
NEDĚLE CANTATE ZJ 15,2-4

V pohledu k cíli lidských dějin se
Starý a Nový zákon podivuhodně
shodují. Prorok Micheáš o tom píše:
„Mnohé národy půjdou a budou se

pobízet: Pojďte, vystupme na horu
Hospodinovu... Bude nás učit
svým cestám a my budeme chodit
po jeho stezkách... I překují své
meče na radlice...“ A v poslední
knize Bible Jan vidí totéž: „všechny
národy přijdou a skloní se před
tebou ..." Bible nám nabízí zvláštní
pohled na dějiny a potažmo na
každý jednotlivý lidský život. Na-
bízí vyjít z Božích zaslíbení jako 
z nezvratitelné jistoty, pevného bo-
du. Totiž uvěřit a pevně počítat 
s tím, že Bůh je Pánem a že On dílo
rukou svých nikdy neopustí, ale
dovede je ke slavnému cíli. 
Ale co bude se světem, s lidstvem,
než se tak stane? To nikdo neví.
Pisatel poslední biblické knihy si
ovšem iluze nedělá.Vidí to tak, že
svět je pokažený. Lidstvo je totálně
zkažené. Přijdou Boží tresty, lidstvo
bude muset zažít nepředstavitelné

hrůzy, jinak se neprobere. Bude si
muset vypít kalich hořkosti až do
dna, aby mohl nastat nový Boží
svět. Ne, to vše, co čteme v poslední
knize Nového zákona, to není jízdní
řád. To je reálná možnost, kam se
můžeme dostat, když se dáme do
služeb ďábla. 
Dvě věci jsou důležité: abychom
se nenechali odloučit od naděje,
která je založena na důvěře Božím
slibům, na jistotě Boží věrnosti. A
pak abychom z toho žili. Nesklo-
nili svá kolena před šelmou a ne-
nechali si od ní vypálit cejch na
čelo, nýbrž abychom byli obrazem
Božím. Jednou nebude píseň vele-
bící Boha ničím přehlušena, ale už
nyní má znít skrze naše životy
navzdory všemu, co by chtělo tuto
píseň umlčet. 

Petr Hudec, 
farář ČCE

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

16. dubna 2008 �� ročník 93 �� cena: 10 Kč

Příští dvojčíslo
vyjde 

23. dubna
Z obsahu

* Naplnil se čas 
* Vbrzku konec 

křesťanství v Iráku?
* Narovnání

12/2008

Cantate znamená zpívejte

Během velikonočního období bylo
letos v rozhlasovém vysílání věno-
váno hodně místa přednáškám i
rozhovorům o významu těchto -
jak bylo správně připomínáno - nej-
významnějších křesťanských svát-
ků. Já jsem se při poslechu tentokrát
zvlášť zaměřil na osobní přístup a
svědectví křesťanských referentů a
zpovídaných zástupců různých
církví. Byl jsem však trochu smutný
nad tím, že se spíše spokojovali
podáváním základních informací a
různým věcným vysvětlováním,
aniž by připojili i své osobní pojetí,
ne-li i vyznání. To bych byl o Ve-
likonocích trochu čekal i u našich
religionistů, kteří měli příležitost
srovnávat křesťanství s různými
druhy světových náboženství. (Ta-
kové osobní svědectví uměl svým
jemným způsobem nabídnout náš
zvěčnělý Jan Heller, profesor hodný
původního významu slova: profes-
sor - vyznavač!) 
Žel, že dnes už asi nejen u repre-
zentačních osobností, ale i v širších
křesťanských řadách převládá jaký-
si ostych a opatrnost, aby snad
svým osobním projevem nevyvolá-
vali dojem, že chtějí někoho du-
chovně ovlivňovat, čímž by ohrožo-
vali jeho vnitřní svobodu. U profe-
sorů-religionistů je pochopitelné, že
musí brát ohled na své různorodé
studenty. Ale nemohli by učinit
malou výjimku alespoň o Velikono-
cích? Vždyť stejně víme, že víru ne-
ní možno nikomu vnucovat, aby to
mělo smysl a účinek. Není to mož-
né ani vůči členům vlastní rodiny, i
když tam může být víra chápána
jako vzácné dědictví po otcích. Nic-
méně bych někdy velice rád zasle-
chl i v rozhlase, že někdo, kdo má
určitou veřejnou autoritu, vyzná i

svou víru v Pána Ježíše! Jak by to
jistě posílilo i mnohé již věřící po-
sluchače!
V této souvislosti jsem si vybavil 
v paměti závažnou situaci z konce
padesátých let minulého století,
kdy strana a vláda pořádala různá
povinná školení pro duchovní
všech církví. Tehdy se ti, kdo se ne-
báli v navazujících diskusích vy-
znat svou víru, dostávali na černou
listinu a do mnohých nesnází. V pa-
měti mně pak natrvalo utkvěla
chvíle při jednom podobném setká-

ní na vyšší úrovni, kam byli přizvá-
ni i děkani a profesoři církevních
fakult. Když marxistický referent
připomněl ve své přednášce i
mnohé tmářství středověké církve a
varoval před jeho pokračováním 
v naší moderní době, vyzval nako-
nec i on přítomné posluchače k dis-
kusi. Chvíli trvalo stísněné ticho,
ale pak se přihlásil profesor R.
Říčan a pronesl klidným ztichlým
hlasem: "Pan referent má pravdu.
Ano, v křesťanské církvi bylo i je

Poslední číslo Respektu (13/2008) přineslo studii Anneke Hudalla „Zákon
proti pohlavkům". Tato studie má vyvrátit obavy českých rodičů, učitelů i
sociálních pracovníků z připravovaného zákona, zakazujícího tělesné tresty
dětí. Anneke Hudalla se snaží z německých zkušeností doložit, že takový
zákon bude mít dlouhodobě pozitivní význam.
Nebudu nyní opakovat to, co jsem k problematice napsal již dříve (viz
„Neviditelný pes" 10. 3. 2008). Chci jenom upozornit na určitá fakta, která s
danou problematikou bezprostředně nesouvisí. Přesto bychom se nad těmito
fakty měli zamyslet. 
V roce 1940 byly hlavní problémy na veřejných školách Spojených států tyto:
1. Mluvení bez přihlášení, 2. žvýkání žvýkačky, 3. hlučení, 4. pobíhání po
učebnách, 5. předbíhání, 6. porušování předpisů o oblékání, 7. znečišťování
okolí.
Pak nastoupila permisivní, antiautoritářská výchova, jejíž ikonou byl Dr.
Benjamin Spock. 
V roce 1992 byly hlavní problémy na veřejných školách Spojených států tyto:
1. Užívání drog, 2. užívání alkoholu, 3. těhotenství, 4. sebevražda, 5. znásilně-
ní, 6. krádeže, 7. násilné přepadení. 
V Německu se tedy, jak čteme v Respektu, začali k dětem chovat slušněji.
Poněkud mne znepokojuje zpráva, že Turci žijící v Německu mají nikoli
pouze v relativních, ale i v absolutních číslech více dětí než Němci. Němci
zřejmě dobře vychovávají své děti, ale mají jich nějak málo.
Možná by stálo za to se nad těmito fakty zamyslet, dříve než budeme nová-
torsky rušit staré a osvědčené zvyky. Možná s danou problematikou nesouvi-
sejí, ale pokud skutečnost, že dnes si na mnoha školách před násilnickými
žáky nejsou jisti nejen jiné děti, ale někdy ani učitelé, nesouvisí s příliš per-
misivní výchovou, pak bych stál o odpověď na otázku: s čím tedy souvisí?
Krutost na dětech je zajisté špatná a měla by být trestána. Nevšímavost k týra-
ným dětem je rovněž špatná. Jsem ale přesvědčen, že na tyto odsouzeníhod-
né jevy nepotřebujeme nový zákon. Jsou postižitelné i podle zákonů stávají-
cích. Potřebujeme především zdravý rozum – a pak soudce, které nezajímá
pouze litera zákona, ale především obyčejná lidskost a přirozená spravedl-
nost.
Téměř všechna tabu jsme odstranili, stará dobrá rodina není ve flóru. I ve
výchově budeme velmi pokrokoví.
Jenže asi nebudeme mít koho vychovávat.
Uděláme, obávám se, místo jiné civilizaci. Všechno se vychýlí na druhou stra-
nu. Tato civilizace praktikuje nejen tělesné tresty dětí, ale i tělesné tresty
dospělých.

Dan Drápal

Pár poznámek k diskusi 
o tělesných trestech

Slovo Boží vyzývá k osobnímu vyznávání víry!
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nedávno jsem měl rozhovor s mla-
dou ženou komunistického vyzná-
ní, která mi v duchu rudého evan-
gelia vysvětlovala, že náboženství
je jen berlička pro lidi, kteří to po-
třebují. Samozřejmě, ona byla na-
prosto svébytnou bytostí, která ne-
potřebuje, aby jí někdo manipulo-
val. Dovolil jsem si jí oponovat:
"Ale tady v severních Čechách mu-
sí být křesťané naopak silné osob-
nosti." To ji rozlítilo natolik, že pře-
šla rovnou k věci: "Moje kamarádka
je fanatická křesťanka a mě stejně
nepřesvědčíte!" A k tomu dodala:
"K tomu, abych žila morálně správ-
ně, nepotřebuji být věřící! To mám 
v sobě!" Omluvil jsem se jí s tím, že
ji rozhodně nechci přesvědčovat,
ale přesto jsem se zeptal: "A jak víte,
že to, co děláte, je správné?" No,
zamyslela se: "Moje matka mě tak
vychovala." - "A odkud tu Pravdu
zná ona?" odvětil jsem. V ten mo-
ment jsem poznal, že se zamyslela.
Následoval požadavek, abychom

se již nebavili o náboženství. Je to
prý nepříjemné.
A tak jsem si vzpomněl na slova
proroka: "Kdyby nám Pán Bůh zá-
stupů nezanechal semeno, byli by-
chom jako Sodoma, byli bychom
podobni Gomoře." (Ř 9,29). Oprav-
du, kdyby naši předci nebyli věřící,
jací bychom byli teď my? Zaplať
Pán Bůh za to, že výše uvedená pa-
ní měla kdysi někoho v rodě, kdo
zasadil do svých dětí Boží Slovo.
Pravda, u někoho vzklíčilo a u ně-
koho ne, ale je tam přítomné v po-
době návyků, které potomci získali
výchovou. Ty postupně vyprcháva-
jí a možná jednou se narodí někdo,
kdo zcela sejde z cesty Páně. Ale je
tu ještě naděje: "Blízko tebe je slovo;
ve tvých ústech a ve tvém srdci. To
jest to slovo víry, které kážeme: Vy-
znáš-li svými ústy Ježíše jako svého
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen." (Ř 10,8-9).

Ivo Kraus

Vychování

Dokončení na str. 4
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VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI EVANGELÍKY SE OTEPLUJÍ
Johannesburg, Jižní Afrika /Ženeva, LWI. Na základě společného "Me-
moranda porozumění" z roku 2005 se každoročně setkávají dvě rozdílné
nezávislé organizace, které sdružují evangelíky na celém světě. Meziná-
rodní luterská rada a Světový luterský svaz se setkávají, aby prohloubily
vzájomnou komunikaci a porozumění. Poslední setkání se konalo 25. – 26.
února 2008 v Johannesburgu v Jižní Africe. Jedním z ústředních témat set-
kání byly plány na oslavy 500. výročí dne, kdy Martin Luther přibil na dveře
chrámu ve Wittenbergu 95 tezí. Tato událost z 31. října 1517 se považuje za
začátek reformace. Světový luterský svaz už zahájil diskuzi s Římskokato-
lickou církví a dalšími ekumenickými partnery o oslavách tohoto výročí v
roce 2017. Obě mezinárodní evangelické organizace vyjádřily společnou
touhu všech evangelíků, aby tyto oslavy byly „příležitostí k svědectví o
obnovující síle evangelia". SLS a MLR dále hovořily o možnosti účasti
Mezinárodní luterské rady na bilaterálních ekumenických dialozích, které
vede Světový luterský svaz. 
Mezinárodní Luterská rada má více než 30 členských církví a zastupuje více
než 3 milióny evangelíků. Světový luterský svaz je společenstvím 140 církví
v 78 zemích. Reprezentuje 68,3 miliónů věřících. 11 evangelických církví má
členství v obou organizacích.

RUSKÝ PRAVOSLAVNÝ VŮDCE HOVOŘIL S OSN 
O LIDSKÝCH PRÁVECH A MORÁLCE
Ženeva, ENI. Každý člověk musí mít právo na ochranu před propagací nási-
lí, zneužíváním sexuality, drog a alkoholu a před gamblerstvím – řekl vyso-
ce postavený vůdce Ruské pravoslavné církve, Metropolita Cyril. Metro-
polita Smolenska a Kaliningradu adresoval tato slova 18. března Radě pro
lidská práva Organizace spojených národů. Lidská práva musí být podlo-
žena morálními normami, zdůraznil. Metropolita Cyril doufá, že obavy
náboženských organizací zaujmou důležité místo mezi záležitostmi, který-
mi se zabývá úřad OSN sídlící v Ženevě.

DÍKY SPOLEČNÉMU PROJEKTU AFRICKÝCH NÁBOŽENSTVÍ
BUDOU MÍT LIDÉ V RWANDĚ ČISTOU PITNOU VODU
Kirehe, Rwanda, LWI. Světový luterský svaz, organizace Mezináboženská
akce za mír v Africe a potravinářská firma Nestlé slavnostně inaugurovaly
komunitní projekt, který zpřístupní pitnou vodu mnohým obyvatelům
Rwandy. „Toto je historický milník v mezináboženské spolupráci, jako i ve
spolupráci veřejné a soukromé sféry v Africe," řekl reverend Ishmael Noko,
generální tajemník Světového luterského svazu a prezident Mezinábožen-
ské akce za mír v Africe 19. 3. na inauguraci projektu. Projekt zabezpečí
zdravou, čistou pitnou vodu pro takřka 22 000 lidí v Kirehe, východním
distriktu Rwandy. „Chudoba a ekonomická zaostalost zemí Afriky jsou
úrodnou půdou pro konflikty. Spolupráce náboženských představitelů však
může sehrávat ústřední roli při napomáhání rozvoje a současně míru na
tomto kontinentu," dodal reverend Noko.

Ekuména vo svete 14/2008

ČSSD CHCE CÍRKVE VYPLATIT RYCHLEJI, UŽ DO PĚTI LET
Praha. Výrazně rychleji než Topolánkova vláda chce odluku státu a církví
opozice. ČSSD odmítá splácet po válce ukradený majetek 60 let, jak to plá-
nují koaliční strany. Podle informací Aktuálně.cz návrh, který sociální demo-
kraté předloží do sněmovny, počítá s tím, že by se miliardy církvím vyplati-
ly do pěti let a stát by je zcela přestal financovat během deseti let. "Nez-
pochybňujeme, že se peníze a majetek musí vrátit, mělo by to být ale rych-
leji. Proč zatěžovat na šedesát let národ takovými splátkami," řekl Aktuál-
ně.cz exministr kultury Vítězslav Jandák . 
"Bylo by možné to rychleji splatit. Z mimořádných příjmů státního rozpo-
čtu, z privatizace," navrhuje exministr Jandák. "Tak vysoká roční splátka a
takové přeplácení původní sumy je nesmyslné, vždyť ty peníze by mohly jít
třeba do vědy," dodal Jandák. Opoziční strana ale nesouhlasí ani s částkou
83 miliard korun. "Tato suma vznikla po politické dohodě, podle nás je
nutné vidět odhady majetku a znovu výslednou částku spočítat," řekl Ak-
tuálně.cz místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 
ČSSD kromě rychlejšího vyrovnání navrhne i jiný způsob, než vyplatit pení-
ze přímo konkrétním církvím. Peníze by totiž mohla dostat do správy napří-
klad speciálně založená nadace, fond či náboženská matice, která by je spra-
vovala a rozdělovala a které by mohli přispívat i lidé. Nadaci by spravova-
ly samy církve. 
Přestože zákon už putuje do sněmovny, opozice chce o svých návrzích ještě
nyní jednat s církvemi. Spoléhá i na to, že koalice by nemusela být v hlaso-
vání jednotná. Jandák sdělil, že budou nyní jednat s Biskupskou konferenci
a Ekumenickou radou církví o návrzích, informuje Aktuálně.cz.  

(ath)

ANDREWSOVA UNIVERZITA BUDE VYDÁVAT PRVNÍ STUDIJNÍ BIBLI
Michigan, USA, ANN-AIS. Mezinárodní redakční rada adventistických teo-
logů začala v tomto měsíci pracovat na nové studijní Bibli. Oznámil to ředi-
tel adventistické Andrewsovy univerzity Dr. Niels-Erik Andreasen. Nová
Bible (The Andrews Study Bible), publikovaná univerzitou, je první projekt
tohoto druhu v adventistickém nakladatelství. 
Nová Bible vychází z jednoho ze standardních anglických překladů Bible,
obyčejně používaných konzervativními evangelíky. Navíc bude obsahovat
studijní poznámky, systémy odkazů, články založené na teologických prin-
cipech, biblické výklady, mapy, tabulky a rejstříky. Andreasen očekává, že
konečný výsledek bude akademicky hodnotná, teologicky vyhovující a
prakticky použitelná verze Bible, která se díky snaze adventistů velmi roz-
šíří. Tato Bible přinese taktéž možnost teologům církve myslet jako evange-
listé a církevním evangelistům myslet jako teologové, řekl místopředseda
Generální konference církve adventistů Mark Finley, zodpovědný za oblast

BEZ BÁZNĚ A HANY SE SVĚTEM
(L 12,5)

„Bdi, ať tobě neškodí svět 
svou lstí a zbrojí,

těm, kdo v pravdě nechodí, 
nedej ruku svoji.

Rád by svět strh tě zpět; 
ó pak po všem veta.

Chraň se šalby světa.
Bdi pak sám i nad sebou, 

nad svým hříšným tělem,
by nebylo mdlobou svou 

Bohu nepřítelem.
Mnohá jest v srdci lest; 

nyní lká tak tiše,
hned zas dme se v pýše.

To nejsme v Íránu, ale na našich
bohoslužbách. Učitel Josef Baštecký
tak v písni „Přihotov se, duchu můj, 
k modlitbám a bdění" (EZ 519) pře-
ložil 1877 text drážďanského dvor-
ního rady Johanna Burcharda Frey-
steina (1671-1718) z časů německé-
ho pietismu, který proti „rozumo-
vému přebásnění" víry osvícen-
stvím přišel s písní zprvu malých
probuzeneckých kruhů, jíž pro-
středkoval znovu církvi zkušenost
pokání s ovocem obrácení a jistoty
spasení.
Patřím k těm, kteří usměvavému
krčení rameny a bratrskému okři-
kování navzdory rádi „listují v No-
vém zákoně" a ovšem i ve Starém,
takže živě souhlasím s bratrem 
J. Veselým, že zde Duch svatý Bohu
odcizenému stvoření „slouží k na-
stolení těla a světa jako jeviště vlády
a slávy Boží".
Už apoštol vnímá tu služebnost
jako divadlo (1 K 4,9.10.) a sebe na
té scéně nekonformním bláznem
(šaškem) pro Krista v představení
„spasitelného umění" (L 1,77), s moc-
nou, na samu podstatu jdoucí očist-
nou a osvobozující katarzí, ba pro-

měnou. Neboť bezpochyby tělo i
svět spolu se všemi věcmi sveřepě
směřují k horšímu konci. Entropie
roste. Jen a jedině v Božím hledáč-
ku, v kuželi tohoto světla odjinud
dochází na naší scéně k obratu, jímž
život nabírá vítr (RUACH) do pla-
chet směrem ke stále lepšímu v no-
vé kvalitě a uschopňování pro věč-
nost; ať už v Boží blízkosti ukáže
být čímkoli. (2Tm 1,7n).
Otec neoslyší Syna: „Chci, kde jsem
já, aby i oni byli se mnou, aby hle-
děli na mou slávu, kterou jsi mi dal;
nebo jsi mne miloval před ustano-
vením světa" (J 17,24). Svým oka-
mžikem, který nás bez ustání opou-
ští, se ve vzkříšení možná už dotý-
káme jeho bezbřehé přítomnosti,
jestliže nás vykoupil a pěstuje účas-
tí na slávě (J 17,22), kterou měl u
Otce prvé nežli svět byl (J 17,5). O
tom, že přitom pečujeme o tělo ji-
nak než „podle žádostí jeho" 
(Ř 13,14), není sporu.
Nejen listováním v Bibli se ovšem
staráme o Otcovo slovo, které nám
Syn dal (J 17,8.14.) k nelibosti, ba
nenávisti tohoto světa (J 17,14), a kte-
ré nás ozvláštňuje (Tt 2,14; J 15,19).
Otec nás posvěcuje ve své pravdě
(pavlovsky „ospravedlňuje") a Syn
posvěcuje sebe samého za nás (jak
jen cestou na smrt se smrtelník od
světa oddělit může), abychom i my
(poslaní na svět v jeho šlépějích 
J 17,18) posvěceni byli v pravdě 
(J 17,19). I my, kteří jsme skrze apoš-
tolské svědectví uvěřili v něho 
(J 17,20).
V žoldu slávy našeho Pána se
„neplést v obecné živnosti" (2 Tm
2,4) nemá zajisté s „askezí" ani 
s „otrockým jhem" nic společného,
třebaže v lecčems to vskutku není
„povolováním tělu" (Ga 5,13), resp.

„lstivému a převrácenému srdci" 
(Jr 17,9) v jeho libůstkách a svévoli
(2 P 2,13).
Ze strachu se světu přizpůsobuje-
me (zeptejme se svých vnoučat, jak
se mezi vrstevníky bojí odlišit) a za
víru se stydíme. Říkám za víru, pro-
tože naše věřivost mívá ke Kristu
daleko; a nemáme co nabídnout.
Celníci a hříšníci našli v Ježíši příte-
le jistě ne proto, že je omlouval,
resp. potvrzoval v jejich mizerii, ale
že měl řešení; neodepsal je, ale
nabízel východisko. A konečně,
sotva přišel na svět s tím, že „za něj
zemře". S tím na něho přišel svět. 
V Ježíšově zvěstování Mk 1,15; 
J 3,14 ani jinde to takhle nečteme.
„Listuju-li" bez hypotetických před-
jímání v tom, co evidentní smrtel-
ník o sobě a svém poslání Syna
Božího říká, pak čtu opakovaně o
záměru nového eskalujícího života
z víry v něho, všemu, i eventuální
lidsky vše zpochybňující smrti, na-
vzdory. S tou spolu s nenávistí se
předvádíme my, a především nám
se rozkrývá, co v nás vězí a co jsme
zač, a jak že Bůh Otec odjakživa
převráceností svého stvoření trpí. 
S kým to nehne, nevyhne se horším
koncům. Z toho Bible neslevuje.
Od nepaměti je Bohu „líto velikého
světa… atd." Dokonce jednou „lito-
val, že učinil člověka, a bolest měl 
v srdci svém" (Gn 6,6). Proto nyní
sáhl ke krajnosti (J 3,16), kterou zvě-
stujeme jako smrt Pána, který přijde
a přichází (1 K 11,26). Nás i tento
svět by však mělo varovat, že řecký
dějepisec Herodotos – snad 484-425
př. Kr. – už nedokázal určit, na kte-
rém břehu Tigridu dávno vyvráce-
né Ninive vlastně stálo.

Samuel Jan Hejzlar

Z církví u nás i ve světě Ad „STRACH ZE SVĚTA" 
Josef Veselý: ET-KJ 8-9/2008

Když uplynula sobota, Marie z Mag-
daly, Marie, matka Jakubova, a Salome
nakoupily vonné masti, aby ho šly po-
mazat.
Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva
vyšlo slunce, šly k hrobu.
Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí
kámen od vchodu do hrobu?"
Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je
odvalen; a byl velmi veliký.
Vstoupily do hrobu a uviděly mládence,
který seděl po pravé straně a měl na
sobě bílé roucho; i zděsily se.
Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše,
toho Nazaretského, který byl ukřižován.
Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam
ho položili. Ale jděte, řekněte učední-
kům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do
Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'"
Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na
ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic
neřekly, neboť se bály.

Mk 16,1-8
„Když uplynula sobota…" - kdy to
bylo? V neděli brzy ráno byly ženy
při východu slunce už na cestě ke
hrobu a obchody neotvíraly takhle
časně. Ten nákup se uskutečnil v
sobotu večer. Židovský den totiž
nezačíná o půlnoci jako u nás, ale
večer, jakmile se na obloze objeví

první hvězdy, tedy se soumrakem.
Sobota začala s pátečním soumra-
kem a skončila sobotním soumra-
kem. Ty ženy spěchaly nakoupit
masti, jakmile se v sobotu začalo
stmívat, aby se ráno zbytečně ne-
zdržovaly. 
Pospíchaly ovšem zbytečně. I ten
nákup byl zhola zbytečný. Masti
jsou potřebné k balzámování mrtvé-
ho, ale než je donesou ke hrobu,
žádný mrtvý v něm nebude. Byly to
vlastně vyhozené peníze, ale to ještě
ženy netušily, to poznají až ráno. 
Cestou ke hrobu si ženy dělají sta-
rosti, kdo jim odvalí kámen. Ten
kámen vážil několik metráků a že s
ním nehnou, to si mohly spočítat
předem. Proč nepožádaly o pomoc
někoho z učedníků? Můžeme je-
nom hádat, proč je to nenapadlo.
Jisté ale je, že i tahle starost byla
zhola zbytečná. Ve chvíli, kdy si
teprve začínají lámat hlavu neřeši-
telným problémem, problém je už
vyřešen, jenom ženy o tom samo-
zřejmě ještě nemají ani tušení. 
A pak přijde ten okamžik pravdy:
kámen je odvalen, mrtvé tělo pryč,
a jakýsi mladík, kterému v přítmí
hrobu nebylo vidět pořádně do tvá-

ře, tvrdí, že mrtvý Ježíš byl vzkří-
šen. A ženy prchají od hrobu v
hrůze. Je to jistě pochopitelné: už
jen to místo nahání strach, a k tomu
takové překvapení, přímo šok.
Později si ani nebyly jisté,  jestli tam
viděly jednoho nebo dva muže:
podle Marka byl jeden, podle
Lukáše dva, podle Matouše to byl
dokonce anděl. V tom zmatku se
vystrašeným ženám nelze divit, že
pletly páté přes deváté, takže i
vyprávění evangelistů se nutně roz-
cházejí. Vzkaz učedníkům samo-
zřejmě nevyřídily, možná ho na
kvapném úprku ani nestačily
vyslechnout. Jak se o něm ale
potom dozvěděl Marek? Jedna z
možností je, že tím mladíkem u hro-
bu byl on sám. Nebo se ženy rozpo-
mněly, když první leknutí pominu-
lo a jazyk se jim rozvázal? Pravdu
se asi už nedozvíme. Co ale víme
jistě: vyděsily se zbytečně. Svou
smrt i vzkříšení Ježíš předpověděl,
ale ony tomu nevěnovaly pozor-
nost, proto pak u prázdného hrobu
zazmatkovaly. 
Můžeme nad těmi ženami vrtět hla-
vou, útrpně se usmívat nebo pohr-
davě ušklebovat, ale ruku na srdce:
Nestává se totéž i nám? Nenaku-
pujeme i my občas nepotřebné
věci? Neděláme si i my zbytečné
starosti s problémy, které Bůh už
vyřešil? Nezmatkujeme i my jen
proto, že jsme si dost nevzali k srdci
Ježíšova slova? 

Pavel Mareš

Zbytečný nákup, zbytečná starost, zbytečné zděšení

evangelizace. Konzultanty projektu jsou také Gerry D. Karst, místopředse-
da Generální konference církve adventistů a předseda správní rady
Andrewsovy univerzity, a Angel M. Rodriguez, ředitel Biblického badatel-
ského institutu církve adventistů. Redakční tým předpokládá vydání
Andrews Study Bible při příležitosti světového zasedání Generální konfe-
rence v roce 2010 v Atlantě v USA. 
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Uprostřed noci se probouzí Llewe-
lyn Moss, hrdina filmu Tahle země
není pro starý, aby se pustil do
podniku pramálo logického, který
mu může přinést nanejvýš „zbyteč-
né potíže": Znovu sám vyráží na
místo, kde ve dne objevil pozůstat-
ky po nezdařeném mafiánském
obchodu! Nedá mu to zkrátka, aby
se, byť opožděně, nepokusil o sku-
tek milosrdenství! Na místě, odkud
si předtím odnesl pár zbraní a kuf-
řík s hotovostí, se totiž kromě roz-
střílených mrtvol a nedotčené zásil-
ky drog nacházel také mafián v po-
sledním tažení zoufale prosící o vo-
du. A tak Llewelyn, hnut milosr-
denstvím, mu nese vody studené
nikoli jenom číši, ale přímo celý ka-
nystr.
To málem zaplatí životem hned
zkraje příběhu. Postřelený mafián
mezitím zemřel, zato po penězích
právě začala intenzivní sháňka!
Napoprvé Llewelyn ještě vyvázne.
V důsledku skutku milosrdenství
obdrží vlastně varování užitečnější
tím spíše, že nalezené peníze (dva
miliony dolarů) pořádně neprohlé-
dl, a nevšiml si tudíž miniaturního
naváděcího, lokalizačního aparátu.
V napínavé honičce na pokračová-
ní prokáže statečnost a výdrž, zba-
ví se posléze i lokalizátoru, ani to
mu však není nic platné. V patách
má totiž celou smečku profíků.
Nakonec ztratí peníze i život. Kro-
mě Llewelyna samotného zahyne
pohříchu i jeho manželka.
Běží o zcela mimořádný film. At-
mosférou, vycizelovaností dialogů,
poselstvím. Ne nadarmo obdržel
čtyři Oscary! Povšimněme si struč-
ně alespoň ústředního tématu pří-
běhu.

Peníze málokde leží jen tak. S mí-
rou pravděpodobnosti, jež praktic-
ky hraničí s jistotou, lze počítat 
s tím, že zmocním-li se kufříku
plného peněz, původní majitel se
ohlásí. Statky jsou vzácné, praví je-
den ze základních ekonomických
zákonů. Vezdejších statků nezbyt-
ných k obživě se bude člověk do-
máhat v potu tváře, praví se v Pís-
mu. (Jakýsi odlesk biblického insti-
tutu milostivého léta se v novodo-
bých tuzemských dějinách konal
jenom během kupónové privatiza-
ce. Tehdy se hodnotné statky
opravdu nadělovaly, rozdávaly
zdarma, resp. za určitý symbolický
vstupní poplatek do celé hry. Jak
každoročně vysvětluji dětem nad
dividendovým „dárkem od poš-
ťáka", jedna věc je jistá: Znovu se
něco takového hned tak konat ne-
bude.)
Člověk přirozeně sleduje vlastní
ekonomický prospěch, zůstává však
bytostí svobodnou. Mýlí se ekono-
mismus, jemuž tzv. homo oecono-
micus zcela zaplňuje horizont. Už
sekvence popsaná úvodem ekono-
mistická schemátka prolamuje.
Stejně tak je zpochybňuje šerif,
vypravěč příběhu. (Film se odehrá-
vá v Texasu v osmdesátých letech
dvacátého století.) Jak to formuluje
šerifův kolega z El Pasa, když spo-
lečně hudrují nad stavem světa,
úpadek společnosti lze přičíst na
vrub právě „penězům a drogám"
(srov. 2 Tm 3,2: „Nebo povstanou
lidé … peníze milující …").
Llewelyn Moss bydlí s manželkou
až do nálezu peněz v maringotce
(odtud lze vysvětlit sílu puzení, jež
Llewelynovi velí učinit osudový
krok: chňapnout po kufříku). Ano,

americký oskarový film si prosím
pěkně všímá chudých lidí! Jaký to
kontrast oproti současné české
kinematografii! Pomineme-li např.
produkci Bohdana Slámy, český
film se – vyjádřeno s určitým zjed-
nodušením – postupně mění na
jediný nastavovaný reklamní spot,
popř. na slepenec vícero reklam-
ních spotů. A ve virtuálním světě
reklamy nemají chudáci co pohle-
dávat. Zatím nejsnobštější celove-
černí „navoněná zdechlina", jakou
jsem kdy v kině viděl, se jmenovala
Tajnosti. (Nedávno obdržela dva
České lvy – dobře jí tak!) Recen-
zent, který před časem tento výron
novopohanství (kde důvodem os-
tentativního pohrdání lidskou by-
tostí může být třeba to, že tato má
podřadnou kabelku) vychválil na
stránkách Katolického týdeníku, si
zřejmě nepovšiml, že i katolická
církev má cosi jako sociální učení!
(A nedávno je dokonce aktualizo-
vala, ano „radikalizovala".) 
Jedinečnou atmosféru filmu Tahle
země není pro starý dotváří posta-
va „černého vzadu", Llewelynova
hlavního pronásledovatele a pro-
tivníka – patologického zabijáka
Antona Chigurha, z jehož slov i vy-
stupování mrazí. Ani on se rozhod-
ně nechová jako homo oeconomi-
cus! (Vraždí i své chlebodárce –
mafiány…) Scénky, v nichž vede
démonské konverzace s potenciál-
ními či nastávajícími oběťmi, jsou
mistrně propracované, hrozivé,
krásné i humorné zároveň, zkrátka
oskarové – tak jako celý film... Je to
film o vzácnosti statků a o ještě
větší vzácnosti milosrdenství.

František Schilla
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Milosrdenství a honba za penězi
JIŘINA KUBÍKOVÁ: ŽIVÁ JE ŘEČ BOŽÍ
(sborník příkladů o platnosti Božího slova) 
Vyd. Církev československá husitská, 
Praha 2007. 263 stran.

Byla to řeč obrazná, kterou Pán Ježíš Kristus mluvil s prostými lidmi –
a ti mu rozuměli. Platilo to tenkrát, když zde byl, a o řeči obrazné to
platí dodnes. I dnes lidem „mluví" příklad ze života. A mluví často dale-
ko srozumitelněji nežli všelijaké logické argumenty.
O tuto řeč životních příkladů zásahu víry do života se autorka zajímala
od dob svého mládí. Pečlivě si 60 let vypisovala z přerůzných knih,
článků a pojednání příklady, kde bylo znát „zásah víry" do života. V
recenzované knize je výsledek. Jak vypadá?
V knize nazvané podle biblického slova (Žd 4,12) „řeč Boží je stále živá"
máme celkem 233 témat – životních příkladů, situací, kde Boží řeč
„zasáhla" a něco změnila v jednání určitého člověka nebo skupiny lidí.
Je tam i více nežli 250 příkladů,výroků,dějů a svědectví o Božím pro-
mluvení k člověku.
Takovéto příklady životních situací nejsou v knize osamocené („holé").
Každý příběh je uveden několika biblickými verši, které se k dané pro-
blematice vztahují. Když se např. jedná o vztah člověka k penězům – jak
tomu je např. u příběhu č. 81 „Peníze" -, je v úvodu uveden Ježíšův
výrok Mt. 6,19-21: „Neukládejte si poklady na zemi.." a Žd 13,5 „Ne-
dejte se vést láskou k penězům…" Teprve potom následuje krátký pří-
běh z knihy Axela Muntheho z Knihy o životě a smrti.
Tak ohromné množství příběhů není v knize uvedeno náhodně,právě
naopak. Kniha je členěna do pěti velkých skupin: I.Z odkazu církevních
otců, II.Z odkazu české reformace,III. Život všední i sváteční, IV.Smrt a
věčnost a V.Děje a povídky. Poměrně nejrozsáhlejší kapitolou je kapito-
la „Život všední a sváteční" a kapitola s názvem „Děje a povídky".
Paní Jiřina Kubíková, emeritní profesorka a doktorka teologie, je zkuše-
nou autorkou. Vyšlo jí již 20 knih, jejichž seznam je uveden v závěru
knihy. Tato publikační zkušenost je znát i na této knize. Je čtivá, pře-
hledná, drží se věrně Bible v celém svém rozsahu (Bible je jí základem,
východiskem i směrnicí pro výběr příběhů). Vyniká stručností stylu.
Nadto je kniha graficky velmi pěkně upravená. Je to kniha „jedna
radost". Ani to není náhodou. Jak se dovídáme, byla vydána mimo jiné
i díky paní Mgr. Janě Špakové. Ta na vydání této knihy dala z vlastních
zdrojů nemalou finanční částku. I to o autorce a tématu knihy něco říká.
Komu je kniha určena? Rád bych řekl: všem křesťanům.V prvé řadě
lidem živé víry, kteří v ní najdou mnohé, co je potěší, povzbudí a
usměrní. Je určena i těm, s nimiž tito lidé živé křesťanské víry přicháze-
jí do styku. Těm mluví jazykem jim dobře srozumitelným. Nadto v ní
uvidí, jak často se křesťanská témata objevují v naší i světové literatuře.
V neposlední řadě je možno s dobrým svědomím tuto knihu doporučit
farářům, jáhnům, kazatelům, katechetům, učitelům v nedělní škole a
těm, kteří vedou jak sborové, tak rodinné bohoslužby. Najdou tam dale-
ko více, nežli si myslí – nejen příklady, ale i povzbuzení a potěšení. Za
to patří autorce dík.

Jaro Křivohlavý

Recenze
Výhost ekonomismu v oskarovém akčním filmu

Medaili E. Vejnarovi
Se značnou rozpačitostí jsem si pře-
četl „aktualitu" z ET 8-9/2008, v níž
nás Emanuel Vejnar seznamuje se
svým názorem na někdejší vystou-
pení bratrů Mašínů a jejich skupiny.
Při té příležitosti nám způsobem
sotva pochopitelným popisuje situ-
aci, jaká se nejspíš podle něho roz-
hostila v Československu po 25.
únoru 1948. Dovídáme se, že ještě
tři roky po této tragédii tvořili Sbor
národní bezpečnosti většinou prvo-
republikoví demokrati. Kuriózní
Vejnarova mystifikace čtenáři suge-
ruje dojem, že se po tzv. „Vítězném
Únoru" kriminály nezačaly plnit
svobodomyslnými Čechy a Slová-
ky, v pracovních lágrech nemizeli
sedláci vyhnaní ze svých gruntů, 
v uranových dolech nekončili
účastníci odboje, filosofové a teolo-
gové, nekonaly se popravy odpůr-
ců totalitního režimu. Zato členská
základna KSČ byla masakrována,
zabíjena a mrzačena /dáno do sou-
vislosti s šoa (sic!) působí obzvlášť
morbidně]./
E. Vejnar si na druhou stranu není
jist, jestli člen skupiny Milan Pau-
mer „vraždil, ničil, loupil až teprve
v NDR" (sic!). Nebude tedy nejspíš
ani vědět, že bez podpory civilního
obyvatelstva by zbytek skupiny
sotva prošel sítí deseti tisíc výcho-
doněmeckých „esenbáků" a sovět-
ských vojáků.
Těžko říct, co je meritem článku - se
kterými čerty bratr Vejnar vlastně

svádí boj, zvláště když v závěru
předloženého poučení dochází i na
ODS a její skutečné či domnělé trab-
le. Nicméně v návaznosti na fla-
grantní ignoraci jakýchkoli kontex-
tů je možné uzavřít, že Gustáv
Husák býval nadějným prvorepub-
likovým právníkem a že byl po-
hřben řádným katolickým pohřbem
římského ritu.

Vladimír Špaček
Neratovice 477, 31.3.2008

* * *
K článku E. Vejnara 
Velmi mne mrzí, že v evangelickém
tisku vychází názor jako vystřižený
z Haló novin, zvláště je-li autorem
farář mé církve. Emanuel Vejnar pa-
trně neví, že tzv. třídní boj, tedy
teror proti vlastnímu národu, neza-
čala skupina bratří Mašínů, ale
komunisté. Neví o 242 poprave-
ných z politických důvodů, neví o
statisících politických vězňů, o ura-
nových táborech, o vysídlování sed-
láků, o zničených životech statisíců
těch, kteří sice unikli kriminálu, ale
byl jim znemožněn normální život.
Neví o zastřelených na hranicích,
vyhozených ze škol a z práce.  
Ještě k tomu zabitému esenbákovi:
Ve státech s brannou povinností se
člověk ocitne v armádě, aniž by o to
stál. K policii, později SNB, nastu-
povali lidé dobrovolně, ať již za
první republiky, protektorátu nebo
v poúnorové éře komunismu. Jest-
liže věřící evangelík přijal dobrovol-
ně tuto službu, tím hůře. Křesťan

nemá sloužit zlu, a už vůbec ne do-
brovolně. Proto nemohu vidět v če-
taři Jaroslavu Honzátkovi nevinnou
oběť. 
Obávám se, že i farář Vejnar dal
svoji nespornou inteligenci dobro-
volně do služeb zlu. Bohužel mu u
toho asistuje redakční rada křes-
ťanských novin, pro kterou byl
Dan Drápal příliš pravicový. Jaký
obraz Vaší - a mé - církve tyto no-
viny předvádějí? Hanba, hanba,
hanba.

Zdeněk Pavelka
člen Jarovského sboru ČCE

* * *
"Medailičku" pro E. Vejnara
Zaslouží si ji za mimořádně cynický
zcela nelogický článek, otištěný 
v našem týdeníku č. 8-9. Vím o čem
píšu, na rozdíl od pana Vejnara. 
V roce 1993 jsem působil jako po-
radce tehdejšího ministra spravedl-
nosti a dostal jsem se ke svazku
spisů k případu bratří Mašínů ( a p.
Paumera).Výsledek mého rozboru
byl diametrálně odlišný od publi-
kovaných názorů p. Vejnara.Nelze
ovšem s nimi stručně polemizovat,
jde o záležitost velmi složitou. Au-
tor E. Vejnar však přistoupil k  té-
matu s neuvěřitelnou jednostran-
ností a bez hlubší znalosti faktů.
Nelze se pak divit, že vznikl tak
otřesný text, za nějž by se měl autor
stydět. A to je ke všemu ještě evan-
gelický farář. Poučení - více studo-
vat, opatrněji psát!

Michal Flegl, historik

NA Š E MĚŘÍTKO.

„Kostnické Jiskry" jsou časopis,  který nikdy nebude na
všech stranách pochvalován a hýčkán. „Kostnickým
Jiskrám" nebudou odpovídat hlasy milostné a l íbezné,
protože jejich hlas je často ostrý a drsný. Ale jest j istě
jasno, že úkol „Kost.  Jisker" není bavit půvabnými
ohňostroji .  Skutečné j iskry pálí  a bodají ,  ale tím burcu-
jí  a osvěcují  cestu. „Kost.  Jiskry" mají  stále zdůrazňo-
vat jedno měřítko v československém životě:  Měřítko
Pravdy Boží.  Toto měřítko se snadněji  uplatňuje ve vše-
obecných proslovech, ale tíže se aplikuje na různé zjevy
našeho současného života. Názory a projevy „Kost.
Jisker" mohou budit nesouhlas a otázky, nám však ne-
jde stůj co stůj o přikyvování,  ale o hledání Pravdy,
která vysvobodí.  Můžeme se někdy zmýlit,  ale jest
j isto,  že výzvy „Kost.  Jisker",  které vyrůstají  z  úmyslů
poctivých a upřímných, nemohou než působit plodně.
Nenaleznou-li  vždy Pravdu, tedy k ní  aspoň ukáží
cestu, anebo podnítí  k jej ímu usilovnějšímu hledání. . .
Bůh náš jest Pán všeho, a proto křesťanství nebude
dělat policajta pro dnešní společnost se všemi jej ími
neřestmi.  Jsme proti  každému zlu, zprava i  zleva. Lidé
dobré vůle, ať jakéhokoli přesvědčení,  jsou u nás vždy
srdečně vítáni k spolupráci.  Úkol evangelického tisku
jest jasný: "Synu člověčí!  Strážným jsem tě postavil  nad
domem Izraelským..."  Ezechiel  17-20

- k .
KJ roč.  XIV.,  číslo 42, 20.ří jna 1932

Jiskry tiskly



Bohoslužby

také mnoho tmy. Ale náš Pán Ježíš
Kristus není tma, ale světlo ! A na
tom je založena naše křesťanská
víra." A sál se zachvěl pohnutím.
Páni na ministerstvu mu však tohle
vystoupení neodpustili. - Náš milý
bratr profesor Říčan, přední histo-
rik, uměl vyznat Pána Ježíše! Žel i
toto vyznavačské spojení slov se už
v naší době vytrácí, dokonce i na
kazatelnách. Jménem Ježíš se někdy
až plýtvá, ale "Pán Ježíš", jako můj a
náš Pán, se z našeho svědectví
vytrácí. 
Slovo Boží v Novém zákoně nám

dosvědčuje, že opravdová křesťan-
ská víra není možná bez osobního
vyznání. Apoštol Pavel píše v Listu
Římanům 10,9: "Vyznáš-li ústy svý-
mi Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li,
že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen
budeš." Zde je pozoruhodné, že
Pavel dává přednost "vyznání ústy"
před vírou, i když nezapomene
upřesnit, že nejprve "srdcem se věří k
spravedlnosti, a ústy vyznání se děje k
spasení" (v.10). V tom zdůrazněném
pořadí vlastně jen navázal na
výzvu Páně: "Kdožkoli tedy vyzná
mne před lidmi, vyznám i já jej před
Otcem svým v nebesích" (Mt 10,32).

Pavel dobře znal kolísavou situaci 
v křesťanských sborech; a věděl, že
bez osobního i společného vyzná-
vání Ježíše jako Pána není křesťan-
ská existence naplňována. Proto i
svůj velikonoční hymnus o Kris-
tově sebeoběti, ale i vyvýšení nade
vše (Fp 2,5-11) uzavírá Božím
eschatologickým určením: "A každý
jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest
Pánem v slávě Boha Otce." Toto urče-
ní ovšem zdaleka nesplňujeme ob-
časným svátečním recitováním
Apoštolského vyznání víry.

Jiří J. Otter

notlivci 14,50 euro/den; děti sleva;
pro náročnější 'Bungalow' pro 4 do-
spělé a 4 děti - 100 euro/den.
www.christliches-freizeitheim-gru-
ene-au.de  
Jiří Potoček 
tel/fax 49 553 9393.

č. 2
SBOR ČCE V LIBERCI NABÍZÍ K REKRE-
ACI BYT 1+1 ve sbor. domě (4 lůžka,
koupelna, kuchyň). Možnosti turis-
tiky, sport. i kult. vyžití. Cena za
noc: 1 os 215 Kč, 2 os 380 Kč, 3 os
525 Kč, 4 os 640 Kč, dítě 3-15 let 50
Kč. Tel. 482 713 044, liberec@evang-
net.cz.

č. 10

REKREAČNÍ KŘESŤANSKÝ DŮM

"GRÜNE AU", samoobslužný dům
zve k rekreaci do nádherné alpské
krajiny v St. Wolfgang, kde pro nád-
heru této perly přírody a pro Slovo
Boží, jehož je náš dům plný - i duše
může dýchat. Vých. od Salzburg, z
Prahy 4 hod., 50 míst, pro skupiny i
pro jednotlivce, křesťanská obecen-
ství i sportovce. Sněhový ráj 'Post-
alm' (1200-1900m) - skibus zdarma -
sníh do Velikonoc. Horské túry
začínají přímo u domovních dveří.
Cena: Skupiny 14,50 ev. 13,50; jed-

Inzerce

SENIORÁT LIBERECKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÁ LÍPA, 470 01, Ne 9.00
Chelčického 1012, f Marek Lukášek

JABLONEC N. N., 466 01, Ne 9.30
Pod Baštou 10, f Tomáš Matějovský

JILEMNICE, 514 01, Ne 10.00
Jungmannova 268, f Martin Horák

KŘÍŽLICE, 514 01 Jilemnice, Ne 8.45
Křížlice č.127, a. Martin Horák

LIBEREC, 460 01, Ne 9.00
Masarykova 22, f Tabita Landová

LIBŠTÁT, 512 03, Ne 9.00
Libštát č.83, f Filip Susa

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, 463 65, Ne
10.00
Blahoslavova 325, f Adam Balcar

RUMBURK, 408 01, Ne 10.30
Krásnolipská 540/22, f Filip Šimo-
novský

VARNSDORF, 407 47, Ne 8.45
Tyršova 1246/7 , f Filip Šimonovský

Evangelická církev metodistická

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, Ne 15.00
Markvartice 69, Jiří Šimek

Bratrská jednota baptistů

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30
Máchova 39b, Daniel Kuc

LIBEREC, Ne 10.00
Malé nám. 7, Blahoslav Fajmon
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Dokončení ze str. 1

Pozvánky

Milý Mirku, 
v roce 1950 jsme chtěli jet slavnou
Tour de France, leč tvrdý poúnoro-
vý režim nám v tom zabránil. Vy-
mysleli jsme si narychlo Tour d’
Eglise – spanilou jízdu po našich
evangelických sborech na trase
Chrudim – Ratiboř. Celá naše vý-
prava včetně servismanů čítala dvě
osoby. Občerstvovací stanice jsme
měli povětšině na farách.
Start se uskutečnil 3. srpna 1950 od-
poledne v Chrudimi od Brožů. Jeli
jsme přes Žďár a Nové Město na
Moravě rovnou na noc k Žilkům do
Račic (odtud pocházel far. Jan Žil-
ka). Druhý den byla „račická
etapa". K polednímu jsme přijeli na
faru do Nového Města, kde jsme se
nadáli oběda. Leč Václav Kejř pra-
vil: „Mládenci, manželka je nemoc-
ná, ale jeďte rovně a na rohu uvidí-
te restauraci, najezte se tam dobře a
já to pak zaplatím." Nejen srdce, ale
i žaludek nám povyskočil radostí.

Jenže na hospodě cedule „Dnes
zavřeno". Mnohokrát jsme se po le-
tech tomu s V. Kejřem nasmáli. Jeli
jsme dál do Sněžného a Daňkovic, 
v Jimramově jsme potkali brněnské
Šebestovy, v Sedlišti Džona Šimka
(naposledy byl farářem v Aši). Přes
Bystřici jsme zas přijeli do Račic.
Další den ráno přes Velké Meziříčí
do Jihlavy, kde nás paní farářová
Nedbalová pohostila výbornou
polévkou a buchtami. Kus cesty do
Jindřichova Hradce jsme jeli na
nákladním autě. Cíl sobotní etapy
byla fara v Kardašově Řečici, kde
jsem strávil neděli s Věrou Oli-
vovou, zatímco Tys byl až v Bu-
dějovicích.
V pondělí jsme jeli přes Třeboň,
Stráž n. N. a Číměř skoro kolem za-
čátku hraničního pásma do Dačic a
přes Jemnici na noc do Bítova. Další
den přes Vranov do Znojma a do
Miroslavi na pohostinnou faru u
Ženatých, a odtud rovnou do hlav-

ního města Moravy Brna na nocleh
k Šimkům (rodiče už zmíněného fa-
ráře Jana Šimka). Druhý den odpo-
činkový výlet do Blanska a na Ma-
cochu. Po dalším vyspání u Šimků
jsme ujížděli přes Klobouky do
Hodonína. Horákovi nebyli doma,
ale věděli o nás a dali nám k dispo-
zici manželské postele a koš raj-
ských jablíček. To jsme si pochut-
nali!
Závěrečná etapa 11. srpna vedla
přes Uherské Hradiště a Napajedla
do Zlína, odtud přes hory do Hoš-
ťálkové a do cíle v Ratiboři. Ujeli
jsme celkem na 750 km, poznali
řadu sborů (ale v žádném jsme pak
nepůsobili). Tak mne napadá, Mir-
ku, že bychom mohli k Tvé (i mé)
osmdesátce ještě podobný výlet
uskutečnit (jistě ale v menším roz-
sahu), Navrhni trasu a masíruj si
nohy francovkou.

Tvůj 
–mf-

Slovo Boží vyzývá k osobnímu vyznávání víry!

Miroslavu Brožovi k osmdesátinám

22. března, na Bílou sobotu, se rodi-
na, spolupracovníci, přátelé a církev
rozloučili v evangelickém kostele na
Vinohradech s bratrem Prof. Ing.
Karlem Matějkou, CSc, který zemřel
po náhlé těžké nemoci v 64 letech
svého života.
Bratr Karel Matějka se narodil 17.
června 1943 v Poličce. Se svými
třemi sourozenci vyrůstal v rodině
evangelického faráře Karla Matějky,
vyznávajícího křesťana, který po-
cházel z rodiny pobělohorských čes-
kých exulantů. Pevná víra rodičů a
společenství sborů, v nichž otec pra-
coval, utvářelo život rodiny Matěj-
kovy.
Cesta nadaného chlapce ke vzdělání
nebyla snadná. Po středoškolském
studiu se musel vyučit černému ře-
meslu (získal výuční list frézař uni-
verzální) a absolvovat základní
vojenskou službu, než dostal sou-
hlas ke studiu na Fakultě technické a
jaderné fyziky v Praze. Během stu-
dijních let byl spoluzakladatelem
Interkalichu – sdružení evangelické
mládeže, která přicházela z venkova
do Prahy. Zde ovlivnil mnoho mla-
dých křesťanů. Účastnil se evange-
lických kurzů pro mládež i brigád
při stavbě Dětských vesniček. 
V r. 1969 ukončil studijní obor Ja-
derné inženýrství. V r. 1978 získal
hodnost kandidáta matematicko-
fyzikálních věd. V r. 1993 se habilito-
val jako docent a v r. 2003 byl prezi-
dentem republiky jmenován vyso-
koškolským profesorem. Od roku
1991 byl vedoucí Katedry jaderných
reaktorů. 

Přestože jeho vědecká odborná čin-
nost vyžadovala mnoho času a ener-
gie, zůstal aktivním členem církve.
Byl presbyterem a místokurátorem
sboru v Praze-Kobylisích., aktivně
se účastnil nákladné rekonstrukce
kostela v Janských Lázních. Byl
předsedou organizačního a právní-
ho odboru synodní rady, kde se vý-
znamnou měrou podílel na přípravě
a vydání nového Církevního zřízení
a církevních řádů. Po řadu let byl
právním poradcem synodů ČCE.
Jako potomek českých exulantů byl
spoluzakladatelem O.S. Exulant a
jeho prvním předsedou. Spoluorga-
nizoval velké sjezdy reemigrantů v
Praze a v Zelově, zájezdy na památ-
ná místa české reformace, má pod-
statnou zásluhu na vydávání věstní-
ku Exulant.
V náročné práci, kterou konal, mu
věrně pomáhala manželka Jarmila a
jejich 4 děti.
Zdravý, statný muž, sportovec, kte-
rý dosud nepotřeboval lékaře, 
v r. 2004 nečekaně těžce onemocněl.
Ošetřující lékaři nedávali žádnou
naději na uzdravení. Přesto se stal
zázrak, uzdravil se a k jeho životu
byly přidány další čtyři roky. 
Pokračoval ve své odborné a peda-
gogické práci. Zastupoval Fakultu
jadernou a fyzikálně inženýrskou
ČVUT na mnoha mezinárodních
konferencích. Naplno se také účast-
nil života církve.
Začátkem března 2008 znovu těžce
onemocněl a 15. března v nemocnici
zemřel. 
Odešel v něm statečný, mimořádně

schopný věřící křesťan, pro mnohé z
nás vzácný přítel a bratr. Loučíme se
s ním v křesťanské naději na slavné
setkání v království lásky a pokoje.
3. dubna 2008 

Pavel Smetana

MS KJ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
zve na  tyto přednášky: 
* 27. 4. M. L. King, f. ČCE Marek
Váňa
* 18. 5. Izrael, kaz. CB St. Heczko

* * *
BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Příznivce pravidelných přednášek v
Betlémské kapli čeká zajímavý večer: 
* Jiří Just: Poklad v Mladé Boleslavi 
- čtvrtek 17. dubna v 18 hodin
V roce 2005 se při rekonstrukci bý-
valého kláštera v Mladé Boleslavi
objevily dvě truhličky se vzácnými
písemnostmi z počátku 17. století.
Muzejní pracovníci zjistili, že se jed-
nalo o osobní archiv Matouše Koneč-
ného, posledního předbělohorského
biskupa Jednoty bratrské. ThDr. Jiří
Just, který nalezené materiály vědec-
ky zpracovává a vydává, nás sezná-
mí s obsahem tohoto unikátního
nálezu a s jeho významem pro histo-
rické bádání o české reformaci.

Christof Lange, farář ČCE
* * *

STUDENTSKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SALVÁTORA A EKOLOGICKÁ SEKCE ČES-
KÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE zvou k eku-
menické bohoslužbě s kázáním Dr.
Jiřího Nečase, konané při příležitosti
Dne Země v úterý 22. dubna 2008 
v 19:00 v Kostele Nejsvětějšího Sal-
vátora v Praze 1 (u Karlova mostu).
Po bohoslužbě následuje v sakristii
cca od 20:00 h do 21:30 diskuse na
téma "Diverzita života" s úvodem
Prof. Dr. Tomáše Halíka a Dr. Leony
Leišové.

Rozloučení s Prof. Ing. Karlem Matějkou, CSc.

Dolní Lužičtí Srbové se nacháze-
jí v oblasti okolí města Chotě-
buze ve Spolkové republice Ně-
mecko. Dolnolužickosrbští evan-
gelíci žijí zčásti na sever od
Chotěbuze (Spreewaldu) a též na
jih od Chotěbuze až k území
nazývanému pracovně Střední
Lužice. 
Počet dolnolužickosrbských evan-
gelíků jazykově způsobilých 
v dolnolužické srbštině odha-
duji nyní na dva až čtyři tisíce
osob. 
Tento současný velmi nízký po-
čet podle mého názoru založe-
ného na pětatřiceti zkušenosti
vlastní zahrnuje takřka jen nej-
starší generaci. Dědové a babič-
ky hovořící plynulou lidovou
dolnolužickou srbštinou, kteří
stále navštěvují, pokud je mož-
no, evangelické bohoslužby, ko-
nané v rodném jazyku, obnove-
né bohosloveckým dolnolužic-
kosrbským disentem v roce 1988,
vedou své vnuky a vnučky k evan-
gelické víře. 
Aby nezanikl dolnolužickosrb-
ský jazyk (považovaný známým

českým evangelíkem prof. Anto-
nínem Frintou (1884-1975) do-
konce za jazyk zcela jedinečného
národa, počtem osob sice nepatr-
ného, ale církví evangelického
původu i literaturou velmi vý-
znamného), vznikl též pro jeho
zachování program intenzivní
jazykové výuky witaj. 
Týká se nyní více než dvou sto-
vek dolnolužickosrbských dětí.
Mohou již po krátké době výuky
pochopit základ obsahu dolnolu-
žickosrbských evangelických bo-
hoslužeb a zúčastňují se zpěvu
církevních písní. 
Také pěstují evangelické dolno-
lužickosrbské zvyky a některé 
z těchto dětí nosí v době nábo-
ženských svátků originální his-
torický dolnolužickosrbský evan-
gelický kroj, dokonce mladá
děvčata mají na hlavě symbolic-
kou starodávnou lapu. 
Snad modlitby dolnolužicko-
srbských evangelických věří-
cích pomohou k obnově jejich
obcí.

Josef Lebeda

Dolnolužickosrbští evangelíci


