrátíme-li zemi
nebe, získá naše zvěstování opět
duši.

Emanuel Vejnar

Tak tu sedím na staré lavičce pod oře-
chem a čtu si „Divoké děti lesů". Tuhle
knihu napsal před mnoha roky nějaký
pan Saton. Bydlel jako nejstarší moji
předci v Kanadě a moc krásně psal o zví-
řatech – spíše však o těch divokých, než
o domácích. Je to napínavé a moc mě to
zajímá. Vyprávění o medvědech, kan-
cích, veverkách a netopýrech a
o jejich dobrodružstvích
mi pomáhá zapomínat
na mé trable. Ma-
minka Krůta mi ří-
ká: „Je na čase začít
všecko vidět i z té
druhé stránky. Ne-
mysli už na to, o co
tě ten úraz připravil,
ale pokus se teď spíš
přemýšlet, čím tě stonání
obohatilo!" Když tohle řekla
poprvé, zdálo se mi, že se má moudrá
maminka pomátla. Copak stonání může
někomu přinést něco dobrého? Může
někoho obohatit? Ta sádra byla přece
jako cent a berle mne tlačily pod křídly
až hrůza! A běhák mám teď kratší. Pak
mi ale začalo pomalu svítat: Kolik růz-
ných osob se ke mně za tu dobu chovalo
mile a laskavě – nejen maminka, ale taky
doktoři, sestřičky, pan Vepř, Morče, ale i
teta Jedubaba. To přece nebylo jen tak!
Kromě toho to v nemocnici rozhodně
nebylo tak zlé, jak to někteří líčí. A kdyby
nebylo toho odloučení od domova, zdali-
pak by mi vůbec někdy domov připadal
tak pěkný jako teď? Taky  mně napadá:
Nedovedu se teď lépe vžít do toho, jak asi

někomu je, když dlouho a těžce stůně?
Zajímal by mě například smutný osud
pana Páva? V jedné staré knize se vy-
práví o člověku, který se naučil ve věze-
ní hrát na housle. Není to se mnou po-
dobné? Kdyby nebylo toho úrazu, stal
by se ze mne takový vášnivý čtenář?
Možná, že by ze mne byl jen hloupý

nekňuba a nafoukaný sobe-
ček, který si myslí, že je

středem světa. Ma-
minka má asi prav-
du, že i stonání
může být k něče-
mu dobré.
Teď už ale nechám
čtení a mudrování.

Musím si pospíšit!
Každou chvíli začne

za stodolou koncert. Bude
zpívat „Kosí sbor". Už odpo-

ledne měli generálku. Úvodem zpívali
takovou pěknou písničku do skoku „Proč
bychom se netěšili, když nám Pán Bůh
zdraví dá". Myslíte, že mě ta písnička
nějak roztesknila? Vůbec ne. Je pravda,
že se zdravím to je u mě trochu vachrla-
té. Doktor Chrt sice při poslední kontro-
le říkal, že by se snad s tou mou nožkou
mohlo časem ještě něco udělat, ale kdoví?
Když však o tom přemýšlím, i s kratším
běhákem prožívám dost dobrých věcí. A
zdraví přeju všem svým milým.

I u věcí neradostných
najdeš často skrytý cíl.

Přijdeš na to, proč to – ono
na tebe Bůh dopustil.

Konec Daniel Henych

K čemu to bylo dobré
12

Dotýkat se tajemství bytí

Jedním z podstatně důležitých
úkolů křesťanských církví dnes je
hledání způsobu zvěstování evan-
gelia ve společnosti, ve které žijeme.
Trápí to nás – evangelíky a trápí to i
druhé církve kolem nás. Není marné
podívat se, jak se k této otázce staví
jiní – v daném případě katolíci.
Podívejme se tedy na to, co k tomu
říká biskup Joachim Wanke v knize
"Obtíže a šance církve v dnešním
světě". Kostelní Vydří, Karmelitán-
ské nakladatelství, 2006.

Oč jde? "Jediným účelem církve je,
když to řekneme zkráceně, odkrýt
pro člověka každé doby a každé
generace Boží obzor tak, jak to dělal
pozemský Ježíš z Nazareta. Církev
to dělá s vědomím a ve víře, že tento
Ježíš byl více než náboženský učitel,
že ve své osobě sám otevírá přístup
k Boží skutečnosti, že je tedy součas-
ně "dveřmi", skrze něž Bůh vstupuje
do našeho života a opačně – nám se
dostává přístupu k Boží skutečnosti.
Abych to řekl ještě jinak: církev je tu
kvůli evangeliu… Evangeliem se v
křesťanském smyslu míní vyhlášení
základní změny moci: sesazení
všech mocností a sil imanentních
světu z jejich mocenských pozic a na
jejich místo dosazení vzkříšeného
Ježíše Krista jako Pána nad veške-
rým světem, i nad církví.
Tomuto poselství, tomuto evangeliu
má být v každé generaci vytvořen
"rezonanční prostor". Toto poselství
chce a má působit "ozvěnu" v životě,
v srdcích lidí." (s. 67).

Jak na to? "V současné době potře-

bujeme – stručně řečeno – méně
náboženského "vrcholového spor-
tu", ale spíše opět nová "elementární
cvičení" ve věcech křesťanské víry.
Potřebujeme odvahu k novému, jed-
noduchému, a přece celistvému for-
mování a utváření našeho zcela
osobního, ale i církevního všedního
dne z ducha evangelia.(s.68).
Tím se podivuhodným způsobem
blížíme, ovšem ve zcela jiném spole-
čenském kontextu, opět situaci křes-
ťanství v prvních třech staletích jeho
existence. (s. 69).
Misionářská spiritualita, nebo jedno-
dušeji ochota nechat si nahlédnout
do srdce v záležitostech víry, před-
stavuje obrazně řečeno jakoby
"spodní vodu" pro to, co má růst a
kvést na poli církevní praxe všední-

ho dne. Jde o vnitřní postoj, o smýš-
lení nositelů této přítomnosti, tedy o
nás křesťany samotné" (s. 75).

Jazyk víry: "K základním překáž-
kám misionářské přítomnosti evan-
gelia v profánní společnosti patří
častá neschopnost mnoha křesťanů
dát své víře přesvědčivou jazykovou
podobu". (s. 79).
"Vzhledem ke "ztrátě řeči" křesťanů
bychom zřejmě měli více povzbuzo-
vat a vést k nové prohloubené nábo-
ženské "řečové a znakové kompe-
tenci" pro dnešní dobu" (s. 80). 
"Aby tu byla církev pro "nerozhod-
né", je zapotřebí "církve "rozhod-
ných". (s. 77).

Jaro Křivohlavý

Zvěstování evangelia dnes

Ve dnech 10. - 28. ledna probíhá 
v Muzeu Mladoboleslavska na
hradě v Mladé Boleslavi výstava
věnovaná nálezu archivu bratr-
ského biskupa Matouše Koneč-
ného. 
Současně byly vystaveny i před-
měty, vyzvednuté při záchran-
ném archeologickém průzkumu. 
V bývalém bratrském objektu,
zvaném Karmel, se totiž uskuteč-
ňuje úplná rekonstrukce objektů
a výstavba nových budov, v nichž
bude umístěna vysoká škola
podniku Auto Škoda Mladá
Boleslav. 
Zmíněná výstava zachycuje vý-
běr z nejzajímavějších písemnos-

tí, jejichž jádro tvoří rozsáhlá
korespondence. V naprosté větši-
ně jde o listy zaslané seniorovi
Konečnému. Seznam pisatelů,
jichž je několik desítek, tvoří jiní
bratrští biskupové, kněží Jed-
noty, bratrská šlechta (včetně
několika listů Václava Budovce 
z Budova a Karla st. ze Žerotína)
a řada dalších osob kulturního i
politického života předbělohor-
ských Čech. 
Jedná se o největší nález podob-
ného charakteru od doby objeve-
ní bratrských foliantů sbírky
Akta Unitatis Fratrum v Lešně na
konci 30. let 19. století.

Jiří Just

Představitelé nejrůznějších severoamerických baptistických konvencí a organi-
zací, zahrnujících přes 20 milionů členů a sympatizantů, jednali 10. dubna 2006
v Atlantě o "rozšiřování příležitostí ke společenství a spolupráci". 
Toto shromáždění se konalo v Carter Center pod záštitou Jimmyho Cartera,
bývalého amerického prezidenta a baptistického učitele Nedělní školy. Carter
označil setkání, kterého se zúčastnili zástupci různorodých skupin, za historic-
kou událost a vybídl účastníky, aby navzdory rozdílům - rasovým, kulturním,
geografickým a denominačním - vyhledávali společné cíle. Setkání v Atlantě se
nezúčastnili žádní představitelé Jižní baptistické konvence. Carter prohlásil, že
"velmi běžným názorem o baptistech je, že spolu nemůžeme vycházet... Byl jsem
velice zarmoucen, když se rozdělovala má vlastní konvence (Jižní baptisté)."
Dodal však, že "existuje celá řada věcí, ve kterých můžeme nalézt shodu", a zmí-
nil zapojení účastníků setkání do Světové baptistické aliance (BWA) a společně
sdílené vyznání, že lidé "jsou spaseni milostí skrze víru v Ježíše Krista". Carter
povzbuzoval účastníky, aby se přihlásili ke spolupráci a zveřejnili společně sdí-
lené cíle. 
Účastníci setkání se ponořili do široce pojaté diskuse, která trvala více než čtyři
hodiny a byla soustředěna na klíčové problémy jednotlivých konvencí a organi-
zací. Na závěr schválili prohlášení, které vyjadřuje společné zájmy a cíle. Nazvali
jej "Smlouva severoamerických baptistů". Prohlašují zde, že "si přejí spolu hovo-
řit a spolupracovat na vytvoření důvěryhodného a ryzího prorockého baptistic-
kého hlasu". Potvrzují též svůj závazek rozvíjet "tradiční baptistické hodnoty,
včetně sdílení evangelia Ježíše Krista a jeho důsledků pro veřejné a soukromé
mravní zásady". Účastníci se výslovně přihlásili "ke svému závazku jako křesťa-
né podporovat mír se spravedlností, sycení hladových, odívání nahých, ochra-
nu bezdomovců, péči o nemocné a marginalizované, integraci cizinců do spo-
lečnosti, prosazování náboženské svobody a respektování náboženské různoro-
dosti". Účastníci setkání se shodli na uspořádání shromáždění, pravděpodobně
v roce 2007, jehož smyslem by byla "oslava společných baptistických cílů a pro-
jednání dalších příležitostí ke spolupráci coby křesťanských partnerů". 
Shromáždění v Atlantě vystihlo dlouhodobou potřebu, sdělil Carter v interview
po jeho skončení. "Mnoho baptistických představitelů několik let vyjadřovalo
touhu po setkání různorodých baptistických skupin," dodal. "Toto se uskutečni-
lo jako odpověď na jejich přání. Byl jsem překvapený a potěšený obrovskou
odezvou, která nemá obdoby." 

Převzato z Associated Baptist Press - www.abnews.com

Nálezy na Karmeli

Jimmy Carter vybízí ke spolupráci



* Kdysi jste prohlásil, že idea Evropské
unie je křehký projekt, který vyžaduje
péči, protože dějiny Evropy byly stále
dějinami štěpení.
Ano, to jsem opravdu řekl. Mínil
jsem toto: Integrace Evropy zname-
ná obrat v dějinách tohoto kontinen-
tu, který akutní konflikty obvykle
řešil dalšími roztržkami. Nyní se
děje pokus nahradit tuto racionalitu
(spíše iracionalitu) zvládání konflik-
tů racionalitou jinou: náročnými
jednáními, nepříjemnými kompro-
misy, krocením egoismů národních
států atd. V tomto smyslu je to křeh-
ký projekt jako každý novorozenec.
A stále je mu zapotřebí podpory a
péče; také, a především, ze strany
církví.
* Nyní je ČR součástí EU a tím blíže k
zemím jako Německo nebo Rakousko. Ve
vztazích k nim také v dávnější nebo
nedávné minulosti docházelo k roztrž-

kám. Má váš synod funkci smiřující?
Opravdu. Česká republika již nesto-
jí za dveřmi, není již obětí evrop-
ských mechanismů, nýbrž podílí se
na jejich tvorbě. A tím - pozor! -je
také spoluodpovědna za vše, co EU
činí a plánuje, za všechno pozitivní,
ale i negativní, za to, zda se projekt
„Evropa" zdaří nebo ztroskotá. - Co
se týče uzdravování historické
paměti, zde se náš synod přímo
nepodílel - s jednou výjimkou: Ra-
kouské církve Leuenberského spo-
lečenství vypracovaly pozoruhodné
memorandum k otázce tzv. Bene-
šových dekretů, adresovaly je círk-
vím Leuenberského společenství v
ČR a slavnostně předaly při zasedá-
ní synodu v r. 2002. Synod na toto
gesto odpověděl. - Obecně jsou to
však spíše jednotlivé církve, které v
tomto směru pracují ke smíření:
Vzpomeňme na prohlášení synodu
Českobratrské evangelické církve k

česko-německým vztahům z r. 1995
nebo na připravovaný projekt eku-
menických rad České republiky a
Rakouska, nazvaný pracovně „Pří-
pad Brno", jehož cílem je nově
pojmout konfliktní historii jednoho
města.
* Evropské „Leuenberské společenství
církví" změnilo své jméno na „Spole-
čenství evangelických církví v Evropě".
Proč jste se nepřipojili k této změně?
Vlastně jen z důvodů prakticko-
jazykových. Náš synod by se musel
jmenovat „Synod společenství
evangelických církví v Česku - spo-
lečenství evangelických církví v
Evropě". To se nám zdálo krkolom-
nější než dosavadní název: „Synod
církví Leuenberského společenství 
v ČR".

Rozhovor byl uveřejněn na interne-
tové stránce Společenství evangelic-
kých církví v Evropě, wvjyj

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Mgr. Zdeněk Škrabal
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem
objednávek tel.: 541 233 232, fax: 541 616
160, e-mail: zakaznickecentrum@media-
servis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365

28. 1. 2007
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Mazur - Martin ve zdi: 19.30 - Modřany, Písková
6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30 Škeříko-
vá - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na Doubkové 8:
9.30 Mareš VP - Spořilov, Donovalská 1862: 9.30
Bísek - Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký -
Střešovice, n. Před bateriemi 22: 9.30 Pavel
Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378: 9 -
Vinohrady, Korunní 60: 9.30 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml., 18
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gonda 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
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

In memoriam kurátora Ladislava Mojžíše NOEMI
www.noemka.com

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

Podrobné informace vám zašleme poštou
nebo e-mailem. 

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

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

ZUŠ PRAHA 7 přijímá žáky na obor
hra na varhany. 
Kontakt pro bližší informace: 
220 875 863, 220 876 945, 603 460 548, 
zus.simackova@seznam.cz.

č. 5
DOMAŽLICE HLEDAJÍ FARÁŘE
Sbor ČCE v Domažlicích hledá faráře
na plný úvazek. Schopnost týmové
práce, bližší vztah k činnosti s dětmi.
Nástup možný od září 2007, nebo dle
domluvy. Bydlení zajištěno v nově
postaveném sborovém domě. 
Informace: sestra kurátorka Milena
Wolfová, 
tel.: 606 459 514, 
nebo mail: 
milenawolfova@seznam.cz. 

č. 4

Inzerce

Vážení přátelé, zarmoucená rodino,
bratři a sestry,
když o Vánocích r. 1969 zemřel blíz-
ký příbuzný rodiny Mrázovy a
Mojžíšovy ze Srbců b. profesor J. L.
Hromádka a 4. ledna po Novém
roce měl pohřeb, přijel tehdy ze Že-
nevy i generální tajemník Světové
rady církví dr. Eugene Carson Blake
a promluvil ve vinohradské modli-
tebně za přítomnosti zpravodajské-
ho filmu, který celé jeho vystoupení
natáčel. Nebylo divu; byla to udá-
lost, když představitel nekatolické-
ho křesťanstva mluvil na pohřbu
jednoho z nejvýznamnějších teologů
20. století.
Nás tehdy zaujalo, že dr. Blake vů-
bec nemluvil jako pohřební řečník, 
s pathosem, ponurou vážností a
smutkem ve tváři. Pozdravil nás
vlídným úsměvem a pak s vděčnos-
tí připomněl nehynoucí Hromád-
kovu zásluhu o dorozumění mezi
národy a mezi křesťany z Východu a
Západu.
Tehdy jsem si uvědomil, že smutek
není na křesťanském pohřbu to
nedůležitější ani hlavní. Ne že by-
chom nebyli smutni, když se loučí-
me se svými blízkými a když se
dnes velenický sbor loučí se svým
dlouholetým kurátorem. Loučení je
smutné už ze své podstaty a nikdo
nejsme tak duchovní, aby se nám
smutek vyhýbal. Ani my se nemáme
vyhýbat smutku. Všechno má svůj
čas, jak praví Kazatel: jako je čas
sázet a čas sklízet, čas mlčet i čas
mluvit, čas boje i čas pokoje, tak je i
čas veselí a čas smutku. Nepotrvá na
věky. Smutku prý ubývá se čtver-
cem času, a to je dobře. Smutek totiž
musí udělat místo vděčnosti, a ta
naopak s postupujícím časem roste a
sílí. A my máme být za co a za koho
vděčni!
První, co nás s manželkou napadlo,
když nám pošta doručila úmrtní
oznámení b. Ladislava Mojžíše, by-
lo: Odešla skutečná osobnost. Čím to
je, že je někdo osobností? Že má
někdo kouzlo osobnosti, jako měl b.
Mojžíš, to nám bývá dáno do vínku
a s tím už přicházíme na svět. O to
ostatní se musíme přičinit svým my-
šlením a jednáním, svou čestností a
poctivostí, svými postoji a celou
svou životní prací. Připouštím, že b.
Mojžíš by byl osobností, i kdyby ne-
byl křesťanem. O to víc byl osobnos-
tí, že byl statečným křesťanem v do-

bě, kdy se to nenosilo a kdy bylo
třeba svou víru obhájit. On to uměl
svým osobitým způsobem.
B. kurátor Mojžíš nepatřil zrovna
mezi tiché v zemi. Byl to sebevědo-
mý sedlák tělem i duší. Dovedl
obhájit svou stavovskou čest právě
tak jako svůj světový názor a svoji
křesťanskou víru. Jak kdosi pozna-
menal, pro víru by se byl serval i 
s ďáblem. On měl v sobě něco furi-
antského a nenechal si hned tak něco
líbit. Prý - po vážném střetnutí s jed-
ním činitelem - za to i rok seděl. To se
mi líbí na naší křesťanské víře, že
člověku dovoluje, aby byl sám se-
bou. Jak poznal už Tomáš Akvinský,
milost Boží neruší naši přirozenost,
nýbrž ji v dobrém potvrzuje. A jako
biblickému Mojžíšovi nebylo rovno
v Izraeli, tak i náš b. Mojžíš nenašel
sobě rovného v celém kraji. Tak
pevná a hluboce zakořeněná byla
jeho víra.
A jaký že nám b. kurátor zanechal
odkaz? Šlo mu velice o to, aby nevy-
hynula naše víra v tolerančním ven-
kovském Polabí. Nikdy neopouštěl
společná shromáždění, jak mnozí
obyčej mají, a od mlada přijížděl 
s celou svou krásnou rodinou ze
Srbců do velenického kostela. Právě
ten kostel mu dělal starosti, když
jeho oprava se stále odkládala pro
neshody stavebních odborníků a
pracovníků památkové péče. Zato
však byla krásně opravena fara na
počátku let devadesátých, která je
dnes určitě hezčí a modernější než ta
původní z roku 1835. B. kurátor
Mojžíš se ujal své funkce v roce 1977
po rezignaci svého předchůdce b.
Fialy, předsedy JZD v Dymokurech.
Stál v čele sboru dlouhých 29 let.
Jeho památka nám bude mít stále co
říci, a tak zemřev, ještě mluví.
Bratři a sestry, mám pozdravit toto
shromáždění od mé manželky Věry
Hajské, poslední volené farářky to-
hoto sboru, která, upoutána na
lůžko, je s námi v tuto chvíli aspoň v
duchu, když už nemůže být osobně.
Ráda vzpomíná na 10letou spolu-
práci s b. kurátorem, a stejně tak
vděčně vzpomíná na to, jak Mojží-
šovi vždy štědře pamatovali na kos-
tel i faru.
Jak zakončit tuto vzpomínku? Jedna
možnost je poetická. Byla mi nabíd-
nuta, a tak vám ji přečtu:
Odchází hospodář. Jsou naplněni dnové
života jeho jako zralý klas.

Odchází hospodář. Ty promluv, rodný
krove, nám tíseň stáhla třesoucí se hlas.
Odchází hospodář, jenž základy tvé
kladl a studnu hloubil, símě rozhodiv.
Odchází hospodář, by ještě ve vzpomín-
kách vládl - věrností naší věčně bude
živ.
Druhé zakončení je biblické s struč-
nější: 
"Památka spravedlivého je požehnaná."
Př 10,7

* * *
Nakonec děkuji paní farářové Mi-
ladě Vrané, která mě inspirovala 
k této vzpomínce. Ta vznikla z naší
spolupráce.
Dovětek pro čtenáře ET - KJ
1. B. Ladislav Mojžíš (2. 4. 1922 - 11.
11. 2006), kurátor sboru ČCE ve
Velenicích, seniorát Poděbradský,
vykonával svoji funkci od roku 1977
a ještě v EK 2006 je jako kurátor jme-
nován. Ve skutečnosti na funkci
rezignoval už před několika lety ze
zdravotních důvodů. Ta zůstala ne-
obsazena, když se nenašel nikdo,
kdo by se jí chtěl ujmout. Místo-
kurátorkou je s. Jitka Táborská z Ve-
lenic. S b. kurátorem Mojžíšem jsme
se rozloučili v sobotu 18. listopadu
2006 ve velenickém kostele. Pohřeb
vykonal administrátor sboru b. se-
nior Pavel Dvořáček z Poděbrad.
2. Že na pohřbu profesora J. L. Hro-
mádky mluvil též gen. tajemník SRC
dr. E. C. Blake, to mi potvrdil můj
přítel farář Blahoslav Hájek, byli
jsme tam ostatně spolu. Ten taky
spolehlivě pamatoval jeho jméno.
Zajímavé ovšem je, že b. profesor
Josef Smolík ve své knížce "Josef
L.Hromádka, život a dílo" (ER Praha
1989) tuto skutečnost nezmiňuje,
ačkoli jinak vyjmenovává všechny
řečníky, kteří mluvili jak ve vino-
hradské modlitebně, tak potom v
obřadní síni strašnického kremato-
ria. Stalo se tak nejspíš nedopatře-
ním (str.166).
Jestli projev dr. Blaka (čti: blejka)
natáčel zpravodajský film nebo tele-
vize, to nemohu s určitostí říci. Stálo
by za to se porozhlédnout v archi-
vech, jestli se záznam někde neza-
choval. V případě že ano, bylo by jej
možno odvysílat pro pamětníky 
v Křesťanském magazínu nebo v Ži-
votě víry, eventuálně i vydat spolu 
s jinými památnými projevy (i kázá-
ními) na některém z audiovizuál-
ních nosičů.

V. Hajský

Redakce ET – KJ zve své čtenáře 
k aktivní účasti na projektu 

„OTEVŘENÉ FOTOALBUM“
Pro rok 2007 je vybráno téma „Ze
života našeho sboru" a námětem
fotografií mají být obrázky z for-
málních i neformálních příležitos-
tí, které váš sbor uskutečnil. Tedy
nejen záběry z nedělních bohoslu-
žeb a jiných shromáždění (např. 
z vánočních besídek), ale i výletů,
společných posezení atd.
Věříme, že v době obecně rozšíře-
né digitální fotografie se ve vašich
počítačích hromadí množství
vhodných obrázků. Své snímky
zasílejte elektronicky na adresu: 
ET.KJ@worldonline.cz 
s krátkým popiskem fotografova-
ného objektu, akce, případně s da-
tem a se jménem autora.
Podařené záběry v odpovídající
kvalitě budeme postupně v letoš-
ním ročníku uveřejňovat.

* * *
KAZATEL MILOŠ ŠOLC ST. byl odvo-
lán svým Pánem na věčnost ve
věku 95 let. Rozloučení s drahým
zesnulým bude v sobotu 3. února v
11 h v modlitebně sboru BJB 
v Praze 3, Vinohradská 68.

Rozhovor s prof. Pavlem Filipim

Oznámení

Pohřební projev, který nebyl přednesen pro nezájem pozůstalých

Dokončení z minulého čísla

Dary na tiskový fond
za prosinec 2006

br. ing. Bartušek Jan
2000

ses. Demplíková Anna
1500

ses. Doubravová Libuše 
(Praha 8)

2000
ses. Heczková Anna 
(Hrádek)

1000
br. Jelínek Jan (Oráčov)

1000
br. Kotouček Jan

200
br. ing. Lachman Jan

200
manželé Pokorní 
(Pardubice)

5000
ses. Svobodová Antonie 
(Chýnov)

1000
neznámý dárce 

1000

celkem: 14 900

Všem ochotným dárcům velmi
děkujeme za jejich příspěvky
Kostnické jednotě – sdružení
evangelických křesťanů, o.s.,
a zároveň upozorňujeme, aby-
ste se obrátili na sekretariát
co nejdříve, chcete-li dostat
potvrzení o svém daru v roce
2006 za účelem snížení daňo-
vého základu.


