
KONEČNĚ, BRATŘÍ, PŘEMÝŠLEJTE O
VŠEM, CO JE PRAVDIVÉ, ČESTNÉ, SPRA-
VEDLIVÉ, ČISTÉ, COKOLI JE HODNÉ
LÁSKY, CO MÁ DOBROU POVĚST, CO SE
POVAŽUJE ZA CTNOST A CO SKLÍZÍ
POCHVALU.

Filipským 1,8
Ctnosti, které zde apoštol jmenuje,
jsou zcela obecné, nemusejí mít
žádný vztah k víře. Všichni lidé je
oceňují, každý chápe, že pravdivost,
čestnost , spravedlnost prospívají i
veřejné obci, městu či státu. (I zločin-
ci s tím počítají, jenže předpokládají,
že se tím budou řídit druzí, a proto je
budou moci obelstít.) Vždyť i záko-
ny, které si veřejná moc stanoví,
budou málo platné, nebude-li veřej-
ný život prosycen těmito hodnota-
mi. A nemůže být pochyb o tom, že i
novozákonní církev toto věděla a
ráda tyto obecné ctnosti pěstovala,
doporučovala, rozvíjela. To dokazují
apoštolské listy. Vždyť i jim záleželo
na veřejném blahu a církev k němu
přispívala, byť v nich nic specificky
vyznavačského nebylo.
Avšak v poměru k jádru evangelia
jsou tyto výzvy druhotné. Co je
prvotní? Naše epištola to vyjadřuje
proslulým hymnickým vyznáním o
Ježíši Kristu: Způsobem bytí roven
Bohu, přece na své rovnosti nelpěl,
sám sebe zmařil, vzal na sebe způ-
sob služebníka, ponížil se, podstou-
pil smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvý-
šil nade vše, aby se před ním skloni-
lo každé koleno. Ještě kratčeji řeče-

no, je to vyznání lidského hříchu a
Kristova vítězství nad ním – to je
prvotní podstatné, na tomto vyzná-
ní křesťanská církev stojí i padá.
Etické vybídky jsou toho nutným
důsledkem, avšak právě až důsled-
kem. V poměru k jádru vyznání jsou
druhotné. 
Jestliže takto odlišíme prvotní od
druhotného, můžeme přidat ještě
jeden rozdíl mezi obojím: v našem
současném zdejším světě tomu dru-
hotnému lidé rozumějí, tomu prvot-
nímu málo. Naše nevyznávající oko-
lí u nás asi předpokládá pravdivost,
čestnost, spravedlnost a často i od
nás očekává to, co je hodné lásky, co
má dobrou pověst a co se pokládá
za ctnost. Sociální služba, diakonie,
charita – to je vaše místo, řekli by
zřejmě mnozí. Však i někteří spon-
zoři se k tomuto druhu křesťanské
práce dají naklonit. Buďme za to rá-
di. Nesmíme je zklamat. Však i Bůh
sám od nás službu lásky očekává.
Kdežto jádru víry většina lidí nero-
zumí. Hřích a milost se jim zdají být
odtažité pojmy. To však nemůže nic
změnit na tom, že právě zvěst o nich
je podstatná, naprosto nevyhnutel-
ná, pro ni zde my křesťané jsme.
Ona má praktické důsledky ve služ-
bě bližním, avšak ať se v nich neroz-
pustí jako kostka cukru v kávě. Ty
činy jsou teprve důsledkem našeho
vyznání, nikoliv jeho podstatou. 
Z evangelijní zprávy o hříchu a
milosti vycházíme, ona je podložím

našich slov i činů. Nebudeme to
zdůrazňovat na každém kroku, ne-
musíme ostatním sociálním spolu-
pracovníkům naznačovat, že my
jsme něco jiného. Však si proto ne-
smíme myslet, že pro to naše výcho-
disko jsou naše služby lepší než dru-
hých. Vždyť přiznejme, mnozí jiní
nás v účinné službě předčí – a ne-
mluví o tom. Mnozí z nich třeba ani
neumějí zdůvodnit, proč se tak obě-
tují, proč tu práci dělají a tak nás za-
hanbují. My však známe zdůvodně-
ní: milost Boží v Kristu. To je pod-
stata, v tomto poselství nás nikdo
nezastoupí, byť to málokdy umíme
zřetelně tlumočit a byť to sotva vy-
volá zájem sponzorů. To je naše
napřed – kdežto služba potom. 
Tímto napřed a potom nemíním
doporučit, jak si to kdo má uspořá-
dat časově, nýbrž významově. Obě-
tavý pracovník diakonie může ně-
který den strávit třeba dvanáct
hodin času v praktické službě bliž-
ním – a své modlitbě věnovat třeba
jen jedinou minutu. Avšak ta bude
podstatná. To nechť nám nezmizí
ani navzdory veřejné pozornosti ne-
bo i pozornosti sponzorů. Náš text 
v listě Filipským je uveden slovíč-
kem konečně. To konečně nezname-
ná vyvrcholení, nýbrž spíš nakonec,
toto je závěrečný důsledek. To vše
až poté, co jste pochopili, jak naléha-
vá je milost Kristova. 

Blahoslav Hájek

Evangelický
týdeník
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Co napřed a co potom

Směrodatným je rok 1789. Od toho
roku, kdy se zrodila francouzská
revoluce, křesťanská církev už neži-
je jako povinná instituce. Církev ve
Francii byla prohlášena za národní
a její jmění za znárodněné. Rok na-
to byly rozpuštěny duchovenské
řády a kláštery. Církevní správa
byla zcela podřízena státní správě.
Počet biskupů byl zredukován ze
134 na 83. Všichni duchovní museli
složit slib věrnosti státu. A šroub se
utahuje: 40 tisíc duchovních je
vysídleno a křesťanství je zakázáno.
Na jeho místo nastoupil kult rozu-
mu. Všechny kostely včetně Notre
Dame v Paříži byly přeměněny v
chrámy Rozumu. Zvláště katolicis-
mus byl ve Francii hluboce poní-
žen, ale nezůstal bez síly. Po dlou-
hých bojích s papežským státem
císař Napoleon vydal roku 1801
konkordát, který sice neuznal kato-
licismus za státní církev, ale přece
jen za náboženství většiny fran-
couzských občanů. Tento krátký
vhled do dějin Francie dá pochopit,
oč francouzské revoluci šlo: Svo-
boda byla jejím prvním požadav-
kem, jařmo církve musí být zlome-
no a účast na jejím životě bude jen
dobrovolná. Povinná příslušnost 

k církvi byla zrušena a hlavně byl
zrušen povinný křest. Stát se zavá-
zal respektovat svobodu víry a svo-
bodu svědomí. Toto odcírkevnění
života přineslo s sebou zesvětštění,
sekularizaci, která zasáhla všechny
evropské národy a projevuje se
dnes po více než dvou staletích v
pocitu moderního člověka, že je
jediným pánem svého života: nic

nemusí, všechno může, chce-li, je
svobodný občan.
Z církve odcházejí nejprve vzdělan-
ci. V následujícím 19. století zazna-
menala církev velký odliv průmy-
slových dělníků a ve 20. století od ní
odcházejí její nejvěrnější, rolníci a
měšťané. Tento úbytek členů by zněl
církvi umíráčkem, kdyby povinná

Tento sloupek píšu dva dny po kladení věnců a zapalování svíček na
Národní třídě. Připomínali jsme si 18. výročí sametové revoluce. Za
mého mládí to byl věk, odkdy člověk mohl i na ty nejnepřístupnější
filmy.
Z různých výzkumů veřejného mínění a statistik u příležitosti výročí
revoluce mne zaujal jeden údaj: Těch, kdo soudí, že jsme se nevyrov-
nali s dědictvím komunistické minulosti, je nejvíce mezi mladými
lidmi. Více než mezi lidmi střední generace nebo mezi seniory. 
Vyvolává to poněkud paradoxní pocity. Na jedné straně lze konstato-
vat, že přes veškeré odlišnosti jsme na tom podobně jako Německo po
druhé světové válce. Musela nastoupit nová generace, která téma
vyrovnání se s minulostí otevřela. A nakolik mohu soudit, Španělé se
podobně vyrovnávají s frankistickou minulostí, Chilané s vládou
Pinochetovou, Argentinci s dobami vojenské diktatury.
Na druhé straně se nelze zbavit pocitu, že mladí, kteří jsou – právem
– nespokojeni s vyrovnáním se s minulostí, mohou těžko některé věci
pochopit. Těžko jim vysvětlit všudypřítomný strach, který vedl tisíce
lidí k podpisu anticharty či závazku spolupráce s StB.
K osobnímu vyrovnání se s minulostí těžko někoho nutit. Jen mám
smutný pocit, že církve příležitost, která se počátkem devadesátých
let nabízela, veskrze nevyužily. Vrhá to dlouhý stín i na dnešní věro-
hodnost.
Jedno bychom ale udělat mohli: Mohli bychom mluvit o hrdinech – a
brát si z nich příklad. Nedávno jsem strávil celý den v Památníku
holocaustu (Jad vašem) v Jeruzalémě. Jedna z věcí, které mne zarazi-
ly, byla, jak bylo naprosto nepředvídatelné, kdo bude kruťas a kdo
hrdina. Velitelé a strážci koncentračních táborů se rekrutovali ze
všech vrstev společnosti – z rodin bohatých i chudých, vzdělaných i
nevzdělaných, z prostředí katolického i evangelického. Totéž ovšem
platilo o těch, kteří se uprostřed toho běsnění projevili jako hrdinové
lidskosti a kdo schovávali a za cenu nasazení vlastního života uchrá-
nili před smrtí židovské děti. 
Že by za to mohly nějaké geny? Na to zapomeňte! Vezměme vážně, že
jsme bytosti schopné morálního rozhodnutí. 

Dan Drápal

Sametová revoluce je plnoletá
Od povinné k nepovinné církvi

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Ti z našich čtenářů, kteří nahlédli
do situace jedné soboty v Praze, té
výroční, křišťálové, by měli nejspíš
jiný dojem než ti, kteří se atmosféry
onoho dne dotýkali. Sdělovacím
prostředkům bych dal za pravdu,
pokud bych zažil jen jednu chvíli
na cestě domů metrem ve stanici
Palmovka. Souprava se měla rozjíž-
dět, náhle dupot jak koní, lidé běží-
cí kolem, poté neméně rychlé poli-
cejní komando. Kmitla myšlenka,
kdo to asi přistoupí do našeho
vozu. Když jsme se rozjeli, na konci
nástupiště leželo na zemi asi dvacet

lidí s roztaženýma rukama, noha-
ma, pod dozorem policistů kolem
nich. Jako obraz druhý může
posloužit naprosto pokojné shro-
máždění u synagogy s řadou přátel
a známých na dosah. Vedle mne
přítel z devítiletky, kus dál v davu
synodní senior. Chvíli předtím si
od nás Jiří Dienstbier nechal při-
pnout Davidovu hvězdu a vyfotit
se pro náš list.
Záměr otcem informace: tak se cho-
vala v posledních dnech média. A
to souručivě jak bulvár, tak ostatní

Jiřího Dienstbiera vyfotografoval pro náš list Jan Kašper

Na vlastní oči 
(aneb o čem se mlčelo)

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4
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OSLAVA PAMÁTKY REFORMACE V ŘÍMĚ
(Řím, 31. 10. 2007 – NEV) Protestantské církve, které mají svá společen-
ství zastoupená v Římě, oslavily Památku reformace různými způsoby. 
26. a 27. října připravila Biblická společnost výstavu s doprovodnými
akcemi při příležitosti 400. výročí od vydání nejstaršího italského pře-
kladu Bible. Bibli přeložil Giovanni Diodati a byla poprvé vydána v roce
1607 v Ženevě. Od té doby Biblia Diodati, jak se tento překlad nazývá,
provází a formuje protestantská společenství v Itálii i mimo ní.
Na den Památky reformace 31. října se v Evangelickém luterském kos-
tele Christuskirche v Římě konaly slavnostní bohoslužby na vysoké
hudební umělecké úrovni. Bohoslužby doprovázelo ekumenické decho-
vé těleso Con Fuoco z Německa, které následující den zahrálo při příle-
žitosti svátku všech svatých na slavnostní mši v kostele Santa Maria
dell’Anima.
Baptistický církevní sbor v Římě ve spolupráci s Valdenskou církví
uspořádaly na Den reformace 31. října sympozium spojené s gospelo-
vým koncertem a bohoslužbami. Sympozium se zabývalo osobností
Martina Luthera Kinga a jeho snem o rovnosti lidí všech ras. 
Při příležitosti 524. narozenin reformátora Martina Luthera, který se
narodil 10. listopadu 1483, absolvovali studenti protestantského Centra
Melanchton intenzivní víkendový seminář o Martinu Lutherovi v Římě.
Luther navštívil Řím v roce 1510 a pobýval zde 4 týdny. 
Cílem semináře bylo hledání odpovědi na otázku, co mohl Luther vidět
a navštívit během svého pobytu, který na něm zanechal nesmazatelný
dojem.

SPOLEČNÝ SYNOD BAPTISTŮ, METODISTŮ A VALDENSKÝCH V ITÁLII
(Řím, 31. října 2007 – NEV) Ve dnech 2. – 4. listopadu se v Římě usku-
tečnilo spojené zasedání synodu Baptistické, Metodistické a Valdenské
církve v Itálii. Společné shromáždění se neslo pod tématem „Proč
spolu? – Spolu pro koho?" 
Synod se věnoval zejména otázkám ekumenických vztahů, pastoračním
otázkám a otázkám etickým, jako je homosexualita, bioetika, životní
prostředí a ochrana stvoření, ekonomická spravedlnost a otázky migra-
ce. Diskutovalo se také o společném týdeníku Reforma a vydavatelství
Claudiana.
Metodisté a valdenští tvoří v Itálii od roku 1979 jedinou sjednocenou
církev. S Jednotou baptistů jsou v úplném společenství, což znamená, že
si navzájem uznávají svátosti a ordinaci duchovních. Je to jedinečný pří-
pad úplného společenství vzhledem k tomu, že křestní praxe je v těch-
to dvou církvích rozdílná. Zatím co  baptisté křtí jen dospělé věřící, 
v metodistické i valdenské církvi jsou křtěny jak děti - včetně novoro-
zenců - tak i dospělí, kteří vyznávají křesťanskou víru.
Baptisté, metodisté a valdenští v roce 1990 na svém prvním společném
shromáždění potvrdili vzájemné uznávání se jako církví a zavázali se 
k intenzivnější vzájemné spolupráci na nejrůznějších úrovních. Ovocem
úspěšné spolupráce je i společný týdeník „Reforma".

NÁBOŽENSKÁ SITUÁCIA V ČÍNE SA ZLEPŠUJE
(Hong Kong, 7. novembra 2007 – ENI) Skupina ázijských a afrických
anglikánskych vodcov, ktorá sa nedávno vrátila z návštevy v Číne, oce-
nila rozhodnutie vládnúcej Komunistickej strany Číny vložiť slovo
„náboženstvo" do textu Ústavy krajiny. „Je to uznanie rastúcej úlohy,
ktorú cirkev hrá v rozvoji ekonomiky a spoločnosti", napísali predstavi-
telia anglikánskych cirkví v správe z návštevy. Anglikánski vodcovia
navštívili Čínu v dňoch 21. – 30. októbra. 
Podľa štátnych čínskych médií, zmena zodpovedá potrebe prispôsobiť
sa „novej situácii a novým úlohám".
Komunistická strana dlhodobo potláčala náboženstvo, keďže jej oficiál-
nym svetonázorom bol ateizmus. V posledných rokoch však čínski
vládni predstavitelia zastávajú názor, že náboženstvo môže zohrávať
dôležitú úlohu pri vytváraní „harmonickej spoločnosti".

Ekuména vo svete 46/2007

Rok a den poté, kdy byla zveřejně-
na podezření na vraždy v havlíčko-
brodské nemocnici, připravuje Psy-
chosociální intervenční tým ve spo-
lupráci se zástupci místních křes-
ťanských církví a Nemocnicí Hav-
líčkův Brod ekumenickou boho-
službu s následnou rozpravou.
Bohoslužba Na paměť a památku
se koná v úterý 4. prosince 2007 od
18 h v Husově sboru Církve česko-
slovenské husitské v Havlíčkově
Brodě (Dobrovského ul.). Po jejím
skončení naváže v přilehlém sále
přednáška psycholožky Bohumily
Baštecké Výroční reakce lidí zasaže-
ných neštěstím s následnou bese-
dou a možností individuálních roz-
hovorů.
Pořadatelé chtějí touto iniciativou
především uctít památku obětí.
Těmi jsou nejen zavraždění pacien-
ti a jejich rodiny a blízcí, ale také
zdravotníci, nesoucí tíhu události a
vyšetřování, a mnoho dalších zneji-
stělých nemocných i zdravých.
Rok a den poté, co se veřejnost do-
zvěděla o útoku zla uvnitř havlíč-
kobrodské nemocnice, chtějí pořa-
datelé připomenout, že neštěstí a
riziko provázejí naši existenci den-
ně. Díky lidem kolem nás se přesto

můžeme převážně cítit bezpečně a
pociťovat odvahu a naději. Nepos-
ledním cílem ekumenické boho-
služby je poděkování za čestnost a
slušnost, s níž se pracovníci ARO
havlíčkobrodské nemocnice se zlý-
mi činy na jejich oddělení vyrovná-
vali a vyrovnávají, a za to, že se dále
starají o pacienty s neměnným úsi-
lím a nasazením.
„I tam, kde čas hojí rány, se první
výročí události obvykle připomíná
návratem bolesti.
V Havlíčkově Brodě se část rány
nehojí. Vyšetřování zločinu pokra-
čuje, přetrvává nejistota, událost
není uzavřena," připomíná Bohu-
mila Baštecká.
Akce navazuje na ekumenickou
bohoslužbu Za smíření a obnovu
důvěry a následnou veřejnou deba-
tu, které se konaly 4. ledna 2007 –
měsíc a den po zveřejnění jmen lidí,
kteří v nemocnici pravděpodobně
zemřeli násilnou smrtí.
Při rozpravě se účastníci mj. zamýš-
leli nad otázkou, jak se z události
poučit. "Myslím, že touto akcí se
vzduch v našem městě výrazně
pročistil," hodnotil tehdy dosah
události místní evangelický farář
David Šorm. Pozitivní ohlasy za-

zněly také z vedení nemocnice a
města.
Psychosociální intervenční tým je
mezioborovým a mezidenominač-
ním uskupením lidí, kteří se zabý-
vají pomocí lidem a obcím po
neštěstích. V rámci své činnosti
pořádá ekumenické bohoslužby
jako jednu z možností k setkání 
s veřejností. Usiluje přitom o to, aby
rituál bohoslužby mohli sdílet i lidé
nenáboženští nebo jiných nábožen-
ských vyznání. Vychází z poznání,
že rituály jsou důležitým prvkem
pro smíření společenství: posilují v
přiznané bezmoci, poskytují struk-
turu v situaci narušeného řádu a
umožňují pojmenovávat a sdílet
prožité.

Karel Šimr – PIT, 
tiskový mluvčí akce: 731 433 011

Další kontakty:
Jaroslav Kolafa – PIT, koordinátor
akce: 603 554 785
Bohumila Baštecká – odborná
garantka PIT: 776 027 468
David Šorm – farář ČCE v Havlíč-
kově Brodě, člen přípravného vý-
boru: 739 244 611

Informace na: http://pit-cr.info

Ústavní soud dne 13.11.2007 vy-
hlásil nález, ve kterém zamítl stíž-
nost skupiny senátorů proti nove-
le zákona o církvích a nábožen-
ských společnostech č. 495/2005.
Dne 22.11.2005 poslanci přehlaso-
vali senátní veto a přijali zmíně-
nou novelu, která obsahuje tytéž
sporné části zákona o církvích a
náboženských společnostech, kte-
ré byly obsaženy již v původním
znění zákona č. 3/2002 a v roce
2003 je zrušil Ústavní soud (nález
č. 4/2003). Celý církevní zákon 
z roku 2002 byl tehdy tvořen bez
partnerského dialogu s církvemi a
ani při tvorbě novely nebylo při-
hlédnuto k názorům církví.
Zmíněná část tohoto zákona se
ukázala nejen nepřijatelnou pro
církve, ale dokonce protiprávní 
z pohledu tehdejšího Ústavního
soudu. Právními rozbory bylo
tehdy doloženo, že sporné části
církevního zákona odporují Listi-
ně základních práv a svobod. To
také potvrdil Ústavní soud tím, že
zmíněné pasáže o kontrole a za-
kládání nových církevních subjek-
tů tehdy zrušil. 

Nyní se Ústavní soud vyjádřil
přesně opačně a ponechal novelu
zákona v platnosti. Tento postup
vzbuzuje obavy z politizace celého
procesu a z jisté tendence omezo-
vat náboženské svobody v naší
zemi. Církvím se jeví jako nepřija-
telné odtrhovat od jejich existence
diakonie, charity a církevní škol-
ství. Sociální služba potřebným a
vyučování jsou neoddělitelnou
součástí života církve od dob Ježí-
šových. Nelíbí se nám, že úřednic-
ký aparát dostává do rukou nikoli
pouze evidenci, ale rozhoduje o
registraci těchto zařízení. Je zde

potenciální možnost k rušení těch-
to zařízení a zamlžování církevní-
ho charakteru právnických osob
založených církvemi ke službě.  
Na základě historických zkuše-
ností z doby totality se bráníme
rozdělování života církve na „vy-
znávání víry" a na „obecně pro-
spěšnou činnost". V pojetí křesťan-
ských církví jdou vždy vyznávání
víry a služba ruku v ruce. Nepře-
jeme si, aby docházelo k právnímu
oddělování toho, co svou podsta-
tou patří k sobě. 

Pavel Černý

Z církví u nás i ve světě

Předseda ERC k nálezu Ústavního soudu

Bohoslužba na paměť a památku

tisk, veřejnoprávní rozhlas a televi-
ze jak privátní stanice. V čem se tak
všichni shodli? Ve stylu, jak refero-
vat o průběhu sobotních událostí 
v Praze. Policejní manévry a uřva-
né hloučky; o to nejspíš šlo. Kdo se
dostal do samého středobodu dění
k synagoze, nestačil se po návratu
domů divit, jakým způsobem bylo
o událostech informováno. Trapná
byla již páteční a sobotní varování,
že pro vlastní bezpečí je nejlépe se
Praze vyhnout. O nejdůležitějších,
zajímavých a věcných projevech
představitelů našich židů většinou
ani slovo, v lepším případě věta
holá. Podobně dopadli kardinál
Vlk a host naší vlády. Záběry kamer
téměř nulové. Nejspíše blyštivá
trouba, kterou rabín promlouval.
Židovská obec v Praze zaslouží
ovšem plné uznání za pokojné set-

kání u synagogy, které dokumento-
valo, že „v okolí synagog není na
místě šířit zášť". Dále podivně do-
padly reference o doprovodné akci
na „Staromáku". Evidentně se taji-
lo, že pořadatel, Židovská liberální
unie úzce spolupracuje s Antifou a
anarchisty. Radši se ani nepřipomí-
nalo, že vyzývala k násilnému
odporu proti neofašistům. Zejména
muže mladší, silné, zdravé, spor-
tovce, vojáky. Média promeškala
příležitost vysvětlit, že to lze i chá-
pat jako naplnění hesla „již nikdy
jako ovce". K pokusu referovat o
dění na Staroměstském náměstí
pak snad už ani nedošlo, s výjim-
kou citování případného a vtipné-
ho výroku Arnošta Lustiga o těch,
kterým by prospělo do Osvětimi
alespoň nahlédnout. Namísto při-
blížení dění mezi lidmi, do pozd-
ních hodin probíhaly reportáže o
rojení radikálů a policistů, také
následně ve zpravodajství příštích
dnů. Mělo by být připomenuto, že
to nejdůležitější, co se stalo, byla
účast několika set příchozích u
synagogy a dále přítomnost veřej-
nosti ve Starém Městě, s prokáza-
nou vůlí projevit přejný vztah k ži-
dovským spoluobčanům. Ostatně
byla sobota a podle knihy Ester
„Židům vzešlo světlo a radost,
veselí a pocta".

Jan Kašper

Na vlastní oči 
(aneb o čem se mlčelo)

Rabín K. Sidon

Dokončení ze str. 1

Šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
(ÚOOZ) plukovník Kubice je členem mé církve (čes-
kobratrské evangelické). Svou funkci vykonával řadu
let a z toho lze usuzovat, že ji vykonával dobře.
Možná se nikdy nedopustil žádné podstatné chyby,
což ovšem člověk – vždyť jde o tajnou službu – těžko
posoudí. Asi je dost důvodů, proč bychom měli lito-
vat jeho odchodu. Přesto si nepřestávám klást otáz-
ku, jak to, že on, evangelík, se nezachoval podle oné
proslulé Karáskovy písně, v níž se zpívá: say „no" to
the devil, say „no" (řekni satanu „ne", řekni „ne").
Neboť plukovník Kubice neodolal pokušení ovlivnit
výsledek parlamentních voleb v r. 2006. Funkcionář
jeho formátu musel vědět, že předá-li pět dní před
volbami k rukám opozice tajnou zprávu obsahující
obvinění předsedy vlivné politické strany a předsedy
vlády z pedofilie, zpráva bude zneužita, na základě
„úniku" zveřejněna a ubere té straně množství hlasů,
protože tato bomba nebude moci být zneškodněna.
Kdo má všech pět pohromadě, tomu musí být jasné,

že Kubice s takovým vývojem počítal. Kdyby mu
bylo šlo o věc samu, totiž o ono ovlivňování vyšetřo-
vání hospodářské kriminality ze strany politiků, byl
by s tím přišel dávno předtím nebo až po volbách a
pomluvy by nebyl ve spisu nechal. Žádné nebezpečí
z prodlení nehrozilo. Ostatně se následně žádné
podezření z jeho spisu neprokázalo. Takto byla
„zásluhou" plukovníkovou zatažena do volebního
boje podpásově tajná služba, a to způsobem bezpre-
cedentním. Po Kubicem už je možné všechno, řada
událostí od té doby až podnes je toho dokladem. Tři
špatné zprávy, o nichž píše Dan Drápal, jsou vůči této
špatné zprávě o Kubiceho akci jen slabým odvarem.
Upřímně lituji toho, že tehdy evangelík Kubice neře-
kl „to the devil no" a rozhodl se volby ovlivnit.
Možná, že toho lituje dnes i on, ale je pozdě. Už se
stalo. Laťka demokracie byla nastavena proklatě
nízko.
Mariánské Lázně dne 9. 11. 2007

Jaroslav Kraus

POLEMIKA

Ad: Tři špatné zprávy z domova (ET-KJ ze 7. listopadu)
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Církevní agenda čili příručka obsa-
hující zejména různé liturgické vari-
ace zůstala skryta před režisérem
Jiřím Vejdělkem a dalšími tvůrci po-
pulární komedie Roming, potažmo i
před hlavními interprety komedie. 
Série humorných scének a gagů,
která se odehrává během křtu ne-
mluvněte, je ve filmu založena na
předpokladu, že farář přímo během
obřadu vybírá od rodičů občanské
průkazy. Výchozí předpoklad je
mylný, úřední záležitosti se v které-
koli tuzemské církvi vyřizují zvlášť,
nikoli během vlastního obřadu.
Bolek Polívka v roli živelně jednající-
ho Stana Zaječiho v Romingu za-
chraňuje situaci tím, že faráři poho-
tově nabídne občanský průkaz svůj
a vydává se za otce nemluvněte bod-
rým sloganem: „Stano Zaječi kaž-
dou rozječí." Tím žel zároveň zpětně
znevěrohodní svou dřívější roli řím-
skokatolického faráře z vážněji ladě-
ného filmu Zapomenuté světlo.
V jiném smyslu máme se skrytou
agendou co činit ve Vejdělkově fil-
mu Účastníci zájezdu (divácky nej-
úspěšnějším filmu roku 2006, znovu
uvedeném jako „megafilm" na TV
Nova v sobotu 3. listopadu 2007 
v hlavním vysílacím čase). Zde běží
o skrytou agendu (anglicky: HID-
DEN AGENDA) coby pokoutní při-
hřívání jakési neoficiálně propašova-
né „polívčičky" v rámci jiného, ofici-
álního programu. 
Ve filmu je intenzivně propagován
jistý preparát. Hned první den na
italské pláži dvě kamarádky poba-
veně konstatují, že místní plavčík

má erekci (ztopořený pohlavní úd),
což jedna z nich komentuje slovy:
„Asi se předávkoval A." Hromy,
blesky a sankce Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání na Novu za to, že
při citované větě na obrazovce nena-
skočilo upozornění „reklama"! 
V tom případě by ovšem muselo být
rovněž výslovně zmíněno, že se
nejedná o léčivo (jak by napovídala
či sugerovala slova o „předávková-
ní"), ale pouze o tzv. „doplněk stra-
vy", a o takové rozkrytí inzerent
(„generální partner filmu") evident-
ně nestál.
Podobných konverzací o daném
preparátu, pro nezasvěcence za vla-
sy přitažených (jako zřejmě většina
diváků jsem se o existenci preparátu
dozvěděl i já až od Vejdělkových
rekreantů), je ve filmu více. Celý film
je vlastně jediným velikým reklam-
ním spotem na preparát A., žel spo-
tem neoznačeným. Souběžně s pro-
pagací preparátu je prezentováno
hrubě deformované, zoufale jedno-
rozměrné lidství. Hlavní hrdina
(mediálně známý hudebník) je bez
preparátu schopen dokonaného
styku s průvodkyní (tu ztvárňuje
modelka Jitka Kocurová, druhá vice-
miss ČR za rok 1999) pouze tehdy,
pokud tato takříkajíc drží ústa (a
netraumatizuje jej přihlouplými
„vejšplechty"). A ženská hrdinka
Jolana opakuje ústy Anny Polívkové
jednu z nejstrašnějších vět, jaké
může nezadaná dívka pronést: „Já si
nemůžu moc vybírat…" Jedná se o
typické deformace, nebo spíš o typi-
zované, uměle živené a udržované

stereotypy? Právem zadoufal v iro-
nické nadsázce jeden z recenzentů,
že Jitka Kocurová nehraje ve filmu
samu sebe!
Preparát A. je určen jak pro muže,
tak pro ženy. Film Účastníci zájezdu
vícenásobně vyzdvihuje jeho obec-
nou, „plošnou" potřebnost a užiteč-
nost. Takto opovážlivě univerzální
nárok je třeba důrazně odmítnout 
z pozic antropologických i teologic-
kých. Hned na prvních stránkách
Písma stojí přece psáno: „Ploďtež se
a rozmnožujte se ..." (Gn 1,28); o žád-
ných obecně, plošně „nepostradatel-
ných" preparátech není v dané sou-
vislosti řeč. Jejich aplikace je namístě
nanejvýš tak případ od případu,
nikoli plošně. Naopak plošně lze jak
u muže, tak u ženy předpokládat
(stvořitelsky vložené) mohutnosti,
jež za normálních okolností činí
jakékoli podobné preparáty v zása-
dě zbytečnými, nepotřebnými.
Hromy, blesky a sankce Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání na
Novu jak za skrytou reklamní agen-
du v uvedeném filmu, tak za zvráce-
né antropologické sugesce, na nichž
je tato skrytá reklama založena a 
s nimiž stojí a padá!
Dvakrát skrytá agenda v posledních
dvou filmech režiséra Jiřího Vejdělka
vzbuzuje v evangelíkovi vedle
údivu či pobouření nádavkem také
chuť zajít do kostela, zúčastnit se –
jako čehosi osvěživého a nesamo-
zřejmého – bohoslužeb podle té či
oné řádně použité církevní agendy.

František Schilla

Dvakrát skrytá agenda

Bylo nutné se přidržet některých
luterských forem vyznávání křes-
ťanství, to nečinilo bývalým husi-
tům a Českým bratřím žádné pro-
blémy, nepovažovali to za věci pod-
statné. Doma to bývalo kdysi skoro
stejné, když mnozí faráři studovali
na universitě ve Wittenbergu, 
v městě působení dr. Martina Lut-
hera, jiní zase na reformovaných
vysokých školách. Rudolfův Maje-
stát zaručoval svobodu vyznávání
pro všechny a fungovalo to až do
doby, kdy došlo po Bílé Hoře k ná-
silné rekatolizaci.
Šlechta v Lužici uprchlíky od nás
ráda přijímala, byl to pro ni přínos
laciných pracovních sil, obohacení
pro celé panství, zvláště když to
byli dobří řemeslníci. Na Srby měli
Češi dobrý vliv už jen tím, že se
nenechali doma zlomit a porobit.
Vše tam raději nechali a jako pout-
níci utekli, u společensky podceňo-
vaných Srbů hledali pomoc a také ji
tam našli. Nepovyšovali se nad
nimi, považovali je za rovnocenné.
To Němci neuměli, tehdy v Lužici
jich ještě ani moc nebylo, ale všech-
ny významné pozice už ovládali. –
Srbové počínali si uvědomovat
význam své národnosti, slovan-
skou vzájemnost a společný původ.
To byl začátek srbského národního
probuzení, později bylo ještě klad-
ně posíleno ochranovským pietis-
mem, který zavedl hrabě Zin-zen-
dorf ve sborech obnovené Jed-noty
bratrské, když sám prošel výcho-
vou hallských škol. Charak-teristic-
ké pro toto hnutí bylo, že vedle ne-
dělního kostela se věřící scházeli

ještě v týdnu ke studiu Písma v ně-
kterých rodinách a vsích; tam se
mluvilo jen srbsky. Ochranov se stal
místem, kam Srbové z obou Lužic
rádi v hojném počtu chodili, proto-
že nikdo jim tu nedával najevo, že
jsou méněcenní vedle sebevědo-
mých Němců. V Písmu svatém je
napsáno: Jeden je Mistr váš Kristus,
vy pak všichni bratří jste (Mt 23,8
K). Před Boží tváří není národ nad-
řazený a podřízený. 
Zdálo se už, že tato lužická oblast
bude celá srbská a ochranovská.
Saský dvůr a konsistoř v Drážďa-
nech tyto schůzky i poutě do
Ochranova radikálně zakázaly.
Předcházely tomu všemu ještě pro-
testy z rakouské Vídně, která chtěla
české a moravské utečence vrátit,
aby byli doma pro výstrahu jiným
tvrdě potrestáni. K vrácení utečen-
ců nemohlo dojít, když jich v ten
čas v Lužici skoro ani nebylo. Včas
odešli ze Saska do míst, kde nebez-
pečí nebylo, převážně na misii. V té
době (1742) byla v pruské části
Lužice založena česká osada Nízké
(Niesky).Tam už tlak Drážďan a
Vídně nebyl. Postižen byl ochránce
utečenců hrabě Zinzendorf, byl
obviněn, že za tím vším stojí; deset
let nesměl do Německa na své pan-
ství, ani navštěvovat své příbuzné,
byl vyhoštěn. I on šel pak do misij-
ních polí jako služebník Pána Ježíše
Krista. Mnozí Srbové se stali ve
službách ochranovské misie hrdiny
víry a nebylo jich málo.Také ženy
požehnaně působily jako manželky
misionářů. Škoda jen, že se o tom u
nás tak málo ví, mluví a píše. 
Z Čech a Moravy utíkali nekatolíci

dál. Už ne do Lužice, ale do Pruska,
které nemělo přátelské kontakty s
Rakouskem. Tam jim žádné nebez-
pečí nehrozilo.V Berlíně-Rixdorfu
vznikl nový ochranovský český
sbor, později i český reformovaný a
český luterský. Tam se čeština udr-
žela velmi dlouho, až do doby
nástupu nacistů. Karafiát, spisova-
tel Broučků vzpomínal na dobu
svého studia v Berlíně, že v
Rixdorfu bylo ještě dost těch, se kte-
rými mohl mluvit česky. Členové
tamního sboru dodnes říkají: My
jsme Češi německy mluvící. Často
jezdí tito na návštěvy „do země
otců". I z jiných míst, kam se mo-
ravští a čeští misionáři dostali,
dodnes rádi jezdí potomci prvních
nově získaných věřících do vlasti
svých duchovních otců. Je až pře-
kvapující, co vše znají tito bývalí
pohané z našich dějin. Dá se říci, že
Pán Bůh to zlé obrátil v dobré. Bez
pronásledování v Čechách a na
Moravě nebyly by útěky do Lužice,
nebylo by v Ochranově obnovené
Jednoty bratrské. A kdož ví, jaké by
to bylo i se srbským národním
obrozením a působením v ochra-
novské misii. 
Když už nesměly vznikat nové
osady z utečenců v Lužici, vznikla
myšlenka založit někde v saské Lu-
žici podobnou srbskou osadu, jako
bylo v pruské části Lužice Nízké
pro exulantské Čechy a Moravany.
Tak došlo k založení Malého Wjel-
kowa (Kleinwelka), někdy nazýva-
ného srbská Nizka; dnes je to už 
v okrajové části Velkého Budyšína.
Jazyk otců se neudržel v české ani
srbské Nízké, bohužel…. 

Stále větší část americké veřejnosti si nepřeje, aby se na školách vyu-
čovala evoluční teorie v klasickém Darwinově ateistickém pojetí. A
není divu, v zemi, kde se 80 % procent obyvatelstva hlásí k nějaké
víře, je nadále neudržitelný čistě materialistický přístup vědců.
Dokonce ani president George Busch se netají svými konzervativní-
mi náboženskými postoji a prosazuje doplňkové vyučování vědecké-
ho kreacionismu. Tato teorie předpokládá, že se svět nevyvíjel od jed-
nodušších organismů k stále rozmanitějším formám života, ale nao-
pak tvrdí, že svět byl stvořen zásahem inteligentní moci jako doko-
nalý a harmonický a že od té doby jen degeneruje.
České školství zatím nechce o koncepci Inteligentního plánu ani sly-
šet. Část učitelů sice žákům okrajově sdělí, že existují i jiné názory na
vznik světa, ale to je všechno. A přitom by se jen stačilo zamyslet na
principem samotné vědy. Ta - jak známo - pravdu nikdy nezná na 100
%. Vytváří jen hypotézy, které se mění podle úrovně dostupných
faktů. Jakmile nějaká teorie popře jinou, tak původní hypotéza pře-
stává platit. Podle mého názoru je jen otázkou času, kdy bude darwi-
nismus nahrazen něčím jiným.
Tvůrci osnov přírodopisu by se tedy mohli zamyslet nad tím, co vlast-
ně chtějí. Buď nacpat dětem do hlavy 100 let staré vědecké dogma, a
nebo je naučit samostatně uvažovat. Osobně se domnívám, že by něk-
teří pedagogové uvítali, kdyby mohli koncepčně vyučovat i alterna-
tivní teorie, a to nejen v oblasti biologie, ale i geografie, astronomie,
genetiky a v dalších oblastech. A snad by to uvítali i mnozí věřící
rodiče, kteří odmítají počátek knihy Genesis postavit na úroveň
pohádky "(Bylo nebylo)" a k Písmu svatému chovají náležitou váž-
nost. Většina lidí přece nechce nějaké násilné prosazování funda-
mentalistických myšlenek, jde jen o rovnost přístupů a o právo na
informace. Podle mého názoru by opuštění čistě mechanického způ-
sobu výuky ve většině našich tříd, charakterizovaný požadavkem
odříkávání nadiktovaných faktů, působilo také výchovně a význam-
ně by přispělo k růstu nových generací studentů s širším všeobecným
přehledem.

Ivo Kraus

Inteligentní plán

Útěky z Lužice a do Lužice

Je dobré se někdy zahledět do mi-
nulosti. Ti před námi také měli své
problémy a těžkosti, zvládli je. I
Bible nás k tomu vybízí, abychom
se občas zadívali nazpět a nenaříka-
li, že jsme se narodili ve špatné
době. To nic nevyřeší. Rozhodující
je, co uděláme dnes v dané situaci.
Jestliže nás Pán Bůh postavil do
těchto poměrů, očekává, že bude-
me na Jeho vinici poctivě pracovat,

podobně jak to dělali věrně i naši
otcové, v naději proti vší naději…. –
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a
kázali vám slovo Boží. Myslete na
to, jak dovršili svůj život, a násle-
dujte je ve víře! Ježíš Kristus je ten-
týž včera i dnes i na věky. Nenechte
se strhnout všelijakými cizími nau-
kami (Žd 13, 7-9 ).

Miroslav Hloušek

Dokončení

(Na okraj filmů Roming a Účastníci zájezdu)

Moje „parketa" je už dlouho praotec Abraham, a tak mě zaujaly kapito-
ly br. Miloše Hübnera. Podle mého je to základ jak naší víry, tak i sou-
časných konfliktů ve světě. Je třeba se tím zabývat a tím přispívat 
k míru. Podporuji všechno, co vede k harmonii, v tomto případě mezi
křesťanstvím a islámem.
Tím více se mě vždy dotkne, a to na kterékoli straně, když zazní nějaký
nepřátelský tón z úst nebo pera křesťana.
Tak se mě dotkl článek Ekumenická past. Past je přece něco, co na mě
číhá, aby mi uškodilo! A tady je ekumena řazena do té skupiny , za jejíž
uskutečnění se modlíme nejen v lednu.
My máme upřímnou radost, když papež se sejde s anglikánským arci-
biskupem, s luterským arcibiskupem, dojde se k nějakému společnému
vyjádření atd.
Tím spíše, když papež navštíví synagogu nebo dokonce mešitu, jak se
stalo ani ne před rokem v Istanbulu. Stejně tak ve styku s pravoslavím.
Nebo před několika málo týdny společný dopis 138 představitelů islá-
mu, kde na 28 stránkách navrhují spolupráci a pomoc při nápravě.
Ekumena není past, ale náš bezprostřední cíl.
První tisíciletí bylo, až na nějaké rozmíšky, které se vyřídily, celkem
vyrovnané. To až pád Římské říše a její rozdělení na východní a západ-
ní část přiměl cařihradského císaře, a ten zase patriarchu, že přece nebu-
dou chodit do Říma k papeži, když by centrum mohli mít v Cařihradě.
A tak se narodil problém zv. „filioque", celou větou... Spiritus sanctus
qui ex Patre Filioque procedit. Ví snad někdo perfektně, jak „funguje"
Nejsvětější Trojice?
Podobné rozpory byly i s jinými názory. Nikdo nemůže dnes svalovat
vinu na někoho v minulosti, i když to je celkem snadné, my to stejně
nemůžeme ex post vrátit do původního stavu. Musíme hledat cestu 
k sobě zpět. Musíme mluvit jako jedni křesťané, jen tak nás ti druzí
budou brát vážně.
Já podporuji všechno, co vede k harmonii, i když s někým docela nesou-
hlasím. Stále si myslím, že určitě všechno neznám dokonale a docela
správně.
Nevím, do jaké míry a které církve nebo společnosti vydávají souhrnná
stanoviska o své věrouce. Docela bych to respektoval. Boží velikost je
bez hranic, člověk je jen velice omezen ve schopnostech chápání. Druhý
to může chápat trochu jinak a jednou se můžeme i v názorech sjednotit.
A to nemusí být past, ale pokrok.

Jiří Laube, Roudnice n. L.

POLEMIKA

Ekumena není past, ale cíl
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Miroslav Frankovský 
(19.6.1919 – 30.10.2007)

Inzerce

Miroslav Frankovský se narodil
19.6.1919 v Praze Vršovicích. Zde
vychodil prvních sedm tříd základ-
ního vzdělání. Ukončil je čtvrtou tří-
dou měšťanské školy na Vyšehradě.
Od dětství navštěvoval vršovický
sbor. Jako žák nedělní besídky se
účastnil života sboru. Přiváděla jej
sem jeho matka, která uvěřila v prv-
ních evangelizačních shromáždě-
ních. Při nich sloužil první metodi-
stický evangelista v tehdejším Čes-
koslovensku dr. Josef Dobeš. Častěj-
ším stěhováním do různých částí
města byl poněkud přerušen kon-
takt se sborem. Hrálo v tom i určitou
roli přemístění dr. Dobeše do Užho-
rodu. 
Bratr Frankovský rád sportoval a
zdálo se, že bude aktivním kanois-
tou a hokejistou. Vyučil se prodava-
čem.sportovních potřeb. Při zaměst-
nání začal studovat reálné gymnázi-
um, ale dokončit je mohl až po ná-
vratu z nucených prací z Německa 
v roce 1945. Právě válečná léta pro
něj znamenala nový příklon k církvi.
Krátce před pracovním nasazením 
v Berlíně prožil duchovní probuzení
službou vršovického kazatele bratra
Jana Matěny. Během nasazení du-
chovně sloužil spolu s bratrem Vác-
lavem Hájkem a jeho manželkou
Slovem, organizoval shromáždění a
připravoval různé příležitosti ke sly-
šení Slova svým krajanům i jiným –
Rusům, Ukrajincům, Polákům.
Tam rozpoznal povolání do ducho-
venské služby a před koncem války

požádal o přijetí do práce v Evan-
gelické církvi metodistické. Počát-
kem roku 1946 mu bylo uděleno
povolení ke kázání a pomáhal služ-
bou Slova ve vršovickém sboru.
Vystudoval teologickou fakultu, stal
se řádným farářem církve a postup-
ně sloužil na několika farnostech – 
v Protivíně, Karlových Varech, Pra-
ze 2 a ve Vršovicích, odkud odešel
koncem roku 1993 na odpočinek.
Nicméně ještě jako důchodce aktiv-
ně pomáhal ve Vršovicích a jeden
rok ve Slaném.
Jeho služba byla výrazně pozname-
nána lety normalizace a jeho politic-
kými postoji. Jako farář sloužil i v ce-
locírkevní službě, byl mj. jedním 
z učitelů církevního studijního kur-
zu. Byl ve službě velice aktivní a až
do posledních měsíců svého života
byl ochoten posloužit kázáním nebo
jinou farářskou aktivitou.

Za důležité považoval své působení
v Kostnické jednotě. Byl jejím leti-
tým členem, dlouhá léta předsedou
pražské župy a členem Ústředního
výboru. Aktivně se podílel na mno-
ha činnostech. Bylo toho mnoho,
čím se zabýval a co nám zřejmě
zůstane skryto právě z těch důvodů,
že se o některých aktivitách nepsalo
a (raději) nevedly ani záznamy.
S manželkou Evou si letos na jaře
připomněli 56 let společného života.
Společně vychovali syna Pavla.
Bratr Frankovský zasvětil svůj život
službě Bohu. V tom byl nekompro-
misní. Rozhodl se následovat Pána
Ježíše a prožil mnoho těžkých chvil a
zkoušek. Nic jej z této cesty neodra-
dilo. Vyznával se žalmistou: Svého
ducha kladu do tvých rukou,
vykoupils mě, Hospodine, Bože
věrný (Ž 31,6). Toto vyznání nezna-
mená žádnou rezignaci, ale radostné
spočinutí, naplnění života. Připomí-
náme si život a službu bratra Fran-
kovského a je dobře se zamyslet i
nad sebou, kudy my sami kráčíme, 
k čemu se ubíráme. Mít cíl v životě,
který skutečně stojí za to, to je úžas-
ný dar. Nepromarněme to, co nám je
svěřeno.
Bratr Miroslav Frankovský zemřel 
v úterý dne 30. října 2007 ve věku 88
let. Za život našeho zemřelého bra-
tra jsme vzdali Pánu Bohu chválu a
dík při rozloučení ve čtvrtek 8. 11. 
v Praze.

Josef Červeňák

Slovo „radost" se dá těžko spojit 
s událostí, kterou nazýváme „po-
slední rozloučení". Zejména tehdy,
když se naposled loučíme s člově-
kem, který se mnoha způsoby klad-
ně zapsal do našeho života.
To se týká i sestry PhMr Věry
Ulmanové, rozené Vackové, která
odešla z této časnosti ve věku 88 let
po delší nemoci a bolestném závěru.
Rozloučili jsme se s ní 26. října 2007
pobožností v karlovarském krema-
toriu. Kázal bratr farář Josef Kejř,
na texty, které si vybrala zesnulá
před svým odchodem.
Pocitům, které prožívali účastníci
tohoto shromáždění nejen z místní-
ho evangelického sboru a z ekume-
ny, ale i hosté z různých míst naší
vlasti a také z Německa, lze dát
výraz „radostné", i když byly pro-
vázeny slzami zármutku nad jejím
skonem.
Důvod? Bohatý duchovní život,
postavený na žité víře v Ježíše Kris-
ta, která ji vedla k aktivní účasti na
životě církve. Věra byla dlouhole-
tou kurátorkou karlovarského star-
šovstva a oporou několika kazate-
lů. Byl jsem první, když se v roce
1958 ujala své funkce. Svou činností
poznamenala i život Západočeské-
ho seniorátu a také ekumeny.
Svým občanským povoláním byla
lékárnicí. A tu mne napadá: Sestra
Věra nebyla lékárnicí pouze profes-
ně, ale především duchovně, celým
svým životním zaměřením. Setká-
vat  se s ní byla příležitost přijímat
od ní „léky" na zbožný, vyrovnaný
a laskavý život. Nepamatuji se, že
by její myšlení a jednání bylo příči-
nou nějakých konfliktů v našich
vztazích a ve vztazích mezi členy
staršovstva a sboru. Nebyla „LÉ-
KÁRNOU", která by vyvolávala
obavy a nepříjemné pocity, jež by
vedly k rozhodnutí: „Sem už nikdy
nepůjdu!" K tomuto závěru mnohdy
docházíme, a to svou vinou, když
jsme druhé posuzovali nesprávně a
nebyli jsme ochotni odpouštět. Také
v tom nám Věra ukazovala sprá-
vnou cestu.
Kéž by pro nás a pro celou společ-
nost byl tím nejdůležitějším recep-
tem, jak žít s druhými v souladu,
výrok Jana Wericha z jeho písně o
Davidovi a Goliáši: „Čtěte Bibli,
tam to všecko je!"
Na tomto základě žila i Věra. Proto
byla LÉKÁRNOU. Díky Pánu!

Jiří Zejfart

příslušnost k církvi, začínající povin-
ným křtem, neskrývala v sobě také
ty, kdo s ní byli svázáni jen vnějšně.
Co v nich skutečně je, ukázala tepr-
ve svoboda: odešli odtud, kde neby-
li duší a srdcem doma. Odešli tedy
ti, kdo ke Kristově církvi vlastně
nenáleželi. Církev měla po dlouhých
staletích možnost podívat se na sebe
bez brýlí mámení a zjistit, že je proti
světu v menšině. Středověk stavěl
honosné katedrály pro tisíce lidí,
naše doba staví kostely či sborové
domy pro stovku lidí. Tak to odpo-
vídá skutečnému životu a vlivu círk-
ve ve světě: několik stovek věřících
oproti tisícům lhostejných nebo
nepřátelských. Ovšem už od doby
reformace existuje skupina křesťanů,
kteří svou víru žijí mimo církev.
Těch neubývá. Bible s nimi nepočítá.
Zdá se, že před jejich cestou varuje:
„Nezanedbávejte společná shro-
máždění, jak to někteří mají ve
zvyku" (Žd 10,25). A přece se refor-
movaná církev neodhodlala k tomu,
aby je vyloučila ze svých řad proto,
že nežijí svou víru v bratrském spo-
lečenství církve. Pokládá je za své
okrajové členy? Neví si s nimi rady.
Kdo by chtěl zpochybnit křesťan-
skou víru Přemysla Pittra, který je
jeden z těch, kdo využili či využíva-
jí svobody vůči církvi? 
Církev si však plně neuvědomila
změnu, kterou francouzská revoluce
přinesla. Stále se spoléhala na křest
dětí jako záruku svého skrovnějšího
bytí. Nevzpomínám si, že bych jako
vikář v brněnském sboru zažil křest
dospělého člověka. Byl rok 1939.
Zdálo se nám, že se situace církve
oproti době svaté říše římské příliš
nezměnila: církvi přibývá každým
rokem pokřtěných nemluvňátek,

zapsaných v matrice pokřtěných. 
V římské říši se každý novorozenec
pokládal za příštího pokřtěného
křesťana. Církev si nepřipouštěla 
k srdci Ježíšův příkaz misie: „Jdouce
po všem světě, kažte evangelium
všemu stvoření". Spoléhala se na
tisíce těch, které pokřtila jako děti a
počítala je za své členy. Věděla
ovšem, jak se jejich počet zmenšuje,
když vstupují do učení církve a jak
jich dále ubývá, když odrostou kon-
firmaci a mají převzít odpovědnost
za svůj život víry v shromážděních
církve. Kolik jich z původního počtu
zbude? A kolik je těch, kdo vstoupili
do života bez rozhodnutí víry,
poznamenáni nemastnou neslanou
zkušeností, příliš povrchní, aby
mohli něco pocítit z pravdy a tepla
křesťanského bratrského společen-
ství? Církev, která nedělá misii a
dává křtu přednost před vírou,
„vyrábí" v každé generaci armádu
těch, kdo jsou vůči křesťanství a jeho
víře imunní. Jejich odolnost je jiného
druhu než jaká je v pohanství. Pro
pohany bylo křesťanství něčím
novým, nepředvídatelným. Pro neu-
končené a vyhaslé křesťany je vzpo-
mínkou na zkušenost příliš povrch-
ní, než aby se k ní chtěli vracet.
Neláká je, co už jednou viděli, slyše-
li a okusili. Misie, která si vezme za
úkol pokřesťanštit „křesťanskou"
Evropu, nebude sbírat po tisících
nebo stech, ale po zrníčku.
Když takto střízlivě uvažujeme o
možnostech misie u nás v Evropě,
najde se vždy nějaký nadšenec, kte-
rý odsoudí církev za její malomysl-
nost a vypočítá, kolik křesťanů při-
bylo v Jižní Americe, v Koreji nebo 
v Číně a jak živé a s velkým počtem
členů jsou církve ve Spojených stá-
tech. Je dobře, že je tomu tak! Za-

hyne-li křesťanská církev v Evropě,
bude žít jinde, kde nedošlo k tragic-
ké chybě, které se dopustila evrop-
ská církev, když se stala církví státní
a povinnou. Když církev v Evropě
prožívala důsledky své tragické
chyby a stěhovala se z velkých
katedrál do malých kostelů, církve 
v Americe prožívaly radostně svůj
vzrůst v počtu členů i ve vlivu na
kulturní, politický i hospodářský
život společnosti. Svobodné prostře-
dí přispívalo k tomu, že členové
církve se rádi chopili aktivní účasti 
v životě svého sboru. Evropský jev
jednoho muže – faráře jako jediného
zástupce sboru se nemohl v Americe
ujmout. Přistěhovalci z Evropy zba-
vili církev hřbitovní vůně povinnos-
ti a prohlásili za křesťana toho, kdo
se svobodně pro církev rozhodl. Na
základě svobodného rozhodnutí cír-
kev vzrůstala. Vůně svobody lákala
a láká evropské kazatele, aby změři-
li svou víru s americkou svobodou a
zbožností. Než i americké církve
mají svůj problém: aby vyhověly
lidem, upadají do pokušení přizpů-
sobit evangelium Ježíše Krista lido-
vé zbožnosti, která víc dá na morál-
ku než na ospravedlnění hříšníka
pouhou vírou. Přesto tyto svobodné
církve, žijící v nezávislosti na státu,
mají lepší vyhlídku než evropské
církve přibližovat se k podobě
prvotní apoštolské církve Nového
zákona.
Proces od povinné k nepovinné círk-
vi je v Evropě ukončen. Avšak nikde
na světě není ukončen proces od
všelijak závislé ke zcela nezávislé,
svobodné církvi. Svobodu, kterou
má církev jen v Kristu, musí znovu
nalézat a hlídat si ji.

Josef Veselý

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČES-
KOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V OSTRAVĚ vyhlašuje výběrové ří-
zení na místo farář/farářka sboru.
Očekáváme: charismatickou a ak-
tivní osobnost, odpovídající vzdě-
lání a praxi (zkušenosti s prací 
s mládeží vítány, zkušenosti s ve-
dením sboru jsou výhodou). 
Nabízíme: místo 1. nebo 2. faráře
dle dohody, zaměstnání na plný
úvazek, služební byt, materiální a
prostorové zázemí, stabilní člen-
skou základnu, atmosféru, výzvy
a příležitosti velkého multikultur-
ního města, možnost okamžitého
nástupu.
Kontakt: farář sboru: Aleš Wrana,
kurátorka sboru: Jana Hašková
Husovo náměstí 4, 702 00 Ostrava
telefon: +420 596 122 943, 
mobil: +420 736 600 383, 
e-mail: cce.ostrava@volny.cz

č. 47

ZUŠ PRAHA 7 PŘIJÍMÁ ŽÁKY NA
OBOR HRA NA VARHANY. 
Kontakt pro bližší informace: 
220875863, 220876945, 603460 548, 
zus.simackova@seznam.cz 

č. 49
DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČCE -
STŘEDISKO RADOST V MERKLÍNĚ
vyhlašuje výběrové řízení na
místo ředitele tohoto střediska, 
s předpokládaným nástupem v 1.
čtvrtletí 2008. 
Termín výběrového řízení je 4. 12.
2007. 
Podrobnější informace na adresu
Pavel Šalom, Družstevní 363,
33452 Merklín 
nebo elektronickou poštou na
jan.satke@evangnet.cz 

č. 50

Pozvánky

Od povinné k nepovinné církvi
Dokončení ze str. 1

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ,
PROKOPOVA 4/216 PRAHA 3. 
ČCE srdečně zve na přednášku:

ThDr. Jiří Mrázek: „Význam
Ježíšovy smrti v evangeliích“ 

v sobotu 8. prosince v 16 h.
Svědectví o Ježíši Kristu je v cent-
ru všech spisů Nového zákona. 
V Ježíšově působení a učení, v je-
ho smrti a vzkříšení spatřují různí
svědkové skutečnosti, které roz-
hodují o spasení židů a pohanů.
Přednáška docenta Evangelické
teologické fakulty UK Jiřího
Mrázka se bude zabývat otázkou,
jaký význam přikládají Ježíšově
smrti synoptická evangelia.

* * *

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKUL-
TA UK připravuje na začátek no-
vého adventního období vzpo-
mínkové setkání k letošnímu
dvojímu výročí profesora J. B.
Součka. 
Bude se konat v úterý 4. prosince
2007 odpoledne od 15.30 h v po-
sluchárně S-1 v 1.p. fakultní bu-
dovy v Černé ul. 9. 
Po vzpomínkových projevech bu
de prezentace nové publikace
JEN JEDENKRÁT V BIBLI vydá-
vané k tomuto výročí. 
Její autor ThDr. Jiří J. Otter, ně-
kdejší žák prof. Součka, se v ní za-
měřil na výklad nesnadných míst
v Novém zákoně, zvláště na tzv.
hapaxlegomena, t.j. slova, která
jsou v biblickém textu pouze na
jednom místě. 
Publikace je již k dostání v knih-
kupectví KALICH za 125 Kč. Při
společném odběru je sleva 10 %.

Radost


