
…TAK MUSÍ BÝT VYVÝŠEN
SYN ČLOVĚKA…

(Jan 3,14.15)
V rozhovoru s Nikodémem připo-
míná Ježíš starý příběh, záhadnou
událost z cesty pouští. Bůh trestá
vzdor svých lidí tím, že na ně posílá
ohnivé hady. Mnoho Izraelců zem-
řelo. Ale Bůh nechce vyhubit svou
církev. On ji napomíná a vychovává.
Bůh chce přivést Izrael zpátky k so-
bě. Proto se Izraeli ve smrtelném

nebezpečí připomíná jako Zachrán-
ce a Vysvoboditel. On je jedinou
nadějí. Nikdy dříve Izraelci nic
podobného nepoznali. Boží řešení
nemá „tradici" a nemá „logiku". Ne-
přišel na to Mojžíš, je to Boží myš-
lenka, kterou Mojžíš realizuje. Jedi-
nou záchranou před smrtí z uštknu-
tí má být pohled na odlitek bronzo-
vého hada. Uvěří Izraelci Bohu? Ne-
chají se zachránit tak nezvykle? Lidé
mají důvěřovat Bohu a upnout se k
Božímu řešení. Ve smrtelném ohro-
žení se ukázalo, že „kdo pohlédl na
bronzového hada, zůstal naživu"
(Nu 21,9).
V tom je paralela mezi Boží záchra-
nou na poušti a mezi Boží záchra-
nou v Ježíši Kristu před věčným
zahynutím. Rozumí Nikodém, o
čem mluví Mistr z Nazareta? Po-
dobně jako vyvýšil Mojžíš hada na
poušti, musí být vyvýšen Syn člově-
ka. Ježíš mluví o cestě, po které pů-
jde poslušně až do konce. Protože se
ztotožnil s Božím „musí", přichází

zachránit každého, kdo v Něho uvě-
ří, kdo v Něm přijme Boží východis-
ko ze zaprodanosti hříchu.
Je to Boží „musí", je to nutnost, která
vyplývá z Božího plánu záchrany. To
nebezpečí dnes není tak zřejmé, lidé
duchovní ohrožení neprožívají. „Jed"
hříchu nezabíjí hned, rozkládá život
pomalu zevnitř. Proto je třeba kázat
evangelium a vysvětlovat lidem,
proč potřebují Krista. Jed pýchy a so-
bectví působí skrytě a končí ve smrti.
Ježíš přichází proto do Jeruzaléma,
aby se nechal „vyvýšit", aby se jeho
nevinná smrt stala v Božích očích
výkupným za mnohé. Za Božím
„musí" je věčná láska, za Ježíšovou
obětí je stejná láska. Toto evangelium
zvěstujeme a tomuto Bohu věříme.
Bohu, který miluje náš svět a který se
k němu vrací, aby zachraňoval ze
smrti a vedl do věčnosti.

Bronislav Kaleta, 
senior pražského seniorátu 

Církve bratrské 

Evangelický
týdeník
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Poselství k 6. neděli postní Palmare

Přišel tedy znovu do Kány Galilejské,
kde udělal z vody víno. A tam byl jeden
královský úředník (služebník), jehož syn
byl nemocný v Kafarnaum. Když usly-
šel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel
k němu a prosil ho, aby sestoupil a
uzdravil jeho syna, neboť začínal umí-
rat. Ježíš mu tedy řekl: "Neuvidíte-li
znamení a zázraky, nikdy neuvěří-
te."Královský úředník mu řekl: "Pane,
pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu řekl:
"Jdi, tvůj syn žije." A ten člověk uvěřil
slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. A když
už byl na cestě, setkali se s ním jeho slu-
žebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn ži-
je!" Vyptal se jich tedy na dobu, od které
mu bylo lépe, a tak mu řekli: "Včera o

sedmé hodině ho opustila horečka." Otec
tedy poznal, že to bylo v tu chvíli, ve kte-
rou mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." A tak
uvěřil on i celý jeho dům. 

(Jan 4,46-53)
Otec nemocného syna měl ve spo-
lečnosti velkou vážnost. V řeckém
originále je použito slovo „basili-
kos", které doslovně znamená dvo-
řan nebo dokonce i člen velké krá-
lovské rodiny. Každopádně patřil
mezi zaměstnance Heroda Antipy.
Ten byl sice židem, ale Boží zákon
nedodržoval a choval se jako pohan.
Ostatně, tuto dynastii nastolil impe-
riální Řím, takže se není co divit.
Neblaze proslul tím, že si vzal za

ženu manželku svého bratra. Dal
také popravit Jana Křtitele, který
tento hříšný čin kritizoval, a stavěl se
pohrdavě i k Ježíši, což je popsáno 
v pašijovém příběhu. Je velmi prav-
děpodobné, že se obklopoval lidmi
podobného ražení. Úředník mohl
být tedy u lidí vážený, protože měl
moc, ale zároveň na něj mohlo být
nahlíženo asi tak, jako dnes pohlíží
lidé na mnohé politiky.
Královskému služebníkovi však
umíral syn. Otec možná prožíval svůj
vnitřní zápas. Říkal si: „Proč bych
měl já, vysoce postavený člověk,
škemrat u nějakého chudého toula-

Pokud se člověk začte do internetových diskusí o jakémkoli tématu,
které nějak – třeba jen vzdáleně – souvisí s křesťanstvím, nemůže si
nevšimnout obrovské zášti vůči čemukoli křesťanskému. Jistě, může-
me si tento dojem poněkud vykrátit, protože do internetových disku-
sí zvýšenou měrou přispívají lidé negativističtí, kteří sami žádný člá-
nek nenapíšou, a proto se alespoň vyžívají v kritizování toho, co
píšou jiní. Anonymita internetu jim navíc umožňuje nebrat si servít-
ky a psát sprostěji, než by si asi dovolili, kdyby za své výplody muse-
li nést veřejnou odpovědnost.
Přesto je nevraživost vůči křesťanství nepřehlédnutelná. Bohužel, do
značné míry si za to můžeme sami.
Zmíním tři kauzy, které dle mého názoru vydatně přispěly k posílení
negativního obrazu o křesťanství.
Spor o katedrálu: Ať už dopadne jakkoli, v lidech zůstane utkvělá
vzpomínka, že to byla církev, kdo tam zavedl vstupné.
Jistě, církev měla s katedrálou i své náklady. Na vstupné měla nepo-
chybně právo. Bereme-li ale v úvahu i to, jak vůči křesťanství nepřá-
telsky naladěná společnost bude podobný krok vnímat, pak bylo
zavedení vstupného počinem krajně nešťastným. Kdyby se církev o
katedrálu nesoudila, jistě by mnoho ztratila. Získala by ale mnohem
lepší východisko pro evangelizaci. Ztráta příjmů ze vstupného by ve
skutečnosti byla výhodnou investicí z hlediska evangelizace.
Biskup Bican: Pokud naši nevěřící spoluobčané tuto kauzu vůbec
zaregistrují, těžko v nich může zůstat jiný dojem než ten, že křesťané
se od ostatních v podstatě vůbec neliší, pouze si to nechtějí přiznat a
na něco si hrají. Biskup lže, a církev ho vlastně podrží; ukáže se, že je
prakticky nesesaditelný. Jsou tedy ti křesťané lepší než naši politici?
V čem se Bican liší od Topolánka? V ničem! Tak proč se ti křesťané
pořád snaží vyvolat dojem, že jsou nějací jiní! Jenom vytvářejí pokry-
tecké prostředí!
Kauza Čunek: Je to kauza velmi složitá. Podotýkám, že ač jsem nesou-
hlasil s Čunkovým řešením romského problému, ač jsem byl proti
tomu, aby se stal lídrem lidovců, jsem skálopevně přesvědčen, že se
žádné korupce nedopustil. Považuji ho za rovného, čestného a čino-
rodého člověka. 

O křesťanské věrohodnosti

Brána v Betfage u JeruzalemaKrálovský služebník
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)
Podařilo se jim to jejich stavební úsi-
lí? Ovšemže ano! Jméno si získali a
uchovali! Ale slávy na něm mnoho
neulpělo. Jsou na světě jména, která
lépe zní než Bábel. Ale to jsou jména
těch, kteří nežili a nepracovali se zá-
měrem učiniti sobě jméno. Jak se to

všecko vyvíjelo dál v našem bábel-
ském příběhu? „Sestoupil Hospodin,
aby viděl to město i věž, kterou stavěli
synové lidští.“ Zní to až trochu ironic-
ky. Pán Bůh musel asi hodně zaostřit
zrak, aby vůbec rozeznal, co to tam
stojí, co to vlastně postavili ti lidičko-
vé na poli Sinear a co podle jejich
mínky dosahá až k nebi. Hospodin
sestoupil, aby viděl to město i věž.
Zkolauduje Pán Bůh stavbu lidské
pýchy a nadutosti? Nezkolauduje, i
když to bylo z lidského pohledu
rozhodně monumentání a krásné,
hezčí než paneláky, a i když baby-
lónské věže, zikkuraty, patřily mezi
divysvěta. A proto: to, co se potom
stalo, není hned nutno chápat jako
Boží trest, spíš jako naprosto přiroze-

ný důsledek: stavba pýchy nepřiná-
ší uspokojení ani radost ani důvěru,
nýbrž ze všeho nejdříve rozklad lid-
ských vztahů. Ztratili výsadu společ-
né řeči. Najednou v tomto ovzduší
lidské nadutosti nebylo nikoho, kdo
by chápal a rozuměl, nebylo nikoho,
komu by se bylo možno svěřit a
komu by bylo možno důvěřovat.
Pýcha to způsobila. Pýcha nerozumí
druhému. Pýcha zbavuje schopnosti
rozumět sám sobě... A tak jeden řekl
láska a druhý řekl láska a nerozuměli
si. Jeden řekl mír a druhý řekl mír a
nerozuměli si. Jeden řekl odpusť a
druhý v tom slyšel už tě nechci vidět a
nerozuměli si...

Jan Nohavica
Dokončení příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 7

Dokončení na str. 2

NAD BIBLÍ

Dokončení na str. 4
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PŘÍPAD BISKUPA BICANA BYL POSTOUPEN KÁRNÉMU VÝBORU.
Praha, 7. března 2007 (cčsh). Patriarcha Církve československé husitské Tomáš
Butta vydal stanovisko k medializaci případu pražského biskupa Mgr. Karla
Bicana. Patriarcha ve zprávě uvádí, že již 8. ledna 2007 vyzvala biskupa
Bicana ústřední rada církve k odstoupení z funkce a iniciovala svolání mi-
mořádného diecézního shromáždění k jeho odvolání. 
Toto mimořádné shromáždění pražské diecéze, které se konalo 3. března
2007, ukázalo na názorovou rozdílnost uvnitř pražské diecéze. Pro jeho
odvolání hlasovalo 117 delegátů a pro jeho setrvání ve funkci bylo 129 dele-
gátů. Podle řádů Církve československé husitské na tomto diecézním shro-
máždění k odvolání nedošlo.
Případ se však dotýká celku církve. Diecézní biskup je současně bisku-
pem vykonávajícím duchovenskou službu v celé církvi. Podílí se na
ordinaci jiných biskupů, světí kněze, účastní se aktivně celocírkevních
akcí. Jako člen ústřední rady jedná a spolurozhoduje o záležitostech celé
husitské církve v České republice, zasedá v dalších celocírkevních orgá-
nech. Proto má oprávnění se k jeho případu vyjádřit a zaujmout stano-
visko celek církve.
Případ poškozující CČSH v očích veřejnosti byl postoupen církevnímu kár-
nému výboru na základě usnesení ústřední rady ze dne 10. února 2007.
Diecézní shromáždění není jediným prostorem pro demokratické a spra-
vedlivé řešení tohoto případu v Církvi československé husitské, stojí ve
zprávě patriarchy. 

www.christnet.cz

HUSITSKÝ PATRIARCHA NAVŠTÍVIL ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU
Praha, 8. března 2007 (cče). V úterý 6. března 2007 se sešli představitelé Čes-
kobratrské církve evangelické s patriarchou Církve československé husitské
ThDr. Tomášem Buttou. Jeho návštěva byla oplátkou návštěvy evangelické-
ho synodního seniora Joela Rumla v úřadě patriarchy na podzim 2006 a
posloužila k seznámení s celou synodní radou církve
V loňském září zvolený patriarcha byl podle svých slov rád, že se setkává s
evangelíky, což podpořil i ilustrací svých rodinných kořenů. V dalším roz-
hovoru se dotkl případu pražského biskupa a toho, jak těžkosti posledních
let poznamenávají život církve.
Pro současnou situaci našel u členů synodní rady pochopení a vyslechl
přání pro budoucí kroky a rozhodování. Patriarcha je tím, kdo vykonává
duchovenskou službu v celé církvi. Podílí se na ordinaci biskupů, světí
kněze, účastní se aktivně celocírkevních akcí a zasedá v dalších orgánech
církve.
Evangelický synodní senior poté seznámil hosta se způsobem práce nejvyš-
šího orgánu církve, synodu, a společně s ostatními vzpomněl na zasedání
synodu v listopadu 1989. "Vím, že Českobratrskou církev hodnotil komu-
nistický režim jako nejreakčnější," dodal Tomáš Butta a ke spolupráci s STB
řekl, že Církev československá husitská se s tímto problémem zatím nevy-
rovnávala. "Od roku 1990 není ve vedení naší církve a v současnosti ani
mezi učiteli Evangelické teologické fakulty nikdo, jehož jméno by figurova-
lo na seznamu agentů Státní bezpečnosti. Tím samo téma spolupráce s STB
přišlo o svou palčivost," vysvětlil náměstek synodního seniora, farář Miloš
Rejchrt.
Na programu nechyběla ani nedávná událost - podpis Charty oecumeniky
a reakce na její podepsání v obou církvích a některých dalších církví české
ekumeny. Husitskému představiteli se na podpisu dokumentu nejevilo nic
problematického. Také v Československé církvi husitské se stalo to, co ve
více církvích, že ač dokument byl zařazen vyššími orgány do života církve
krátce po podepsání (2001), debata o něm začala až po jeho ratifikaci na
domácí půdě v roce 2007.
K tématu hospodářského zajištění církví zmínil náměstek synodní kurátor-
ky Pavel Stolař potřebu církví postupovat vůči státu co nejjednotněji.
"Hlavně ale potřebujeme od státu jasné slovo a sjednotit hlas církví", řekl v
závěru dvouhodinového setkání Joel Ruml.

www.srcce.cz

NEJVYŠŠÍ HODNOSTÁŘI NĚMECKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE NAVŠTÍVILI
PALESTINSKÁ ÚZEMÍ A NEŠETŘILI KRITIKOU
Berlín, 8. března 2007 (čtk). Nejvyšší hodnostáři Německé biskupské konfe-
rence zavítali na palestinská území a v Ramalláhu viděli tamní životní
podmínky, strážní věže, ostnaté dráty, dělící zeď, vojáky v bojovém posta-
vení, a to vše je dohnalo k ostré kritice poměrů, za což si vysloužili pro-
testy v Izraeli i v židovských obcích v Německu. Je to téměř rasismus, rea-
goval biskup Walter Mixa z Augsburgu. Tato zeď padne stejně, jako padla
zeď berlínská, prorokoval bariéře, kterou postavili Izraelci, kardinál
Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem.
Korunu všemu nasadil biskup Gregor Maria Hanke z Eichstättu: „Ráno
jsme viděli v židovském památníku Jad Vašem fotky z nelidského varšav-
ského ghetta a večer jedeme do ghetta v Ramalláhu." Německá média při-
pomínají, že jakmile Němec postaví do jedné řady peklo varšavského ghet-
ta, kde za nacismu bylo v nelidských podmínkách napěchováno asi půl
milionu lidí, a izraelskou politiku v Palestině, pak je zaděláno na velký pro-
blém. Kdo takové srovnání učiní, "pak asi vše zapomněl, nebo se nepoučil a
morálně selhal," reagoval izraelský velvyslanec v Německu Šimon Stein a
obvinil biskupy z demagogie. Místopředseda židovské obce Dieter Grau-
mann výroky církevních hodnostářů označil za antisemitské. Srovnávat
Ramalláh s varšavským ghettem je stejné, jako srovnávat ukřižování Krista
a popravu nacistického zločince Adolfa Eichmanna, který organizoval
vyhlazování Židů, dodal ředitel centra Simona Wiesenthala Marvin Hier.

www.christnet.cz
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Sedm (?) statečných, méně kajícíchZ církví u nás i ve světě
Velkou pozornost v posledním mě-
síci vyvolali „tři biskupové Višse-
grádu", český, polský a slovenský,
kteří se nedokázali vyrovnat se
svými vážnými selháními. Rozhod-
ně ne dříve, než na ně poukázala
veřejnost.
Nejprve bych se jako evangelický
farář rád zastal řady římských
katolíků z předpřevratové doby,
laiků i kněží, kteří mi byli i osob-
ním příkladem. Mimořádné je
dodnes jednání arcibiskupa Karla
Otčenáška. Pozoruhodně líčí dobu,
kdy byl internován. Vzpomněl na
radu své matky, a to v jedné z nej-
těžších chvil svého života: Když mě
11. července 1951 převezli do Želiva,
maminka mně vzkázala: Nic jim
nepodpisuj! I kdyby tě zabili. To je od
maminky velká věta, viďte?! A z
laiků mohu jmenovat tiskaře
Toníka Huška, který mne zahanbil,
když nikdy nešel volit a v Hradci
Králové učinil domácím ústupek
jen v tom, že se nechal přepsat k
volbám, k nimž stejně nešel, do
jiného města. Pokud jde o dnešek,
kardinál Miloslav Vlk se snad v
projektu „Otevřená minulost" roz-
hodl lustrovat kněze. Zkoumat,
kteří a proč spolupracovali s StB.
A je třeba přiznat, že i na protestant-
ské straně vedle řady mimořádně
statečných (Miloš Rejchrt, Jan Koz-
lík, Alfréd Kocáb a řada dalších) jsou
i takoví, kteří podepsali spolupráci.
A je jedno, zda více nebo méně
donášeli, či byli prostě „vytěžováni".
Bojíme se pomalu už i vůbec říci, že
podepsat spolupráci StB byl hřích.
Jistě, událo se to za okolností velice
odlišných a podlehnout mohl i ten,
kdo obstál. Nejčastěji se však poví,
že dotyčný nikomu neublížil, spíše
pomohl. Vůbec nikdo neřekne veřej-
ně, co je třeba: „Selhal jsem" či lépe:

„Zhřešil", nebo alespoň: „Je mi to
moc (!) líto!" A stačilo by to. Při veče-
ři Páně přitom vyznáváme hříchy o
sto šest, tyto ožehavé věci tam asi
nezahrnujeme. Synodní senior Čes-
kobratrské církve evangelické Joel
Ruml na přímý dotaz odpověděl, že
nejvyšší orgán církve, „synod rozho-
dl, že bude ustavena komise, která
se bude opět zabývat životem církve
v té době. Neočekávám senzační
objevy, nýbrž potvrzení trendu, že
jsme si zvykli zeslabovat hřích jako
takový. Měli jsme strach a báli jsme
se – i to byl vstup na půdu hříchu. To
je problematika hříchu, večeře Páně,
vyznání hříchů při ní a odpouštějící
moci Kristovy. Pokud jdu ke svaté
večeři Páně s přesvědčením, že hří-
chu bylo tak málo, že mi pouze
zamazal botky, tak pro to Kristus
neumíral. Musíme jít k večeři Páně s
vědomím, že jsme zacákaní až po
uši a Kristova krev je žádoucí proto,
že dokáže i to očistit. To se týká i této
problematiky, naší minulosti, komu-
nismu, selhání. Dosah a vliv našeho
strachu byl větší než si připouštíme,
jak v církvi, tak i ve společnosti.
Hříšné a vystrašené stvoření je samo
o sobě nalomenou třtinou a Bible
vypovídá o tom, jak Pán Bůh přichá-
zí, aby tomuto slabému útvaru dal
výztuž. Toho sami nejsme schopni."
Zbývá doplnit, že pro Českobratr-
skou evangelickou církev byla Úřa-
dem dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu zpracována
publikace „Českobratrská církev
evangelická v agenturním rozpraco-
vání StB", volně a zdarma přístupná.
Přiznejme si, kdo z nás může dát za
sebe ruku do ohně? Vězni z padesá-
tých let by o tom mohli vyprávět.
Kategorie sama pro sebe. Vězni, po
kterých dupali v žaláři. Slíbili jim
podmíněné propuštění. Kdo je roz-

soudí? Snad by mohli jejich spolu-
vězni. Mrzí mne, že mnozí z mich
jsou až nemilosrdní vůči nim ve
svém soudu. V letech „normalizace"
tlak a zákeřnost režimu zažili mnozí,
nejtvrdší násilí jedinci, padesátá léta
to přeci jen nebyla. 
Je smutná obhajoba těch, kteří dnes
běžně v církvi tvrdí, že „nikomu
neublížili", možná dokonce někomu
„pomohli". Jednak to může působit
jako snaha zlehčit svůj čin spoluprá-
ce s komunistickou tajnou policií.
Jednak dotyční dodávali spolu s
celou sítí informátorů dílky, které
samy o sobě zdánlivě neměly valný
smysl. Nicméně v rukou manipulá-
torů jedno do druhého obdivuhod-
ně zapadalo a vytvářela se tak mosa-
ika, která vytvářela postupně zřetel-
ný obraz, po němž policie šla.
Závěrem: rozdílná je úloha jednot-
livce a instituce. Církve ve své větši-
ně vydaly k minulosti nějaké vyjá-
dření, více nebo také méně jedno-
značné. Nezávislé, kritické zpraco-
vání minulosti je krokem dál. Pokud
jde o jedince, ti se mohli vyzpovídat
v šeru zpovědnic, evangelíci v kru-
hu přátel, případně před nějakou
komisí. Co schází křesťanům v da-
ném případě, je osobní a veřejné při-
znání, že zhřešili, k čemuž se nikdo
nemá. Sám vím o jednom jedinci,
který tak učinil veřejně, jiný mně
osobně ještě před převratem. Pokud
někteří k tomu snad budou úředně
dotlačeni, cena jejich vyznání bude
mizivá. Jistě, Jidáš zradil a vzal si
život. Petr jediný byl schopen bránit
Krista s mečem v ruce. Potom zapřel
a evangelisté to nijak neretušovali,
každý se o tom v evangeliu dočte.
Petr plakal hořce a když se setkali,
Ježíš mu odpustil. 

Jan Kašper

vého proroka?" Snad předtím vy-
zkoušel všechny možné doktory i
léčitele, ale když se výsledek nedo-
stavoval, nezbylo než se sklonit a
vydat se za Ježíšem. Situace musela
být vážná. Nečeká, až se Mistr vrátí
do Kafarnaum, ale vydává se na vy-
čerpávající cestu, která tehdy trvala
až osm hodin. Překonání pýchy pro
něj znamenalo říci: „Pane, pojď, než
mé dítě zemře!" 
Zaměstnanec vladaře se neohlíží na

to, co  o něm řeknou lidé. Svou nadě-
ji plně vkládá v člověka, o němž tak
mnoho dobrého slyšel. Nakonec se
však odehrává něco, co jistě nečekal.
Představte si, že se vydáte na evan-
gelizaci třeba do Mnichova s vírou,
že vaše prosba bude vyslyšena. Vy-
naložíte nemalé úsilí a finance, aby
vám pak pastor řekl: „Jděte domů,
všechno bude v pořádku." Neob-
těžuje se za to ani pomodlit! Nezdá
se vám to divné? Pohan však uvěřil
Slovu a šel. Po ujištění, že se přeci jen

stal zázrak, uvěřil on i jeho rodina. A
to byl možná ten největší zázrak,
vždyť Ježíše nikdo u synáčkovy po-
stýlky neviděl. A navíc, uvěřit Me-
siáši v zkaženém prostředí Hero-
dova administrativního aparátu?
Dnes by možná podobný zázrak
zpochybnila většina lidí. Možná je
těžké si připustit, že Boží syn přichá-
zí neviditelný a neslyšitelný, aby za-
chránil nás i naše drahé. Tíží-li však
člověka nějaké trápení pramenící z
neřešitelných problémů, tak tehdy
se i zdánlivá malichernost může
zdát jako obrovský zázrak. Natož
pak uzdravení na smrt nemocného
dítěte. Pro královského služebníka
byl život synka možná cennější než
vlastní život. Tím, že prosil o záchra-
nu svého syna, zachránil i sebe.
Domnívám se, že tento příběh může
být tématem k zamyšlení i pro dneš-
ní dobu. Vždyť se toho zas tolik
nezměnilo. Pravda, medicína trošku
pokročila, ale to nic nemění na sku-
tečnosti, že bez Boží pomoci se neo-
bejdeme. V životě přicházejí oka-
mžiky, kdy je třeba se rozhodnout. A
nejde jen o nás, ale i o naše blízké.
Stačí se jen podívat kolem. Děti často
musí čelit různým negativním vli-
vům jako je kouření, drogy, porno-
grafie, alkohol, promiskuita, které
zabíjejí nejen fyzicky, ale i duchovně.
A co pak má dělat zoufalý rodič,
jehož potomek propadne svodům
tohoto světa?  Mnohdy nezbývá než
pokleknout a svěřit svůj problém
Ježíši.

Ivo Kraus

Královský služebník
Dokončení ze str. 1

CÍRKVE V BRITÁNII SE ZASTÁVAJÍ MIGRUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ
(Canterbury, 12. března 2007 – ENI) Británie se lehce může stát morálně
nejchudší zemí Evropy. Důvodem je ignorování sociálních potřeb mi-
grujících dělníků, kteří pracují za velmi nízké mzdy. Podle více odbor-
níků se takto britské hospodářství pomáhá udržet nízkou míru inflace.
Vyplývá to ze zprávy, kterou nedávno zveřejnil institut Von Huegela při
Cambridgské universitě. „Jestliže migranti, zejména z východní Evropy,
tvoří jádro britské ekonomiky, tak je na čase, aby se stali i centrem
pozornosti nové sociální strategie naší země," říká spoluautor zprávy
Francis Davis, kterou uveřejnili 7. března. Zpráva vznikla na podnět
křesťanských organizací, které se věnují problematice migrujících dělní-
ků a má název „Evropa a chudoba – postoj křesťanů". 

VE VÍDNI OTEVŘELI INTERRUPČNÍ AMBULANCI V NÁKUPNÍM STŘEDISKU
(Varšava, 9. března 2007 – ENI) Rakouští představitelé církví odsoudili
pokračující ponižování hodnoty lidského života v jejich zemi. Důvodem
protestu je otevření interrupční ambulance v jednom z vídeňských
nákupních center. 
„Můžete si zajít dát kávu, podívat se na nejnovější film v kinu, nakupo-
vat šaty a potom si nechat udělat interrupci", řekl v ironickém vyjádře-
ní mluvčí vídeňské diecéze Erich Leitenberger. „Takové nabízení inter-
rupce znamená bagatelizování rozhodování o životě a smrti", dodal
mluvčí. 

Ekuména vo svete 11/2007
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* Kdy jsi začínal redaktorskou práci 
v Kostnických jiskrách a s jakým očeká-
váním?
Když jsem před třinácti lety začínal
v redakci ET-KJ jako elév, byl jsem
skutečný začátečník a o tom, jak se
dělají noviny, jsem neměl ani ponětí.
Neznal jsem druhy písma, technolo-
gické postupy při výrobě novin v tis-
kárně, problémy kolem korektur a
náhledů a trvalo to několik týdnů,
než jsem byl schopen vypočítat a na-
kreslit tzv. „špígl", rozmístění člán-
ků, fotografií, básní, oznámení a in-
zerátů pro počítačové zpracování
všech čtyř stránek. Časem jsem si
uvědomil, jak velký a nezastupitel-
ný význam mají noviny, časopisy a
knihy. Každé slovo, každá věta mů-
že čtenáře poučit, potěšit nebo zranit
a zklamat. Na práci jsem se těšil a
vyplatilo se být zvědavým a trpěli-
vým učedníkem. 
* Co ti působilo během let  - a těch stovek
přípravy týdeníku - radost?
Přece celé mé snažení bylo zamě-
řeno na toho, kdo si najde čas a
chce se dozvědět něco víc o církvi,
životě sboru, o teologických pro-
blémech a křesťanství ve světě.
Dopisovatel je vzácný živočišný
druh; je vlastně hlasem a herol-
dem toho Pána, kterému mají no-
viny sloužit. Nemohu nezmínit
dva věrné bratry dříve narozené,
jednoho z krkonošského podhůří
a druhého z moravské metropole,
kteří dokázali ve svých příspěv-
cích teologickou solidnost okoře-
nit humorem a úsměvnou dikcí. A
ještě: v Praze žije laskavý pohád-
kář, který miluje děti a svá vyprá-
vění osvěžoval kouzelnými kres-
bami, které musely potěšit každou
dětskou duši. To byla spolupráce,
která mi dělala velkou radost.
Musím poděkovat všem, kteří
svými odbornými recenzemi, krát-
kými studiemi, kritickými po-
známkami a někdy i vlídnou po-
chvalou podporovali jiskření evan-
gelického týdeníku a udržovali jej

při životě v nelehkých ekonomic-
kých podmínkách.
* Kdy jsi prožíval úzkost ze svého
úkolu?
Úzkost jsem nikdy neprožíval, ale
strach ano! Týdeník je nenasytný
žrout materiálu a každý čtvrtek (to
byl kritický den) muselo být všech-
no připraveno, spočítáno a zajiště-
no. Technický redaktor u počítače
nečeká a tiskárna má zcela konkrét-
ní výrobní lhůty, a tak je nemyslitel-
né něco zapomenout nebo snad
docela ztratit a nedodat včas. I
pošta má své požadavky a distribu-
tor trvá na smluvených podmín-
kách. Vydávat noviny je někdy na-
pínavá záležitost; nečekané změny,
opravy na poslední chvíli, prostě
nervy a někdy i malá ostuda. Když
jsem si před několika lety musel
„hrát na poštovního panáčka" a v
batohu nosit desítky čísel na Masa-
rykovo nádraží a tam pokaždé
bojovat s byrokracií, tak to byla
velká škola trpělivosti! Jak jsem se
naučil krásně nadávat! 
* Je v současnosti místo pro Evangelic-
ký týdeník na „trhu" nejrůznějších tis-
kovin a informačních kanálů?
ET-KJ musí o své místo v konku-
renčním prostředí opravdu bojovat.
Je dost zajímavý a napínavý? Je
jeho grafická podoba na úrovni?
Odpovídá formát a kvalita papíru
požadavkům doby a vkusu čtená-
řů? Má jeho černobílá tvář naději na
přežití? Ale to nejhlavnější: má dost
vnitřní energie a nápadů oslovit
mladou generaci, získat další dopi-
sovatele a reagovat na aktuální
politické, kulturní a ekonomické
události u nás a ve světě? A co teo-
logie a ekumena? Je současný člo-
věk ještě ochoten při svých staros-
tech číst něco o slavení večeře Páně,
odpuštění, hříchu, eschatologii, o
homosexualitě, o manželských pro-
blémech a o utváření lidského cha-
rakteru, svědomí a duše? Co vlast-
ně zajímá evangelického čtenáře na
venkově a na maloměstě? A nako-

nec ještě malá připomínka: co s
často kritizovaným názvem Kost-
nické jiskry atd. Pestrá paleta otá-
zek, a kdo najde odpovědi?
* Je skutečností, že většinou ve světě
podobné noviny nemohou vycházet bez
podpory církví. Domníváš se, že podpo-
ra ze strany evangelických církví je do-
statečná?
Evangelické církve mají své vlastní
časopisy, sbory vydávají různé mě-
síčníky a čtvrtletníky, malé rozsa-
hem, ale skutečně aktuální, a tak
jako v praxi neexistuje ekumena na
nejnižší úrovni, tak není zájem udr-
žovat při životě ekumenické novi-
ny. Jednotlivci a některé sbory
(např. CB Smíchov) dávají dary, ale
církevní dotace na každý rok nejsou
už v kurzu. ČCE podporovala v mi-
nulých letech ET-KJ částkou čtyřicet
tisíc korun ročně a dnes na základě
rozhodnutí synodu dotace pro ET-
KJ neuvolňuje. I když (jak se do-
mnívám) veliká část našich čtenářů
a členů ČCE přispívá každý rok do
tiskového fondu. Jistě také na ET-
KJ. Co bude dělat nová redakce tý-
deníku v této situaci, když ani bo-
hatší církve v Německu nedovedou
udržet některé církevní časopisy?
Sníží už tak malé platy těm, kteří
týden co týden trpělivě a s láskou
připravují každé nové číslo pro čte-
nářskou obec?
* Jaký Týdeník bys rád otevíral třeba za
5 let? A co by k tomu v redakci bylo po-
třebné? 
Kde budu za pět let?! Na dubeč-
ském hřbitově? Nebo budu pocho-
ván někde u Slavkova mezi Na-
poleonovými vojáky jako hrdina 
z žabomyších válek o zachování
Kostnických jisker? Nevím, ale po-
kud bude týdeník ještě žít, tak mu
přeji všechno nejlepší a moudrou
redakční radu.
Za poskytnutý rozhovor i za těch 13 let
upřímně děkujeme. A do dalšího času
přejeme hodně radosti z tištěných slov i
z onoho věčného, promluveného Slova!

Bohumil Kejř

Slovo může potěšit i zranit

Pokud někdy zavítáte do východočeského města Jablonné nad Orlicí,
prohlédněte si nejprve krásné náměstí s radnicí a pak se dejte úzkou
uličkou z náměstí dolů směrem k cukrárně u Luxů. Po levé straně si
všimnete bronzové desky na domě č. 40, kde stojí psáno: Zde se naro-
dil v roce 1619 hrnčíři Janu Zelinkovi syn Petr, známý pod jménem
Petr Figulus Jablonský. Byl spolupracovník a zeť Jana Amose Ko-
menského. 1660 jmenován v Gdaňsku biskupem Jednoty bratrské.
Zemřel 12. 1. 1670 v Klajpedě. 
Město Jablonné si svého vzácného rodáka velmi považuje, v místním
muzeu (na náměstí) je mu věnována celá síň. Kromě bohaté obrazové
i tištěné dokumentace zde najdete na rodokmenu jména všech potom-
ků Komenského po jeho dceři Alžbětě. Rodokmen sahá až do 20. let
minulého století, kdy poslední mužský potomek, žijící v Jihoafrické
republice, Geo Viktor Figulus navštívil dokonce vlast svého slavného
předka. 
Petr Figulus Jablonský byl skutečně blízkým spolupracovníkem J. A.
Komenského, i on musel s rodiči opustit pro víru svou vlast. Rodina
se v r. 1623 usadila v Lešně. Petr Figulus studoval na několika evrop-
ských universitách a již jako mladý muž se seznámil s Komenským.
Později se stal jedním z jeho čtyř písařů, cestoval spolu s ním po
Evropě a 19. října 1649 se oženil s jeho dcerou Alžbětou. Později půso-
bil jako kazatel v českých sborech Jednoty bratrské na území dnešní-
ho Polska. 
Komenského vnuk Daniel Arnošt (Figulus) Jablonský, syn bratrské-
ho biskupa Petra Figula (1619-1670) a Alžběty, rozené Komenské, se
narodil roku 1660 poblíže Gdaňska. Studoval na bratrském gymnáziu
v Lešně a na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou. Po studijních
cestách po Anglii a Nizozemí působil jako kazatel v Magdeburku,
Lešně, Královci a Berlíně, kde se stal dvorním kazatelem branibor-
ského kurfiřta (Hohenzollernové byli od roku 1613 reformovaní).
Roku 1699 přijal od otce bratrské biskupské svěcení, přesto však v
Královci roku 1700 při královské korunovaci Fridricha I. vysvětil jeho
dva dvorní kazatele za biskupy. V Berlíně se stal později konsistori-
álním a církevním radou. Významný byl jeho podíl při založení ber-
línské akademie věd roku 1700 spolu s Leibnizem, ve které pracoval
později jako předseda a jako ředitel filozoficko-filologického odděle-
ní. Vstoupil tak do dějin německé kultury. 
Roku 1735 vysvětil ochranovského biskupa Davida Nitschmanna
(1699-1772) a 1737 rovněž za biskupa hraběte N.L. Zinzendorfa (1700-
1760). Se zájmem sledoval ochranovskou misii. Důležité, i když neús-
pěšné, byly jeho snahy o sjednocení církví ve spolupráci s německý-
mi mysliteli G.W. Leibnizem (1646-1716) a G.W. Molanem (1633-
1722) - 1703 založili Collegium caritatis – Společenství lásky. Sám byl
nakloněn anglikánské liturgii a episkopalismu, které ovšem v Prusku
neprosadil. Stal se spojnicí nejen mezi starou a obnovenou Jednotou
bratrskou, ale také mezi různými větvemi protestantismu. Z jeho uni-
onistických snah vzešly spisy Cesta k míru a Krátké představení jed-
noty a rozdílu ve víře u protestantů. Vydal však také hebrejskou bibli
a talmud. Vidíme, že v mnohém kráčel ve stopách svého děda J. A.
Komen-ského. Jeho úsilí si zasluhuje i naši pozornost. 

Ludmila Marková a Bohuslav Vik 
Setkávadlo 3/2007

Rozhovor s bratrem Zdeňkem Škrabalem, kdy je pod jeho vedením naposledy 
připravováno číslo Evangelického týdeníku.

Morální filosof Alasdair MacIn-
tyre vyjadřuje ve své knize Ztráta
ctnosti myšlenku, že o morální
filosofii doby dosti vypovídají její
typické charaktery, požívající
uznání. (Ztráta ctnosti, Praha 2004,
OIKOYMENH) Já bych zde rád
rozvinul tuto součást autorovy
širší argumentace.

Tři stavy
Role středověké společnosti  jsou:
Ty pracuj (sedlák), ty bojuj (vrch-
nost), ty se modli (duchovní). Pro-
tože chyběla společenská kontrola,
duchovenstvo i šlechta využívaly
svého postavení spíše pro sebe.
Kontrola nad neurozenými byla
naopak velmi tuhá, k „ty pracuj"
se bohužel neozvalo také „ty se
raduj", „ty se vzdělávej".
Přesto bych se rád tohoto modelu
zastal. Protože všichni křesťané
jsou kněží, je každá poctivá práce
službou Bohu, kněžskou službou.
Z čeho vychází důstojenství a pra-
vomoc jednotlivých profesí?
Sedlákova (a také řemeslníkova,
dělníkova) důstojnost je v tom, že
slouží k obživě druhých. Jeho pra-
vomoc vychází z příkazu Genesis,
aby zemi obdělával a střežil. Dů-

stojnost vrchnosti (politika, vojá-
ka, policisty) je v tom, že ostatní
chrání. Jeho pravomoc je trestat
zlé a odměňovat dobré, jak na to
jen lidská spravedlnost stačí, chrá-
nit slabé a kontrolovat silné. (Není
jiné odůvodnění moci, než prosa-
zovat právo.) Důstojnost duchov-
ního je v tom, že se poctivě, do
hloubky zabývá Písmem, i kdyby
měla jeho slova zaznít jako soud
nad ním samým. Jeho pravomoc je
bránit zploštění duchovního živo-
ta, bránit snaze učinit z živého
Boha dřevěnou modlu. Tento mo-
del tedy považuji za adekvátní
křesťanský pohled na společnost.
Málo jsme se jako křesťané zasazo-
vali o důstojenství všední lidské
práce, málo bylo slyšet kritiku mo-
ci, kritika theologie ne vždy pro-
nikla až na sbory. Dnešní spole-
čenské role však beztak formuje
jiná filosofie, jiný pohled na svět.
Nevidím v tom ale pokrok, spíše
návrat někam do antiky.

Uživatel, manažer a terapeut
Na místě sedláka je požitkář (u
MacItyra estét), na místě šlechtice
manažer, na místě duchovního
terapeut. 

Požitkáři – dříve nepočetní boháči,
jejichž jedinou náplní života bylo
utrácet za vybrané požitky a re-
prezentovat. Dnes má slušný ma-
jetek většina z nás, včetně těch re-
lativně chudých. Proto srovnání se
sedlákem, s „třetím stavem". Na-
zvěme tohoto novodobého sedlá-
ka raději uživatelem, než požitká-
řem. Důstojnost uživatele spočívá
buď v práci, která už není službou,
ale seberealizací, sebevyjádřením,
a v kvalitě jeho života. Pra-vomoc
uživatele, spíše však jeho domnělé
právo je: Žít v příjemném prostře-
dí, cestovat, být v duševní pohodě,
být respektován ve svých odliš-
nostech, naplnit svoje touhy. Nebo
negativně – nárok uživatele je
nebýt nikým omezován.
Na místo šlechtice, vrchnosti, na-
stoupil manažer. Jeho důstojnost
není v tom chránit, ale ve schop-
nosti zařizovat věci. Údiv vyvolá-
vá stále zaměstnaný člověk s mo-
bilním telefonem. Řady vrchnosti
jsou tak dnes rozšířeny i o manaže-
ry obchodních společností, o vše-
možné úředníky. A vrchnost v kla-
sickém smyslu, vláda, se nakonec
také spíše podobá manažerovi.

Dokončení příště

Z DĚJIN

Potomci J. A. Komenského

Tři stavy dříve a dnes
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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

Vzpomínka na Otu Berounského 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

PRONAJMU BYT 2+1 v Praze ženám.
Tel.: 777 551 118 

č. 14
OCHRANOVSKÝ SBOR PŘI ČCE V PRA-
ZE (Čajkovského 8, 130 00 Praha 3)
hledá kazatele (faráře/farářku).
Jsme malý sbor, ale máme hojné
kontakty se zahraničním (Unitas
fratrum). Zato nemáme vlastní bu-
dovu ani byt pro faráře (v neděli se
scházíme v kapli Domova Sue
Ryder v Michli). Počítáme s prací
kazatele i na úrovni Ochranov-
ského seniorátu. 
Nabídky s životopisem pošlete do
konce dubna písemně na adresu
sboru. 
Případné dotazy na kurátora: 
P. Heřman, tel.: 607 726 481,
petr@dulos.cz.

č. 17

Inzerce
Ve sboru jsme vděčni za Boží dílo
mezi lidmi v dřívější době i dnes. Při
přípravě tohoto proslovu jsem se
radil se svými bratry. Jsem už přes
35 let mimo Prahu, budu mluvit
spíše o těch vzdálenějších dobách,
ovšem z nich vyrostl dnešek.
Otakar Berounský je ročník 1916, na-
rodil se uprostřed první světové
války. Mládí prožil za první republi-
ky, v době svobody, nadějí, podniká-
ní a rozvoje, ale od třicátých let země
žila ve stínu hrozby z nacistického
Německa. Můj otec Vladimír Čapek
se stal farářem ve sboru Žižkov II od
jara 1939, Otovi Berounskému bylo
23 let, mně bylo tehdy 4 a půl roku.
Byla válka, lidé měli oporu ve spole-
čenství sboru, ale v našem domě,
tehdejší Tomkova 8, židovská rodina
Lustigových dostala předvolání na
shromaždiště v Holešovicích, ma-
minka se s nimi loučila na schodišti,
nikdy se nevrátili. Při náletech jsme
se skrývali ve sklepě, odkud byly
kóje přemístěny na dvůr. 14. února
1945 byla vybombardována rodina
Chamrádových. V knize V promě-
nách času čteme o druhém žižkov-
ském sboru: "27 mrtvých a 18 uvěz-
něných si vyžádala nacistická zběsi-
lost". Po válce se konaly děkovné bo-
hoslužby na dvoře, byla tam ka-
zatelna a židle, bylo to velké shro-
máždění.
Ota Berounský bydlel v malém,
skromném bytě v Bořivojově ulici,
věděli jsme o jeho zrakových problé-
mech, ale nikdy si na to nestěžoval,
nenaříkal si, že špatně vidí, zatímco
my jsme měli oči v pořádku. Měl
blízkého člověka, který se o něho
staral, pečoval o něj. Byl pevně za-
kotven ve sboru, byl aktivní, hovor-
ný, obětavý. Kladl si otázku, co je
Slovo Boží, co je víra, jak rozumět
Bibli, co je modlitba, vzdělával se,
učil se cizí řeči, učil jiné, byl zaměst-
nán, pracoval jako úředník, byl laic-
kým kazatelem, kázal v kostelíku na
Jarově tomu hloučku posluchačů.
Byl politicky informován, poslou-
chal londýnský rozhlas a říkal nám,
co pověděl redaktor Bruce Lock-
hardt.
Po válce prožil významný pobyt ve
švýcarském ekumenickém středisku
v Chateau de Bossey, tam se setkal s
výraznou křesťankou Suzanne Ditt-
rich a vracel se k jejímu svědectví. 
Ota byl biblicky zakotven a byly u
něho tóny pietistické zbožnosti, cho-

díval na kázání kazatele Jednoty čes-
kobratrské Urbánka na dolní Žiž-
kov. Když se objevila myšlenka
konat modlitební chvíle, podporoval
ji, ale nikoho k tomu nenutil. Také
byl pro ztišení či soustředění před
bohoslužbami a po nich, aby nepře-
vládalo vzájemné povídání, ale myš-
lenka se neujala. Vlastně se ukázalo,
že je dobré, když si lidé mají co říci a
nejsou k sobě vzájemně neteční.
Tehdy jsme četli Sheldonovu knihu
V jeho šlépějích o následování Kris-
ta, ale ty stopy nejsou vidět, člověk
se mnohdy rozhoduje v dilematech
a musí jít svou vlastní cestou ovšem
se zřetelem ke Kristu. A zase jsme
četli knihu Ronalda Fangena Anděl
světla, že se satan dovede proměnit
v anděla světla; kniha mluví o tom,
jak se křesťané stavěli k nacismu, ale
také ke ke komunismu. To byli dva
bratranci - jeden se připojil k nacis-
mu a padl v Rusku, druhý, odbojář,
ze-mřel jako vězeň v Německu.
Ota měl své učitele, připomínal Pře-
mysla Pittra a jeho Milíčův dům
tady nedaleko. Pitter se staral o žiž-
kovské děti, o chudé děti, o ohrože-
né židovské děti také v Mýtě u
Rokycan, ale po válce, když lidi měli
vztek na Němce, se staral o opuštěné
německé děti. Spolupracoval s Ol-
gou Fierzovou. Když byl sám ohro-
žen, emigroval do Německa a pak
do Švýcarska.
Ota Berounský působil v mládeži a
v třicátnících. Napomáhal k tomu,
vyznat se v mravní orientaci a vždy
šlo a i dnes jde o to, jak rozeznat, co
je z evangelia morální a co je záko-
nický moralismus. 
Měl rád hudbu, dobře zpíval, hrál na
housle, měli jsme i smyčcový kvartet,
Milan Bauman a Karel Jech hráli na
housle, já na violoncello a Ota se
rychle naučil na violu. Uměl dokon-

ce i pískáním předvést melodie Dvo-
řákových Slovanských tanců.
Přišel únor 1948 a začal zde komu-
nismus. Ota vše sledoval střízlivě a
kriticky, nedal se nadchnout, všímal
si lidí, měl na mysli pronásledované.
Vedli jsme diskuse o J. L. Hromád-
kovi tehdy a vedeme je i dnes.
Ota měl hezký vztah k lidem a ne-
měl protivníky. Měl rád společenství
blízkých lidí ve sboru a lidé měli
rádi jeho. Tam byl jako doma, lidé se
odstěhovávali, odcházeli, umírali,
přicházely nové generace a Ota zde
byl stále až do smrti. Zemřel 11. úno-
ra 2007 v devadesáti letech. Byl loy-
ální k farářům, měl rád mého otce i
maminku, hovoříval nejen s tátou,
ale i s maminkou, vážil si jich. A také
k dalším farářům si našel svůj vztah,
k faráři Fundovi, Pivoňkovi, Kopec-
kému a Strádalovi.
Bylo dvouleté konfirmační cvičení,
vyučoval je, byla zde mládež. střed-
ní generace, biblické hodiny, činnost
staršovstva, sborové dny, za války
loutkové divadlo, bazary, recitace,
malý orchestr, pěvecký sbor, před-
stavení Dvořákovy Rusalky. Chodili
jsme do Divadla hudby. Byly výlety
do Šárky, na Zbraslav, do Prokop-
ského údolí, ale i do Tater, hráli jsme
volejbal, někteří chodili do Ymky a
byli na jejích táborech, byly zájezdy,
brigády v Jeseníkách. 
Skončila doba komunismu, Ota jistě
přivítal změnu v roce l989 a uvítal
demokracii. Uplynulo 17 let od té
doby, to už byl Ota starší a pak starý
člověk, ale jistě ve víře pokračoval
dál a dál. Nová doba je otevřená,
skýtá nepřeberné možnosti, lidé
podnikají, cestují, je tady internet,
ale objevily se nové problémy a kri-
ze a také leckdo trpí pustotou lid-
ských vztahů a prázdnotou života a
evangelium se musí zaměřit k sou-
časným lidem. Toto poslání v moci
evangelia je Otův odkaz pro nás.
Sbor je dar, společenství důvěry a
vzájemnosti před Bohem. V tom
všem se Ota Berounský účastnil, pů-
sobil, pracoval a byl to člověk ra-
dostný. Jeho životní běh skončil. Ve
výhledu dopředu ke vzkříšení a věč-
nosti platí o něm slova Bible: Snažně
běžím, zda bych i uchvátiti mohl,
načež uchvácen jsem od Krista
Ježíše.

Jan Čapek, 
proslov při bohoslužbách 

ve sboru Žižkov II 4. března 2007

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na úterý 
10. dubna do přízemí kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49)
na besedu "Posuzování vlivů na
ŽP a integrované povolení - nástro-
je technické ochrany životního pro-
středí". Úvodní slovo přednese
ing. arch. Jan Zadražil, vedoucí od-
boru životního prostředí a země-
dělství Ústeckého kraje. Začátek je
v 17.30 h, předpokládaný konec do
19.15 h.

(JNe)
* * *

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1
(Soukenická 15) si vás dovoluje
pozvat na koncert černošských spi-
rituálů vokálního akapelového
souboru GESHEM. Koncert se
uskuteční v úterý 3. dubna 2007 
v hlavním sále modlitebny, Souke-
nická 15, Praha 1. 
Začátek je v 19.30 h. Vstupné dob-
rovolné.

* * *
SBOR ČCE V PRAZE 4 - BRANÍKU a
Branický komorní sbor srdečně
zvou na předvelikonoční večer
hudby a slova. Bude provedena
Velikonoční kantáta br. f. Luďka
Rejchrta a několik dalších skladeb.
Místo a doba konání: dřevěný kos-
telík Modřanská 118, ve středu 
4. dubna v 18 h.

Pozvánky

Nicméně stal se vedoucím před-
stavitelem strany, která před ne-
dlouhou dobou zásadním způso-
bem přispěla k pádu premiéra
Grosse, když byl namočen do
podobné kauzy. Tím, že Čunek
přijal místo předsedy strany,
vzal na sebe i to, čím ta strana
byla a je. Upřímně mu věřím, že
se nedopustil nepravosti, a ze
srdce mu přeji, aby svůj osobní
boj vyhrál. Nicméně odstoupit
měl. Ne kvůli sobě, ale kvůli
straně. Neboť lidé mimo tuto
stranu si nemohou nemyslet, že
lidovci mají dvojí metr. 
A většina našich obyvatel má ta-
ké dvojí metr. Na křesťany je
přísnější. Pro nás to ovšem ne-
smí být důvod, abychom si stě-
žovali nebo upadli do sebelítos-
ti. Co někdo vidí jako překážku,
jiný vidí jako příležitost.
My jsme přece lidé naděje. Proto
je třeba přiznat si, kde se stala
chyba, nefňukat a příště to zku-
sit lépe. 

Dan Drápal

Narodil se 24. března 1907 v 01omouci-Chvalkovi-
cích v početné rodině osmi dětí. Zrovna mám před
očima nejstaršího Jaroslava, faráře v Ostravě, Karla,
varhaníka vinohradského sboru, Růženu, známou po
celé evangelické Moravě, lékaře Rudolfa. Maminka
Kantorkova byla z Prusinovic, tatínek ze střítežské-
ho sboru z Rožnova. 
Jan studoval bohosloví na Husově evangelické fakul-
tě v Praze, dva semestry v Paříži spolu s Josefem On-
druchem (1927/28) a v roce 1931 ve skotském Edin-
burghu. Po tříměsíčním působení ve Hvozdnici byl
skoro čtrnáct let farářem v Ratiboři na Valašsku. To
byl velice chudý kraj. V době hospodářské krize 1931-
1933 se faráři Kantorkovi podařilo něco úžasného.
Jednak psal spolu a hošťalovským farářem Kyján-
kem burcující články do časopisu Hus a Českobratr-
ská jednota o bídě na Valašsku, jednak poslal kurá-
tora Martina Kelárka a pokladníka Josefa Kováře do
sboru ve Vanovicích, kde obcházeli sedláky a prosili
o pomoc. Skutečně se podařilo sehnat obilí, které se
semlelo, napekl se chleba a pecny se přidělovaly
potřebným. Jako při nasycení zástupů v evangeliích.
Podobně pak učinily i další valašské sbory.
Víte, kolik kilometrů ušel Jan Kantorek (neměl kolo)
k vyučování náboženství (22 hodin týdně) do Kate-

řinic, do Podolí a k bohoslužbám a nešporům v Kate-
řinicích a na Lázech a na pasekách? Já nevím kolik,
ale moc. A fara byla vždycky otevřená a milá paní
farářová Marie, rodem Tkadlecová, vítala hosty
zblízka i zdaleka. I profesoři z fakulty jezdili, třeba
František Žilka, jehož překlad Nového zákona do-
stalo roku 1942 všech 63 konfirmandů.
Sedmadvacet let sloužil Jan Kantorek v Chrudimi.
Však v tomto svém milovaném sboru zůstal i na
zaslouženém odpočinku, nyní v péči své milé dcery
Jany, podpírané Nadějí a Pavlou. 
Všichni spolu zpíváme, jako jsme zpívali letos v led-
nu: "Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými". Tomu
Bohu, který je s námi, který drží nad námi stráž a
který nás vede k nebeské slávě. My všichni Rati-
bořané a Kateřinčané a Chrudimští a naše milá evan-
gelická církev na Vás myslíme, bratře faráři, a spolu
s Vámi vyznáváme: "Samému Bohu sláva!"

Miroslav Frydrych

OMLUVA
V ET-KJ 7/07 vypadlo u článku "590. výročí slavnost-
ního vyhlášení laického kalicha pražskou univerzi-
tou" jméno autora Dušana Coufala. Jemu i čtenářům
se omlouváme. (red)

ThB. Jan Kantorek stoletý

O křesťanské
věrohodnosti
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