
Stále upírám své oči k Hospodinu...
Ž 25,15

Žalmista pozvedá svou duši k
Hospodinu. Je tak zvyklý, patří to
k jeho víře, naději a spáse. Po-
zvedá svou duši k Bohu a rozpo-
míná se přitom na své cesty a
všechnu lásku, kterou ho Bůh pro-
vázel. Jednotlivé verše začínají

podle abecedy jako by napodobo-
valy abecedu lidského života.
Jeden příběh za druhým. Jedna
událost za druhou. Jedno soužení
za druhým. Jedno zklamání za
druhým. Jedna láska za druhou.
Jedno odpuštění za druhým. Jed-
na radost za druhou. 
Kolik nadějí, kolik očekávání,
kolik touhy a bolesti v životě člo-
věka potkává. Žalmistu nic tako-
vého nepřekvapuje, ale co ho
vždy znovu přemáhá a zachraňu-
je, je Boží milosrdenství. Naučil se
na ně spoléhat. A přece. Žalmista
mluví o hříších mládí, jako by už
nebyly dávno pryč. Boží odpuště-
ní, Boží pomoc neznamená, že his-
torie našeho života je pryč, že se
spolu s odpuštěním udělá za mi-
nulým obdobím tlustá čára. 
Člověk se v životě propadá do své
viny, do opuštěnosti a strachu co
bude dál. A zase vstává a Bohem

podpírán jde dál. Ohromně se
nám uleví a náš problém je vyře-
šen, žijeme dál a umíme se rado-
vat, ale historie zůstává. 
Ode dávna, co si jen dovedu
vzpomenout, jsem pozvedala
svou duši k Hospodinu. A přece
některým svým proviněním rozu-
mím až dnes, až dnes dovedu lito-
vat minulých chyb a vin. Nelze
nic vrátit, nelze opravit, co jsem
zkazila. Teprve novými pokusy
porozumět svému životu a svým
selháním objevuji vzácnost času
přítomného a mé vyznání a pros-
ba "Stále upírám své oči k Hos-
podinu, on vyprostí ze sítě mé
nohy" je nanejvýš aktuální a v oče-
kávání Boží pomoci nechci kalku-
lovat se svým osobním přáním.

Lýdie Mamulová
seniorka 

pražského seniorátu ČCE,
farářka v Radotíně

Evangelický
týdeník
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Poselství k 3. postní neděli Oculi

Hledal jsem v mysli jinou slovní
dvojici, která by mohla nahradit
nebo aspoň přiblížit význam biblic-
ké dvojice ospravedlnění a posvě-
cení. Nakonec jsem shledal, že se
marně snažím. Nelze ji nahradit.
Uznejte, že ji ani zdálky nenahradí
dvojice „teorie a praxe" nebo „víra a
skutky". To bychom Bibli okradli o
její chuť a vůni. Nelze ji převést do
basic English ani do kuchyňské češ-
tiny.
Slovo ospravedlnění a jeho obsah
pro nás objevil a napsal v listě

Římanům 3,28 apoštol Pavel:
„Jsme totiž přesvědčeni, že se člo-
věk stává spravedlivým vírou bez
skutků zákona." Za těmi slovy lze
cítit jeho osobní boj s Bohem a
proti Bohu, v němž apoštol Bohu
podlehl. 
Martin Luther se tímtéž bojem
postavil po bok apoštolovi, stal se
jeho vykladačem a učitelem círk-
ve. Ospravedlnění není učení, je-
muž se má věřit, je to osobní dar,
jímž se Bůh obrací na mě, přestože
jsem hříšník, a nazývá mne svým

milovaným synem – dítětem. To-
muto obrovskému daru mohu
důvěřovat, neboť jeho základem je
smíření s Bohem, jež pro mě vydo-
byl Ježíš Kristus svou obětí na
kříži: jsem spravedlivý! Toto
ospravedlnění se stává skutečnos-
tí ve chvíli, kdy se já – hříšník
odvracím od sebe a spolehnu se
cele na Krista, který na kříži zvo-
lal: „Dokonáno jest" (J 19,30).
Hříšník není jen osvobozen od své
minulosti, je mu Božím slovem

Nedávno proběhla médii zpráva, že policie bude znovu vyšetřovat
možnou korupci, spojenou s nákupem stíhaček Grippen. Podle inves-
tigativního pořadu švédské televize mohly být na úplatcích v České
republice rozděleny až tři miliardy českých korun. 
Pokud k tomu došlo – a lze se bohužel obávat, že ano – pak má někdo
hodně peněz. Hodně peněz nejen na investice a osobní pohodlí, ale i
na bodyguardy, případně další úplatky… Takový člověk se jistě
nemůže necítit ohrožen a možná se při snaze zajistit si bezpečí neza-
staví před ničím. Ani před vraždami.
Suma, která se v českých kasinech a hernách protočí za jediný den, je
řádově srovnatelná se součtem rozpočtů všech církví v České republi-
ce za celý rok. 
Zmůže něco církev?
Pán Ježíš říká, že jsme solí země. Soli nemusí být mnoho, aby zachrá-
nila před zkázou. Jde jen o to, aby nezůstala ve slánce a dobře proso-
lila to, co prosolit má.
Pokud by ministři, hejtmani nebo různí státní úředníci hledali něko-
ho neúplatného, měli by mít možnost obrátit se do církve. Tam jsou
totiž lidé, kteří si neshromažďují poklady na zemi, ale v nebi, kde je
nerozežere rez a kde je neukradnou zloději. (Nebo snad ne?)
Církev jako taková může být rovněž dokonalým a zářným příkladem
transparentního hospodaření. S výjimkou misijních fondů (není totiž
nutné, aby představitelé lotrovských států věděli, kolik peněz vydá-
váme na misii v jejich zemích) si nedokážu představit, proč by která-
koli oblast hospodaření jednotlivých sborů či celých denominací
nemohla být naprosto transparentní. 
Na rozdíl od dobročinnosti jednotlivce, kde je lépe, když levice neví,
co činí pravice (tj. když se člověk svou dobročinností nevychloubá a
nestaví ji na odiv), v hospodaření církve je možné, aby každý člen (a
koneckonců i nečlen) věděl o původu každé koruny i o tom, nač byla
použita. 
Ano, můžeme jít příkladem!

Dan Drápal

Ach, ty úplatky!

Paul Gerhardt na okně kostela v Lübecku - viz str. 3

Ospravedlnění a posvěcení

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

X.
„Byla pak všecka země jazyku

jednoho a řeči jedné. 
A řekli jeden k druhému: 

Nuže, vystavějme sobě město a věž,
jejíž by vrch dosahal až k nebi. 

A tak učiňme sobě jméno. 
I řekl Hospodin:

Protož sestupme tam a změťme
jazyk jejich, aby jeden druhého

jazyku nerozuměl."
(lM 11,1-7)

Nejsem si zcela jist, že by se tu mys-
lelo na to, že na celém světě kdysi
dávno existovala jen jediná řeč. Ten
společný jazyk v nejvlastnějším
smyslu je hodnota ještě hlubší. Sami
dobře víme, že není vždy snadné
najít společný jazyk ani s vlastní že-
nou nebo mužem nebo se souse-
dem, který mluví naprosto stejným
nářečím jako my. Ke společnému

jazyku v tom nejhlubším smyslu
patří blízkost srdcí, ochota naslou-
chat, ochota rozumět, vkládat do
slov ten nejlepší význam a také slova
druhého z té nejlepší stránky brát.
Stane se ovšem někdy, že je snad-
nější se dorozumět s Taliánem než
s člověkem vedle sebe, s nímž má-
me společnou mateřštinu a tolik
důvodů, třeba i úkol domluvit se,
dosáhnout porozumění a dohody.
Společný jazyk, nástroj dorozumě-
ní, je velikým darem, který jsme
dostali jako lidé od Pána Boha
hned na začátku. Ale co to násle-
duje podle našeho dnešního vy-
právění?
„Byla pak všecka země jazyku jednoho
a řeči jedné. I stalo se, když se brali od
východu, nalezli pole v zemi Sinear a
bydlili tam. A řekli jeden k druhému:
Nuže, nadělejme cihel a vypalme je
ohněm... Nebo řekli: Vystavějme sobě

město a věž, jejíž by vrch dosahal až k
nebi. A tak učiňme sobě jméno!" Toto
jejich společné budovatelské usne-
sení má v sobě jeden nebezpečný
háček. Pracovali s vervou a nadše-
ním. Nic proti tomu. Naopak. Ale
vkradlo se jim tu, do jejich budo-
vání, pokušení, které známe z prv-
ních stránek Bible, jakož i ze své
současnosti nejedenkrát v různé
podobě. Podstata je ovšem stejná,
jako v případě Adama a Evy, když
chtěli být jako Bůh, nebo v případě
těch „božských synů", co si brali
dcery lidské, aby se jim rodili
„obři", čili zrůdy (Gn 6). Tady, v
případě těch milých sineárských,
je tomu také tak: „Naděláme cihel,
vystavíme sobě město a věž až do nebe
a tak učiníme sobě jméno!"

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 5

Dokončení na str. 2
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V LATINSKÉ AMERICE UVEDLI DO ÚŘADU PRVNÍ BISKUPKU
(New York, 9. 2. 2007 – ENI) Jednu ze tří žen, které jsou nositelkami kněž-
ského úřadu v anglikánské církvi na Kubě, jmenovali biskupkou církve.
Šedesátidevítiletá Nerva Cot Aguilera se tak stala první ženou v úřadu
biskupa v celé Latinské Americe. Bývalou učitelku jmenovali do funkce
pomocného biskupa ve městě Cardenas, které leží na východ od hlav-
ního města Havany. Jmenování oznámili na půdě tamní ekumenické
vysoké teologické školy. 

KGB MĚLA TAJNÝ PLÁN NA DISKREDITACI PAPEŽE PIA XII.
(Varšava, 9. 2. 2007 – ENI) Bývalý komunistický tajný agent obvinil taj-
nou policii KGB z toho, že uměle vytvořila falešný obraz válečného
papeže Pia XII. jako toho, kdo podporoval fašistické Německo a neměl
dostatek síly, aby odsoudil vyvražďování Židů. „Supertajný plán s cílem
podkopat morální autoritu Vatikánu v západní Evropě schválil v roce
1960 Nikita Chruščov" uvedl Ion Mihai Pacepa, bývalý agent rumunské
Securitate, který v roce 1978 přešel na stranu západu. 

KŘESŤANSKÉ ŽENY V JAPONSKU KRITIZUJÍ MINISTRA ZA VÝROKY O ŽENÁCH
(Tokio, 8. 2. 2007 - ENI) Představitelka japonské organizace křesťanských
žen se přidala k opozičním politickým skupinám, které žádají odstou-
pení japonského ministra zdravotnictví  a také složení jeho parlament-
ního mandátu. Důvodem jsou jeho poznámky v souvislosti s funkcí žen
v japonské společnosti. Podle ministra jsou totiž ženy stroje na rození
dětí. „Jako křesťanky nemůžeme přijmout názor, že život vzniká pomo-
cí strojů. Věříme, že život je stvořený Bohem a my jej přijímáme," řekla
Junko Matzuura, která je předsedkyní Výboru žen při ekumenické radě
církví v Japonsku. 

NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE JSOU ÚČINNÉ V BOJI PROTI HIV / AIDS
(Ženeva, 8. 2. 2007 – ENI) Studie, kterou nedávno zveřejnila Světová
zdravotnická organizace, ukazuje, že organizace založené na principech
náboženské víry sehrávají klíčovou úlohu při prevenci šíření viru HIV a
v  péči o nemocné na AIDS. Studie však zároveň upozorňuje na potře-
bu užší spolupráce mezi těmito organizacemi a složkami systému veřej-
ného zdravotnictví v jednotlivých zemích. „Takováto spolupráce je
nutná, aby se projevil pokrok při dosahování cíle, podle kterého mají
být léky na prevenci viru HIV dostupné do roku 2010  ve všech částech
světa," říká se ve studii. 

KOBIA UPOZORŇUJE NA NEBEZPEČÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN
(Nairobi, 8.2. 2007 – ENI) „V době mého dětství ve východní Africe jsem
z okna našeho domu mohl vidět zasněžený vrcholek Mount Kenya,"
vzpomíná generální tajemník Světové rady církví Samuel Kobia, který
je původem z Keni. 
Říká se, že pohoří a později i celá země dostaly jméno od cestovatelů
Johannesa Rebmanna a Johanna Ludwiga Karpfa, kteří tuto část Afriky
navštívili v 19. století. Oba muži byli překvapeni, že v rovníkové oblas-
ti našli sníh a oblast pojmenovali podle slova kiinyaa, které v místním
kmenovém jazyce Kamba znamená „bílý vrch". 
Samuel Kobia to řekl při návštěvě své vlasti, při které hovořil i o hroz-
bách klimatických změn pro Afriku. 

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE NA CHRÁMOVÉ HOŘE V JERUZALÉMĚ
JSOU POZASTAVENY
(Jeruzalém, 12. 2. 2007 – ENI) Starosta Jeruzaléma Uri Lupolianski poza-
stavil renovační práce v blízkosti komplexu budov, do kterého patří i
Skalní dóm a mešita Al-Aksa. Pozastavení má trvat do doby, dokud
město nepředloží nový plán na vytvoření pěší zóny, která bude přivá-
dět návštěvníky ke svatým místům. Starosta Lupolianski oznámil poza-
stavení rekonstrukčních prací na přístupové rampě, jejíž poškození
vyvolalo velkou nevoli mezi muslimskými obyvateli Jeruzaléma. Podle
starosty je totiž nutný důkladnější a transparentnější proces přípravy a
plánování. Takový proces umožní občanům, aby dopředu viděli navr-
hovaná řešení a měli možnost předložit městu případné výhrady. 

KOBIA SE V INDII ZÚČASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
PRAVOSLAVNÉ MISIJNÍ ORGANIZACE
(Ženeva, 12. 2. 2007 – ENI) Generální tajemník Světové rady církví
Samuel Kobia  začal devítidenní návštěvu Indie. Během ní přednese
projev na největším shromáždění křesťanů v Indii, které se bude konat
v jihoindickém státu Kerala. Už tradičně se na něm účastní okolo
200.000 návštěvníků. Setkání známé jako Maramon Convention pořádá
každoročně evangelizační sdružení Mar Thoma. Je to organizace pro
misii a evangelizaci, která působí při Mar Thoma Syrské církve v
Malabare. Církev je členem Světové rady církví a její zástupce pravidel-
ně zve na svá shromáždění. 

PUTIN VIDÍ ZÁRUKU BEZPEČNOSTI V PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI
A JADERNÝCH ZBRANÍCH
(Moskva, 8. 2. 2007 – ENI) Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že vněj-
ší a vnitřní bezpečnost jeho země  závisí na dvou věcech: na jejích tra-
dičních náboženstvích a na jaderných zbraních. „Tato dvě témata jsou
úzce propojena, protože obě, tradiční náboženství i ruský jaderný štít,
posilují ruskou státnost a vytvářejí podmínky nutné k zabezpečení
vnitřní i vnější bezpečnosti Ruska," řekl Putin na nedávné tiskové kon-
ferenci. „Je proto velice jasné, jaký má být postoj státu k oběma těmto
oblastem v současnosti i v budoucnosti," dodal Putin. 
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Arcibiskup Graubner k restitucímZ církví u nás i ve světě
V časopise Euro (5.2.2007) byl zve-
řejněn rozhovor, v němž se arcibis-
kup olomoucký Jan Graubner
vyslovil k jednáním se státem.
Ocenil v něm pokrok při jednání
ze strany státu díky bývalému
ministrovi Vítězslavu Jandákovi,
zejména jeho změnu v přístupu.
Důležitou také byla výměna dlou-
holeté ředitelky církevního odbo-
ru paní Jany Řepové a náměstků
ministra. Nová vláda, pokud ne-
měla důvěru parlamentu, nemo-
hla jednat a další jednání by se
měla nyní rozběhnout. Konceptů
řešení již zažil arcibiskup celou
řadu a vyjádřil se, že jej v podstatě
už nic nepřekvapí. Nicméně se
naděje, že církevní a ministerská
komise dospějí k řešení, k nimž je
již nakročeno. 
Od pana premiéra přišla již výzva,
aby se dojednaly termíny setkání s
představiteli koaličních stran.

Církve nebyly nikdy financovány
z jednoho zdroje a bylo by úsměv-
né, kdyby dnes tak měly činit
zemědělskou činností jak v minu-
losti. 
Doslova arcibiskup pověděl, že
„dnes je jiná doba, než aby církev sta-
věla svou ekonomiku na zemědělství".
Ze strany státu přitom platí navíc
blokační paragraf o nakládání s
půdou. Kromě toho „Ústavní soud
vynesl nález, že církev sice nemá
právo domáhat se soudem navrácení
majetku, ale že Parlament, který jí dal
restituční naději, je povinen to řešit
zákonem. Což může parlamentu při-
pomenout, že by měl jednat".
Určité restituční nároky mohou
být jistě podstatně finančně vyrov-
nány v budoucnosti (skutečně si
nelze představit, že by stát byl
schopen vyřešit vše rázem ze stát-
ního rozpočtu). 
Jan Graubner řekl doslova: „Osob-

ně se domnívám, že finanční náhrada
bude nejschůdnější cestou narovnání.
Jakési finanční postupné nahrazování
po určitou dobu". 
Byla mu položena rovněž otázka,
zda „by mělo jít o sto miliard za
sto let". Odpověď zněla: „Délka
závisí na tom, jakou částku bude stát
schopen dávat ročně. To je otázka jed-
nání." Arcibiskup se kromě toho
vyslovil k situaci řádů a smlouvě s
Vatikánem, která by podle něj
mohla být obdobně vyjednána i
ostatními církvemi, což se jinde již
také stalo. 
Časopis Euro pak v jiném článku
Jana Štětky přinesl titulek: VÝ-
HODNĚJŠÍ POLITICKÁ KON-
STELACE PRO NAROVNÁNÍ
VZTAHU STÁTU A CÍRKVÍ UŽ
ASI NEBUDE.

Podle materiálů 
zveřejněných v časopise Euro

vybral Jan Kašper

přiřčena nová existence v Boží
lásce.
Zdálo by se, že se lidé v tisících po-
hrnou, aby si vyzvedli dar svého
ospravedlnění. Není tomu tak, ne-
boť nevyhledá lékaře ten, kdo se cítí
zdráv. Tisíce spěchají za svým cílem
a jen několik z nich se zastaví a
uzná, že jsou hříšníci, kteří potřebu-
jí očištění – ospravedlnění, a navští-
ví lékaře. A ty tisíce se jim diví.
Vždyť i oni jsou ochotni přiznat, že
jejich zdraví není dokonalé, ale z
toho není třeba dělat tragedii: Ni-
kdo není dokonalý! Jak rádi to lidé
slyší, že nikdo není takový, jaký by
měl být. Rozpor, který v sobě cítí,
vysvětlují jako rozdíl mezi životem,
jaký je a jaký by měl být, mezi sku-
tečností a ideálem. „Něco není v
pořádku," říkají, ale dokud se neset-
kají s Kristem, jejich poznání nedo-
spěje, naopak předčasně skončí v
lidové moudrosti, která nehledá
viníky, ale všechny lidi omlouvá
nedokonalostí všech věcí. Komu to
nestačí, vezme zavděk rozlišením
mezi svým „lepším já" a ostatkem
své bytosti, který je nižšího, živočiš-
ného řádu. Sám se ospravedlňuje,
když se ztotožňuje se svým „lepším
já" a odmítá odpovědnost za své
bytí. Jiné ospravedlnění nepotřebu-
je. Modernější způsob sebeosprave-
dlnění máme před očima: lidé pro-
hlásili mravní normy za vymyšle-
né. Přirozený člověk se jimi neřídí,
žije přirozeně, jako zvířátko. Nemá
zač se omlouvat. Toto ospravedlně-
ní se hroutí ve chvíli, kdy se role
obrátí: člověk nejedná, ale druzí s
ním jednají. Tehdy se v něm ozve
morální vědomí, že není zvíře.
Žádá, aby se s ním jednalo slušně, s
respektem k jeho lidství. Morální
svět prokazuje svou převahu. Lid-
ská společnost by bez něho nemo-
hla existovat. Její trestní zákon roz-
lišuje mezi dobrými, k nimž se rádi
řadíme, a zlými.
Ale tento morální svět je sám svůj,
bez Boha a bez závislosti na něm.
Teprve když se člověk otevře Bohu
a svůj morální zákon podřídí Bo-
žímu zákonu, pozná, jak marná
byla jeho morální spravedlnost. Už
se nemá za dobrého, vyzná za sebe
a za všechny lidi Bohu: „Před tebou
nikdo z živých není spravedlivý" (Ž
143,2). Boží zákon obžalovává člo-
věka tak těžce, že by jej přivedl do

zoufalství, kdyby se nás nezastal
podivuhodným způsobem Boží
Syn, Ježíš Kristus od svého naroze-
ní až po svou smrt na kříži. Jediný
spravedlivý podstoupí smrt ne pro
svůj hřích, ale pro tvůj hřích. Jeho
smrt vynesla zničující rozsudek nad
tebou, nad tvou morálkou i nad
tvým náboženstvím. Avšak zároveň
s tímto zničujícím rozsudkem za-
znívá z kříže osvobozující, ospra-
vedlňující slovo: „Jsi můj syn, v
němž se mi dobře zalíbilo". Tak Bůh
svou nevysvětlitelnou láskou usta-
vuje novou existenci hříšníka, pro-
hlašuje jej jednou provždy za spra-
vedlivého.
Bůh také hříšníka posvěcuje. Posvě-
cení je vedle ospravedlnění zvláštní
stránkou Božího díla při člověku.
Bůh je svatý a na koho položí ruku,
ten je svatý, bude sloužit svatému
Bohu. V tom smyslu jsou všichni
vě-řící označováni v Novém záko-
ně jako svatí. Jejich svatost je jednak
dílo Boží, jednak jejich úkol. Právě 
v tom se posvěcení liší od osprave-
dlnění. Není totiž učiněno jednou
provždy. Posvěcení je proces, jímž
krok za krokem, pomalu s ohledem
na životní podmínky se člověk, jenž
je sám v sobě hříšník a daleko od
toho, aby byl svatý, stává svatým.
Toto posvěcení se uskutečňuje řa-
dou Božích zásahů do života hříšní-
ka, které jej na jedné straně varují
před světem, na druhé straně však
jej vyzývají, aby se účastnil toho
dobrého, co se ve světě děje.

Ospravedlnění, které sídlí v srdci
člověka, se na periferii, v citu, myš-
lení a vůli projevuje v touze po
posvěcení. Je nesporné, že existují
lidé, kteří dosáhli viditelné svatosti
(Matka Tereza, Božena Komárková,
Jaroslav Šimsa). Ale právě takoví
vyznávají, jak vzdáleni jsou od Boží
svatosti. Jsou to svatí všedních dnů,
kteří vědí, že se bez odpuštění neo-
bejdou. Toto posvěcení není dílo
jednoho dne, je to proces, který trvá
celý život a nedojde na zemi cíle.
Odehrává se v obecenství svatých v
církvi a ve světě, který očekává krá-
lovství Boží. Všechny biblické citá-
ty, které vyzývají k posvěcení, k
následování a napodobení Ježíše
Krista, nenechávají nikoho na po-
chybách, že člověk je k tomu povo-
lán, že je to jeho úkol. Nutno říct, že
středověk lépe než reformace přijal
tuto výzvu, obrátil ji na člověka a
ocenil u něho svatost. 
Reformace na tomto poli zaostala
ze strachu, že by si člověk chtěl opět
touto cestou zasloužit spasení. Na
druhé straně spolu s reformací vidí-
me situaci střízlivě: posvěcení je
zápas proti zlým mocnostem, proti
nimž jsou lidské síly chabé. Víc než
vítězství sklízejí porážky. Nejsou s
to přivodit na zemi Boží království.
Věřící se chlubí jen svým Pánem,
jenž přemohl svět a jemuž patří ví-
tězství. Ve svém ohrožení se věřící
stále budou modlit: „Přijď králov-
ství tvé!“ 

Josef Veselý

Ospravedlnění a posvěcení
Dokončení ze str. 1

Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, 
na cestě zde a v boji ať neklesám!
Já nevím sobě rady, ó Pane můj,
ty sám mne proveď všady,
vždy při mně stůj!

Přes mnohé theologické výhrady si tato píseň udržela své postavení ve
zpěvnících a svou oblibu. Zpívá se už po celé generace v mnoha zemích,
zvláště i při pohřbech. Vryla se mi hluboko do srdce před několika lety
při pohřbu stařičkého kostelníka neuengrodenského sboru Baumeistera
ve Wilhelmehavenu v Oldenburku. Zaplněná obřadní síň a ten krásný
zpěv „So nimm denn meine Hände".
Julie Hausmannová (1826-1901) zasáhla opravdu svou písní srdce člo-
věka a skladatel Friedrich Silcher to svým zhudebněním ještě umocnil.
Kdo byla básnířka J. Hausmannová? Na jedné straně vypadá uzavřená
do sebe, ve svých básních ukazuje na hlubokou niternost. Na druhé
straně místo jejího působení nejsou žádné zapadlé vesničky. Žije si v
Biaritzu, cestuje po Alpách a Pyrenejích, pobývá v Petrohradu.Počítá
se k „tichým v zemi", ale vydává čtyři svazky duchovní lyriky a sedmi-

Ó ujmi ruku moji

Dokončení na str. 4
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Ve středu 31. ledna odešel po dlouhé
nemoci… tak by mohla začínat tra-
diční vzpomínka, která má na tomto
místě sdělit, kdo nám odešel. Ale
kdo vlastně v bratru Milanu Opo-
čenském odešel?
Milan Opočenský byl evangelický
kazatel, syn a vnuk kazatele, naroze-
ný a vyrostlý na evangelické faře.
Pravidelně připomínal, že jeho
maminka byla první ženou, která u
nás studovala teologii, a jestliže se
ona ještě kazatelkou nestala, jeho
manželka a dcera ano. On sám se
sice nestal farářem, protože byl
povolán od mladých let do jiné služ-
by, jako celocírkevní kazatel však
zvěstoval slovo Boží padesát let (od
r. 1955) a tradici českého evangelic-
kého kazatelství nesl i v zahraničí.
Dobře třetinu objemného sborníku,
vydaného v Ženevě poté, co bratr
profesor dokončil svou službu jako
generální tajemník, tvoří jeho kázání
a biblické studie.
Milan Opočenský byl evangelický
teolog, který se sám hlásil přede-
vším k J. B. Součkovi a J. L.
Hromádkovi jako svým učitelům.
Jako Hromádkův asistent a tajemník
se ve své práci soustředil na ty prvky
dědictví české reformace, které uka-
zovaly k sociálnímu rozměru křes-
ťanské zvěsti a ke snaze ovlivňovat
lidské společenství aktivním koná-
ním víry. Z této perspektivy může-
me rozumět jeho zaměření na posta-
vy Petra Chelčického, radikálního
vizionáře a zvěstovatele nároku krá-
lovství Božího na naši praxi, a Jana
Amose Komenského, teologa, který
z Božího slova přijal úkol pracovat
všemi silami k nápravě všech lid-
ských věcí. Prvnímu věnoval M.
Opočenský svou disertační práci  a
vydal některé jeho drobnější spisy,
druhého neúnavně připomínal pře-
devším ve své mezinárodní ekume-
nické práci.
Milan Opočenský byl ekumenický
pracovník, v zahraničí patrně lépe
známý a víc ceněný než doma.
Zmíněné teologické momenty hrály

důležitou roli při vzniku Křesťanské
mírové konference, na jejíž práci se
Opočenský v prvních letech po boku
Hromádkově podílel. Zároveň se
během 60. let zapojil do práce SRC
(komise pro mládež) a Světového
svazu křesťanského studentstva
(člen exekutivní komise). V roce
1967 byl povolán poprvé do Ženevy,
jako evropský tajemník tohoto
svazu. Strávil ve službě tajemníka
šest let, než byl povolán zpátky do
Prahy, na uprázdněné místo učitele
sociální teologie (etiky) na Komen-
ského fakultě.
Milan Opočenský byl učitelem teo-
logie. Byla-li ekumenická práce v
šedesátých letech často obtížná a
konfliktní, muselo být zřejmé, že v
normalizačním Československu
bude práce ještě obtížnější. Přesto se
Opočenských rozhodli vrátit ke
službě doma. Milan Opočenský se
stal docentem a 1975 profesorem
Komenského fakulty. Jako jeho stu-
denti jsme oceňovali, že vedle hodně
spoutané a opatrné práce ve fakult-
ních prostorách otevíral profesor
Opočenský své soukromí pro setká-
vání a práci pokud možno otevřené
a přinejmenším mnohem svobod-
nější, kde se pravidelně otevírala
témata historická (masarykovská) i
současná, o nichž se na fakultě
tichou dohodou mlčelo.
Po období, kdy nesměl vyjíždět za
hranice, se profesor Opočenský 
v 80. letech znovu aktivně podílel
na práci ekumenických grémií,
pohostinsky přednášel v USA
(Wooster a Princeton) a v této
době obdržel i první čestné dokto-
ráty v Belgii a USA. Své zaujetí pro
českou reformaci dokázal v té
době vtělit do mezinárodních teo-
logických konferencí zástupců
různých reformačních tradic, kte-
ré se konaly nejprve na KEBF
(1986, 87, 89) a pokračovaly i v do-
bě jeho působení v Ženevě (1994,
1998 a 2000 ve Štrasburku). Jeho
vytrvalé úsilí o zviditelnění české
reformace ve světové ekumeně zů-

stává možná dodnes nedoceněno.
Zvláštním řízením byl Milan
Opočenský nedlouho před dalším
dramatickým zvratem v českých
politických dějinách povolán znovu
do Ženevy, tentokrát jako generální
tajemník Světové aliance reformova-
ných církví. V této funkci pracoval
do r. 2000 a při vší vytíženosti vlast-
ní prací v této době jednak pracoval
na zveřejnění Hromádkova teologic-
kého odkazu, jednak pomáhal fakul-
tě v hledání materiální podpory pro
novou budovu, či zprostředkovával
stipendia studentům z různých
zemí. Poté se ještě jednou vrátil
přednášet do Princetonu (2000-2001)
a v roce svých sedmdesátých naro-
zenin se vrátil domů. Stal se emerit-
ním profesorem UK a v této roli ještě
několik let přednášel studentům
ETF o ekumenických a sociálních
tématech současného světa.
K oblíbeným biblickým textům
Milana Opočenského patřilo slovo z
proroctví Danielova (11,32), které
bylo zvoleno i jako název sborníku k
jeho 65. narozeninám: „ti, kteří se
znají ke svému Bohu, zůstanou
pevní a budou podle toho jednat."
To je zaslíbení, na něž spoléhal, i
povolání, jemuž se snažil dostát. Že
to není samozřejmé a snadné, dobře
věděl, což naznačil i ve své řeči při
zvolení generálním tajemníkem.
Připomněl v ní Pavlovo slovo (2 K
12,10) „právě když jsem sláb, jsem
silný", jako vyznání, že při všech
obtížích a slabostech smíme násle-
dovat Krista a spoléhat na Boží moc,
která se prosadí i v naší bezmoci.
S bratrem Milanem Opočenským se
rozloučili a jeho služby s vděčností
vzpomněli „jeho" Klimentský sbor,
zástupci Českobratrské církve evan-
gelické, evangelické fakulty i mezi-
národních křesťanských svazů v
sobotu 17. února, v důvěře, že po
desetiletích obtížné práce vstoupil
bratr Opočenský do odpočinutí
svého Pána.

Jindřich Halama

Profesor Milan Opočenský 

Prof. Milan Opočenský (1931 - 2007)

Německý luterský farář a básník Paul Gerhardt (12.3.1607 – 27.5.1676) se narodil
v saském Gräfenhainichenu, působil jako vychovatel ve Wittenberku a domácí učitel
v Berlíně, 1651 se stal proboštem v Mittenwalde v Braniborsku, 1657 farářem u sv.
Mikuláše v Berlíně a po nuceném odchodu 1669 arcijáhnem v Lubinu v Dolní
Lužici, kde v 69 letech zemřel.
Zakusil třicetiletou válku, konfesní třenice, ztratil manželku a čtyři děti. To pozna-
menalo jeho písňové texty, jichž napsal 137 k různým příležitostem. Zhudebnili je
Johann Grüger – Krygar (1598-1662) a Johann Georg Ebeling (1637-1676), kanto-
ři v Berlíně. Zachovaly se také jeho tři pohřební proslovy a vánoční lekce na starozá-
konní zaslíbení.
Gerhardtovy písně se rozšířily v Německu i v jiných zemích, do jejichž jazyků byly
přebásněny. Mnohé byly inspirovány staršími latinskými a německými předlohami.
Vyjadřují luterské pravověří i básníkovu osobní víru a zakotvenost v Bohu, je v nich
rovněž místo pro mystické tóny. Jistě známe písně „Ó hlavo plná trýzně", „Jak víta-
ti mám tebe", „Zlatá když sluneční záře se objeví" anebo „Pane, ty jsi hoden chvály".
„Ačkoli svět říká, že jsem úplně ztracen a zničen, přece si toho nebudu všímat, ale
obrátím se k Pánu, který může seslat pomoc, i když nikdo pomoci neumí." (Lekce na
M 7,7)

Bohuslav Vik

400. výročí narození Paula Gerhardta 

* Oslovuji bratra Josefa Čunka s pros-
bou, aby představil sebe i své rodné bra-
try a třeba nám i pověděl několik slov o
rodině, ve které společně vyrůstali.
Život, který jsme dostali, je slitý ze
dvou valašských tradic: vsetínské
protestantské a valašskoklobúcké
katolické. Rodiče se ale poznali ve
Zlíně a zde jsme vyrůstali: Jožka,
Janka, Jirka, Vašík. Janu si náhle po-
volal Pán roku 1982 krátce před
Jiřího svatbou, já jsem byl v 2. roční-
ku teologie v Litoměřicích a Vác-
lavovi bylo 17 let. Všichni sourozen-
ci jsme žili ve skautu a od malička v
katolické mládeži (my děti i s tátou
jsme přijali velmi živou a radostnou
víru mámy). V dospívání na nás mě-
li velký vliv kněží, kaplani ve Zlíně,
tajní řeholníci. Jana se nechala vést
dominikánem, Jiří salesiánem, já je-
zuitou. Jiří založil rodinu a je s man-
želkou aktivní ve světovém katolic-
kém hnutí Fokoláre. Když dospěl
Václav, šel cestou spirituality dona
Boska, péče o mládež, tedy salesiánů
a ve 33 letech se stal knězem. Působil
do loňska v Brně Líšni, nyní začíná v
Teplicích, hodně s mladými Rómy.
Pro mne bylo určující setkání s texty
francouzského jezuity, přírodovědce
- kněze T. de Chardin. Na základě
přátelství se slovenským jezuitou
jsem nastoupil tuto cestu a roku 1985

jsem byl v Olomouci vysvěcen na
kněze. Byl jsem kaplanem v Přerově
a farářem v Lidečku, od roku 1992
mi byla svěřena starost o novice
našeho řádu. Léta 1994 - 96 jsem pro-
žil v Itálii a v Polsku pro rozšíření si
hlavně teologických obzorů.
Nyní již třetí rok působím u sv.
Ignáce na Karlově náměstí se staros-
tí o náš řeholní dům a spolubratry v
Ječné ulici.
* Dva bratři v duchovenské službě - a
ten další v politice. A i když teprve čas
ukáže, zda obstojí ve funkci, do které se
dostal příliš rychle a skoro bych řekl, že
náhodou, přece bych poprosil o nějaké
poznatky, zda ve vašem dospívání něco
ukazovalo, že půjdete těmito životními
cestami.
Odmala jsme se točili všichni souro-
zenci kolem kostela a od roku 1969
kolem skauta. Jiří byl možná ještě
více kamarád s našimi kaplany na
faře ve Zlíně než sestra a já. Pro-
miňte mi ale malou odbočku: dopo-
ručoval bych rodičům mít děti brzo
po sobě. Jiří je totiž o 4 roky mladší a
to nás „oddělilo" každého do jiných
pater ministrantů, skautů/vlčat i
věřící mládeže. Moc zážitků tedy,
kromě událostí v rodině, spolu ne-
máme. Mohu jen říci, že jeho jméno
bylo v naší rodině slyšet asi stejně
často jako v médiích posledních

měsíců: sirky v rukou, puštění králí-
ci, připomínky učitelů v žákovské,
rozbitý ret, prst či kalhoty… jen
nepatrná část důvodů jeho jména na
rtech mamky a vařečka v její ruce.
Nikdo z nás kluků se nebál lidí,
sportu, lesa, noci či korun stromů,
Jiří měl navíc humor pro všechny.
* Kdybych chtěl být jedovatý, skoro bych
řekl, že se ve vaší rodině opět spojuje
"trůn a oltář" - což stále někteří křesťa-
né chápou jako ideální stav. Co jsou
podle tebe výhody a nevýhody těchto
dvou "stavů"?
Myslím, že pro nás křesťany je ideá-
lem svět christianizovaný odshora
až dolů po poslední chatrč. Augus-
tin o něm psal, jezuité i Komenský
ho měli na dosah ruky. My jsme se
ocitli v jiném světě, takže o politic-
kých aktivitách Jiřího jsem se téměř
dověděl až z médií: jen zřídka jsme
se navštěvovali a nikdy jsme hloubě-
ji nemluvili o „pracovních" záleži-
tostech. Katolická církev vede věřící
od 2. Vatikánského koncilu k anga-
žovanosti ve veřejnosti a duchovní k
starosti o duchovní sféru. S pouka-
zem, že jako pokřtění máme posvě-
covat svět každý svým posláním.
* Jakým způsobem chceš svého bratra
Jiřího podporovat, z čeho máš obavy a co
doufáš že dokáže ve vysoké politické
funkci?

Z předešlého vyplývá, že jsme na
sobě „nezávislí", tedy snažíme se jít
po cestě, kterou každému zvlášť
vyměřuje Bůh, s tím, že v koutku
srdce chceme jeden druhého pře-
kvapit svými „úspěchy". Podpo-
rujeme se nejvíc věrností zvolené
službě, takže při náhodném setkání
s lidmi okruhu toho či onoho bratra
se násobí radost z jednotného pří-
stupu k životu. Důvěra lidí v jedno-
ho padá i na další. Podporujeme se
tím, že máme jeden v druhém jisto-
tu o touze po Božím království.
Obava může být jen v tom, aby teď
Jiří stihl mít ještě čas na manželku a
děti. Nedoufám v lidské zázraky;
vím jen, že čím jsme viditelnější, tím
plošnější příklad dáváme.
* Naposledy jsme se zahlédli a mluvili
jsme spolu na shromáždění při podpisu
dokumentu Charta Oecumenica. Zavedl
tě tam osobní zájem? Jak prožíváš kon-
krétně ekumenické vztahy a v čem by sis
přál, aby se zlepšily?
Zajímavá otázka. Takové akce jsou
opravdu čímsi velmi pro mne, pro
naši celou rodinu, osobním. Rodina
z tátovy strany žije protestantskou
tradicí, máma vychází z čistě kato-
lické části Valašska. Takže od koléb-
ky jsme žili s tím, že jen laskavostí a
věrností podstatnému můžeme být
křesťané i navštěvující se rodina.
Ekumenismus je věcí prožívaného
Krista – věřím v evoluci jednoty

skrze Ducha svatého. Přál bych si
jen zkvalitnění křesťanů obecně:
úsměv pro morální liberalismus –
konzumismus a naopak směrodat-
nost Otcova Slova, přátelství s Kris-
tem pro orientaci srdce.
* Rozumíš obavě některých evangelic-
kých křesťanů, kteří považují tuto Char-
tu za krok směrem k "pokatoličtění"?
Jako katolík moc ne, jako trošku teo-
logicky vzdělaný a znající křesťany
různých konfesí ano. Katolická
potřeba vyhraněnější jednoty v na-
uce a autoritě je pro mnohé asi zúže-
ní osobních (duchovních) možností.
Zdají se mi velmi vhodné body pro
život po každém odstavci, ono
„zavazujeme se".
* Mohl bys na závěr vyjádřit své přání
čtenářům Evangelického týdeníku?
Přeji vše dobré a pokoj Kristův. Přál
bych nám všem gramotným křesťa-
nům vědomí, že „duchovní četba" je
spolu s modlitbou základní stravou
duše. Abychom nezapomněli, že
„Slovo se stalo tělem" (Jan 1,14), a
proto v záplavě textů brali do rukou
raději „Slovo, jež od Boha přišlo" (sv.
Cyril, Proglas).

Srdečně děkujeme za ochotu k rozhovo-
ru a přejeme upřímně hodně radosti ze
tvé služby - a jistě aby i tvé přímluvné
modlitby za oba bratry byly vyslyšeny
milostivým Bohem.

Ptal se Bohumil Kejř

Bratři (v jiném triku) - rozhovor



Koncem ledna (22. - 26.1. 2007) se
v Praze uskutečnil další zajímavý
farářský kurz, jenž v posluchárně
ETF v Černé ulici uspořádal
Spolek evangelických kazatelů.
Setkání zahájila první den již tra-
dičně společná podvečerní boho-
služba spojená s vysluhováním
večeře Páně v kostele u Martina
ve zdi.
Letošní téma nazvané „Jdi a jednej
také tak" bylo věnováno celé řadě
etických otázek, jako např. proble-
matice etiky v křesťanství a islá-
mu, sounáležitosti politiky a etiky,
problematice manželských vztahů
nebo otázkám umělého oplodně-
ní. Každý den začínal krátkou
pobožností, na niž navazovaly
pečlivě připravené přednášky
„domácích" i pozvaných odborní-
ků na danou problematiku. Mezi
ně patřil např. psycholog Jeroným
Klimeš, religionista Pavel Hošek
či novozákoník Petr Pokorný.
Součástí kurzu byl rozhovor fará-
řů se synodní radou a valná hro-
mada SPEKu. Zájem o kurz ze
strany nejen evangelických kaza-
telů byl mimořádný, o čemž svěd-
čila vždy do posledního místečka
zaplněná posluchárna. 
S několika účastníky kurzu jsme
vedli krátký rozhovor:
ET-KJ:
1. Co si z letošního kurzu odnášíte?
2. Jaké největší etické problémy vní-
máte ve své církvi a v naší současné
společnosti ?
Hana Pfannová, farářka v Měl-
níce:
1. Odnáším si informace z vynika-
jících přednášek, povzbuzení a
inspiraci z rozhovorů s kolegy a
kolegyněmi.
2. Nechce se mi zobecňovat, ale

když, tak jeden problém vidím v
tendenci vidět sebe samé jako
oběti (doby, času, „těch nahoře",
EU, atd.). To vede k čekání, že
nám někdo musí něco dát (ne my
někomu), něco za nás udělat. Živí
to skepsi a podvazuje aktivitu. Ale
mnoho lidí této tendenci nepodlé-
há, a pak vznikají dobré a krásné
věci.

Ladislav Havelka, (33 let) farář ve
Vilémově u Golčova Jeníkova:
1. Tak já tradičně jezdím rád na
farářské kurzy od SPEKu, mám to
rád jednak kvůli sociálním kon-
taktům, zažívání společenství s
lidmi, kteří mají podobné problé-
my, možná i etické problémy jako
já. Co si odnáším z kurzu: některé
přednášky se mi líbily víc, jiné
míň, to je celkem normální. Mys-
lím, že mezi palčivé problémy
patří zejména problematika man-
želství. I ve svém sboru se setká-
vám s jistou rozvolněností, se kte-
rou úplně nevím jak naložit, ač se
počítám za liberálnějšího faráře.
2. Napadalo mne jedno etické té-
ma, které souvisí s církví a jejím
působením ve společnosti. Mám
takový pocit, že dost často jako
křesťané, ne rozhodně ale všichni,
žehráme, co se neděje nebo co je
špatně. Právní nekultura, krádeže,
rozpady manželství atd. Nicméně
mám takový pocit, že by měl být z
nás cítit nějaký etický přínos, co
chceme nabídnout, mám takový
pocit, že často to bývá určitá žlu-
čovitost nebo nějaká naštvanost,
vymezování se negativně. Chtělo
by to dle mého soudu něco pozi-
tivního, pakliže přinášíme evan-
gelium spasení, tak bychom mohli
vypadat nějak „spaseněji", mohli

bychom nabízet cosi radostného,
skutečně radostného, aby ta naše
alternativa byla přitažlivá, „sexy"
jak se říká. Aby lidé viděli cosi
pozitivního, za čím mohou také
jít, nejenom žehrat na tu stávající
praxi naší společnosti.

Marta Zemánková, farářka na po-
loviční úvazek ve sborech Stře-
šovice a Nusle:
1. Přednášky byly hutné a srozu-
mitelné Velmi se mi líbil např.
Jindřich Halama, který umí inter-
pretovat některé teology srozumi-

telně a přitom zábavně.
2. Z přednášky prof. Pokorného
mně utkvělo, a bylo to velmi silné,
že se svět nezmění, jestliže lidem
budeme vnucovat morálku, ale
také to, že my jako křesťané pře-
devším bychom měli dbát o to,
abychom druhým nezamlčeli
nebo nezabránili v tom, aby usly-
šeli zvěst o Božím království.
ET-KJ:
Děkujeme za všechny rozhovory.

Pokračování příště
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne
11.30 korejské bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U
pošty 6: 9.30 Mazur - Martin ve zdi: 19.30 -
Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na betonce:
9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na
Doubkové 8: 9.30 Mareš VP - Spořilov,
Donovalská 1862: 9.30 Bísek - Strašnice, Kralická
4: 9 Klinecký - Střešovice, n. Před bateriemi 22:
9.30 Pavel Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378:
9 - Vinohrady, Korunní 60: 9.30 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml., 18
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gondáš 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Jubilejní 100. výročí narození FMD 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

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE
V CHEBU uvítá v diasporním pohra-
ničí energického, iniciativního a
adaptivního kazatele, který by se
vyrovnal s charakteristikami této
oblasti. Znalost němčiny je zde
potřebná. Prostorná farní budova z
konce 19. století po německé luter-
ské církvi. Ve městě je učňovské i
střední školství i Vysoká škola eko-
nomická. Těšíme se na spolupráci. 

č. 7
ANGLIČTINA V MAJÁKU, Ječná 19,
Praha 2; od 5. 2. mírně pokročilí až
pokročilí; anglický lektor; 1,5/3h
týdně 1300/2500,- Kč za pololetí; 
tel.: 296 325 990; 736 248 702 
www.umc.cz/majak 
e-mail: majak@umc.cz

č. 9

Inzerce
Pod zkratkou FMD byl znám v
evangelických kruzích po desítky let
bratr profesor František Mrázek
Dobiáš. (Druhé jméno se vztahova-
lo na jeho vzácnou choť, která též
zůstala v paměti mnohých jako milá
sestra farářová i profesorová.) Letos
si připomínáme, že uplynulo 100 let
od jeho narození (7. 3. 1907), a žel, i
35 let od jeho smrti (2. 10. 1972).Také
v Kostnické jednotě si vděčně připo-
mínáme, že dr.Dobiáš byl jedním z
jejích předních spolupracovníků; a
že právě před 55 lety (1952) byl zvo-
len za předsedu jejího Ústředního
výboru. Byl ovšem též po řadu let
členem redakční rady Kostnických
jisker, do nichž sám přispěl stovka-
mi významných článků. 
Na životní dráhu bratra Dobiáše
bychom mohli dnes, ve zpětném po-
hledu do první poloviny minulého
století, vztáhnout tehdejší okřídlený
příměr k „chudému chlapci, který se
proslavil". Vzešel z chudých poměrů
Českomoravské vysočiny, ale svou
houževnatostí a studijní pílí jak na
brněnském gymnáziu, tak i na Hu-
sově fakultě se vypracoval mezi
přední bohoslovce církve i ekumeny.
Jako farář v Krabčicích se zapojil i do
spolupráce s tamním domovem pro
sirotky, což odpovídalo jeho celoži-
votnímu sociálně-etickému zaměře-
ní. V pardubickém sboru si pak vzal
na starost krom hlubšího vzdělávání
kazatelů i odbor Křesťanské služby
při církevním ústředí. Po dosažení
doktorátu z theologie se stal profeso-
rem sociální teologie; a po několike-
ré období stál v čele fakulty jako pro-

děkan i děkan. Nám, kdo jsme byli
jeho studenty a posléze i jeho bližší-
mi přáteli, imponoval svou pracovní
pílí a vytrvalostí i neutuchajícím
zájmem o nové věci, jak v theologii,
tak i v kultuře a společenském živo-
tě, ano i ve sportu. Velkým příkla-
dem nám ovšem byl i jako předna-
šeč a kazatel. Byl mistrem pro výběr
případných biblických textů a svá
přesvědčivá kázání dovedl i přizdo-
bovat vhodnými působivými verši.
Při této jubilejní vzpomínce je nám
líto, že mu nebylo dáno dožít se
vyššího věku – nad oněch 65 let.
Byli bychom se jistě dočkali boha-
tého doplnění jeho badatelského
díla. Z oné literární pozůstalosti si
připomeňme alespoň jeho základ-
ní dílo „Učení Jednoty bratrské o
večeři Páně" (1940), dále dogma-
tické práce „Boží zjevení, bible a
lidský rozum" (1941), „Christo-
logie" (1944), a „Soteriologie"
(1951). Spolu s prof. J. B. Součkem
vydal „Učení o Písmu svatém
podle K.Bartha" (1943) a s prof. A.
Molnárem se podílel na překladu
Husových latinských spisů pro
Akademii věd. Již sám tento pozů-
stalý odborně teologický odkaz
řadí profesora Dobiáše mezi před-
ní české evangelické bohoslovce
20. století.
V mé vzpomínce zůstala natrvalo
část rozhovoru s bratrem Dobiášem
při jedné z našich sobotních vychá-
zek v Kunratickém lese - my kus
vpředu, manželky v závěsu. Měl
právě před novou cestou do Ně-
mecka, a tak mně začal rozvíjet kon-

cepci svého kázání na 1K 13,7:
„Láska všechno snáší" (tehdy ještě
podle kralického znění). - „Co tím
Pavel vlastně myslel, že láska všech-
no snáší ? To si snad má dát všechno
líbit? Ano, jistěže často musí mnoho
snášet a strpět; ale Pavel zde přece
nemohl doporučovat nějakou křes-
ťanskou pasivitu! Vždyť ono PAN-
TA STEGEI v původním textu má
naopak zcela aktivní význam: při-
krývat, ale též podržet. Láska také
drží!" (Zde vlastně předznačil i
pozdější ekumenický překlad: „lás-
ka všechno vydrží".) A v tomto
smyslu hned dál rozvíjel svůj ilus-
trační příměr pro kazatelské posel-
ství: „Láska má držet – tak jako krov
drží střechu nad domem, a tak chrá-
ní před zlou nepohodou ty, kdo jsou
pod ní." A k tomu připojil i předsta-
vu zkřížených břeven krovu s podo-
bou kříže: „Ano, láska a kříž – spolu
drží a chrání !" A v této perspektivě
vyznačil i aplikační závěr svého
kázání: „Lidé držení Kristovou lás-
kou si mají být navzájem jako
ochranným krovem a střechou – ve
jménu toho, jehož kříž se nám stal
jedinečným krovem záchrany." - Asi
po čtrnácti dnech nás pak zmrazila
zpráva, že bratr profesor v SRN
náhle zemřel. Ještě v neděli 1.října
1972 tlumočil s kazatelny zvěst o
spásné pomoci Kristova kříže. Až do
posledních chvil byl především věr-
ným zvěstovatelem evangelia. A
takový zůstává i dnes v naší vděčné
jubilejní vzpomínce. 

Jiří Otter

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTUŘE bude věno-
ván tradiční, již 25. seminář pro učite-
le a další zájemce, pořádaný historic-
kou společností VERITAS. Přednášku
na téma „Toleranční modlitebny v
kraji Vysočina" prosloví Mgr. Marta
Procházková, brněnská odborná pra-
covnice Národního památkového
ústavu. Seminář se bude konat jako
obvykle v sálku na faře ČCE v
Pardubicích, Sladkovského č. 638, a to
v sobotu dne 31. března 2007 od 10 h.
Všichni jste srdečně zváni.
K ul. Sladkovského jedou od nádraží
ČD trolejbusy č. 2 a 13 do stanice
Třída Míru (třetí zastávka). Fara je
šestý dům za evang. kostelem.

* * *
BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
(Českobratrská církev evangelická,
Prokopova 216/4, Praha 3)
pořádá ve čtvrtek 22. března v 18 h
přednášku Jindřicha Halamy „Jedno-
ta bratrská před Bílou Horou“.

Pozvánky

Ozvěny farářského kurzu I.

setstránkovou knihu pobožností pro domácí zaměstnance s titulem
„Hausbrot". Byla normálním člověkem, plným rozporů. Dítě 19. sto-
letí.
Narodila se 7.3.1826 v Rize, kde byl její otec profesorem na gymnáziu.
Byla předposlední ze šesti dcer. Při konfirmačním cvičení ji velice
ovlivnil far. Theodor Neander.. „Stanu se učednicí Pána Ježíše." Ne-
víme, kdy začala skládat duchovní písně. Byla velice plachá. Vedle sebe
měla vždy sestry. Nejmladší Johanna byla velice muzikální a milovala
Julii. Julie byla vychovatelka, ale pro nemoc nemohla pracovat a byla
odkázána na pomoc rodin vdaných sester. V polovině 19. století se
vydala z Pobaltí do jižní Francie, kde byla její také svobodná sestra
Johanna v Biaritzu varhanicí anglikánského sboru. Julie vedla její
domácnost. Po čtyřech letech onemocněla velkými bolestmi hlavy a
léčila se v Alpách. Přitom ovšem psala básně. V Berlíně našla faráře
Gustava Knaka, který básně vydával. Výtěžek měl připadnout sociál-
ním ústavům Bethesda v Berlíně a v Hongkongu. 1862 vyšla sbírka
„Maiblumen" – Konvalinky.
V roce 1870 se přestěhovala k nejstarší sestře do Petrohradu, která tam
byla ředitelkou školy sv. Anny. Julie dávala hodiny klavíru. A právě
zde vznikla píseň „ Ó ujmi ruku moji" jako výraz veliké důvěry v Boží
pomoc. Roku 1896 zemřela nejmladší sestra na chřipku. V létě 1901 se
pak celá zbylá rodina sešla v Estonsku u moře ve Wösse. Zde opět
dostala Julie svou nemoc a zemřela s písní na rtech „..nechť stane se, co
stane, chci věřit jen.." Pohřbena byla v Petrohradu na soukromém hřbi-
tově rodiny Fockových.

Miroslav Frydrych

Ó ujmi ruku moji
Dokončení ze str. 2


