
'HLE, KLADU NA SIÓNU KÁMEN VY-
VOLENÝ, ÚHELNÝ, VZÁCNÝ; KDO V NĚJ
VĚŘÍ, NEBUDE ZAHANBEN.'

1 Pt 2,6
Vysoko v samém vrcholku klenby
stojí vložený kámen – kámen úhel-

ný. Stavitelé mu někdy říkají kle-
nák. Váha celé odvážné stavby se
do něj opírá. Co by bylo platné vy-
stavět krásnou klenbu, kdyby ne-
našla svou oporu a svůj smysl
právě v tomto kameni? Chyběla by
potřebná pevnost a soudržnost.
Celá práce by vyšla nazmar, jedno-
tlivé balvany by se rozsypaly. 
Autor epištoly vyznává, že tímto
jednotícím základem, touto jedinou
pravdivou oporou je Ježíš Kristus.
Právě ten, kterého architekti Božího
lidu zavrhli, kterým opovrhli, kte-
rého vyvrhli za zídku vinice. Na
kříž a do hrobu. 
V minulosti se stavba církve vždy
začala drolit a rozpadat v okamži-
ku, kdy získala přílišné sebevědo-
mí a místo vzácného úhelného ka-

mene Ježíše Krista začala stavět
více na jiných základech – na moci,
bohatství, moralizující ideologii…
V takové chvíli často nezbylo, než
to pochybné nepevné monstrum ne-
chat padnout a začít stavět znovu. 
Jak jsme na tom my sami? Na co
spoléháme, kde jsou naše jistoty a
opory? Petrova epištola nás zve k
obnově uvadající víry. K naději, že i
my sami můžeme být při stavbě
něco platní. 
„Kdo v něj uvěří, nebude zahan-
ben." Ten, kdo se vydá Ježíšovou
cestou, sám se mu stává podobným
– živým kamenem – spojující opo-
rou pro všechny ty, kdo se sypou,
bortí a drolí. 

Jáchym Gondáš
kazatel sboru BJB, Praha 4
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Poselství k 6. neděli po sv. Trojici

Procházíme-li dějinami filozofie a
sledujeme-li etické důrazy hlavních
náboženských a filozofických prou-
dů od starověku až po současnost,
důrazy, které vždy souvisejí s otáz-
kou smysluplnosti života, můžeme
srovnávat motivace jednotlivých
mravních systémů, jejich úroveň
obsahovou i právní, jejich důsled-
nost a dokonalost. Děláme to?
Umíme srovnávat? Máme s čím
srovnávat? Známe vlastní kořeny,
které by nám posloužily jako určitá
laťka, s níž srovnávat vzdálenější je
možné? Nebo jsme je opustili, zane-
dbali, či nám byly vyrvány, zcizeny,
zfalšovány na naší ne vždy snadné
historické cestě? Neztratili jsme na
ní někde také svou vlastní identitu i
touhu po poznání a domýšlení hlu-
binných filozofických souvislostí,
která byla našemu národu v minu-
losti vlastní? Nezalíbila se nám
pohodlná myšlenková povrchnost
pyšných, k níž nás naposledy vedla
padesátiletá totalita? Globální svět,
do něhož jsme nyní vstoupili, pro-
středí myšlenkové svobody, v němž
se teprve učíme žít, nám sice oteví-
rá cestu k zasvěcenějšímu srovná-
vání nejrůznějších způsobů vnímá-
ní života i smrti, ale nás zastihl
nepřipravené. Naše kořeny jsou
zasypané, zapomenuté, všelijak lži-
vou či polopravdivou interpretací
pokřivené, neduživé, zpřelámané, a
proto, ale bojím se, že nejen proto,
nežádoucí. A tak nás literární pra-
meny i krátkodobé osobní zkuše-
nosti ze všech koutů světa, dostup-
né nyní v bezbřehé bohatosti, o níž
se nám kdysi nesnilo, mnohdy jen
matou. Nahodilé útržky jednotli-
vých myšlenkových směrů, s nimiž
se střetáváme, zaměňujeme často
za systémy, které si dotváříme po
svém.
I tolik dnes populární učení hindu-

ismu a buddhismu o převtělování
je u nás většinou pouze volně inter-
pretováno a mnozí jeho příznivci v
něm spatřují jakousi další nadějnou
šanci pro užívání života. O obrov-
ské tíze účtování, které v tomto
koloběhu bytí – v lidské formě až
200 000krát obnovovaném – nábo-
ženství Východu vidí, jen málo
víme. Bolestná, svízelná a svazující
je už jeho samotná podstata. V
novém životě, kde Já už nejsem Já,
neboť Já vlastně neexistuje vůbec a
tzv. Jáství je v učení hinduismu i
buddhismu popíráno, ponesu zod-
povědnost za skutky minulého

bytí, o nichž nic nevím, protože
forma i podstata bytosti bývalé a
současné není totožná a vědomá
kontinuita neexistuje. Jaký para-
dox! V našem chápání světa, kde
individualita každého jedince tak
mnoho znamená, zraňující paradox
k neunesení. Ale my, zvyklí nepro-
nikat ani ke kořenům vlastním,
natož cizím, se necháme oslovit
pouhým útržkem myšlenky, kterou
si „došatíme" podle vlastního přání.
Jak pochopitelná je ale, domýšlíme-
-li, touha pravých vyznavačů
buddhismu či hinduismu po ukon-

VŠECHNY ETABLOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE KRITIZUJÍ VZNIK
POSLANECKÉ KOMISE S ÚČASTÍ KOMUNISTŮ

Poslanci v jednání Poslanecké sněmovny PČR rozhodli v pátek 13.6.2008
o ustavení poslanecké komise, která ve schváleném textu má posoudit
rozsah a způsob řešení otázky narovnání obsažené ve vládním návrhu.
Česká biskupská konference (ČBK) a Ekumenická rada církví (ERC) vyda-
ly k tomuto rozhodnutí své prohlášení:
Poslanci v jednání Poslanecké sněmovny PČR rozhodli v pátek
13.6.2008 o ustavení poslanecké komise, která ve schváleném textu má
posoudit rozsah a způsob řešení otázky narovnání obsažené ve vládním
návrhu. To měla a mohla dělat celá sněmovna. Dále má připravit návrh
věcného řešení, které se rovná tvorbě nové předlohy zákona.
Vládní zákon obsahoval maximální vstřícnost ze strany církví a nábo-
ženských společností, které při přípravě návrhu spolupracovaly a byly
ochotny ustoupit ze svých zákonných nároků a řešit pouze jejich část.
Dlouhá doba splácení byla také výhodnější pro stát než pro církve a
náboženské společnosti. Stát si této vstřícnosti zjevně nevážil a vysta-
vuje se takto mj. nebezpečí nárokování všeho, co stanovuje zákon
218/1949. Tyto nároky stát po léta neplní a nepočítá s nimi ani v rozpo-
čtu roku 2009.
Složení odsouhlasené poslanecké komise naznačuje, že její práce bude
bez účasti církví a zároveň s aktivním zapojením zástupců KSČM.
Předseda klubu komunistů poslanec Pavel Kováčik ujistil kolegy
poslance před hlasováním o návrhu na zřízení parlamentní komise
slovy: "...naše nominace (myšleno KSČM) do této komise nebudou
nominacemi pouze formálními, ale že – jak jsme zvyklí v podobných
případech – tam odvedeme dobrý a poctivý kus práce." Toto vyjádření
vzbuzuje na straně církví a náboženských společností pochopitelnou
obavu, protože poctivou práci komunistů už dobře znají.
Církve a náboženské společnosti očekávají od zákonodárců jasná sta-
noviska a podle nich se rozhodnou o dalším postupu ve věci naplnění
svých legitimních očekávání.

Jménem České biskupské konference:
Mons. Jan Graubner, předseda

Jménem Ekumenické rady církví:
Pavel Černý, předseda

13. 6. 2008

Církve k poslanecké
komisi

Návrat ke křesťanským kořenům

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Všimněte si, jak často se dnes hovo-
ří o tom, že globální ekonomice
hrozí krize. Tu vystartují nahoru
například ceny kakaa, pak zas bavl-
ny a nakonec se ze sdělovacích pro-
středků dozvíme, že třeba za pár let
už vůbec neseženeme nově vytěže-
né zlato. Když tak koukám na růst
cen ropy, tak se mi zdá světová
krize opravdu neodvratná. Na dru-
hou stranu si však říkám, že by se
asi český sedlák před 50 lety vůbec
nelekl sucha v Zimbabwe či požárů
v Austrálii. Hrozí nám tedy krach?
Určitý optimismus mě vede k poci-
tu, že vlastně ne! Logicky, pokud se
zhroutí globální ekonomika, tak
buď uzdraví anebo se zavede zpát-
ky ta domácí. Vždyť lidé mají obvy-
kle snahu se vracet k starému
osvědčenému.
Myslím si, že za všechno můžou
spekulanti. Světová politika uděla-
la chybu v tom, že dopustila exi-
stenci těchto parazitů, kteří vydělá-
vají, aniž by vytvářeli jakékoliv

hmotné nebo duševní hodnoty. V
minulosti se obchody prováděly v
reálném světě. Znamenalo to, že
ceny komodit rostly jen případě, že
se více ku-povaly. Současnost je
však jiná. Dnes se sedí u internetu a
investuje. Vše probíhá virtuálně
jako v ně-jaké počítačové hře.
Virtuální burzovní svět však na
rozdíl od běžného hmotného světa
reaguje na sebemenší podnět kde-
koli na naší planetě. Nálady trhu
pak neskutečně hýbou cenami, což
paradoxně někomu může vynášet
astronomické zisky. Skutečnost to
koriguje se zpožděním a většinou
na to doplácí většina obyvatel.
Závěrem bych rád použil slova kni-
hy Job: "Před jeho žravostí nic neob-
stálo, proto jeho blahobyt nebude trva-
lý." (Job 20,21) Tak takto nějak to
vidím i se současnými vládci trhu.
Kdosi řekl, že budoucnost je v tom
naučit se být chudý a přitom ještě
zůstat šťastný.

Ivo Kraus

Hospodářská krize

Dokončení na str. 4



2 ET-KJ

Milí čtenáři Evangelického týdeníku,
nastávající období letních dovolených přináší také změnu v harmonogramu našeho
obvyklého vycházení. V létě se k vám dostanou dvě dvojčísla, do nichž jsme zařadili
i trochu odpočinkovějšího čtení na vaše cesty. K pravidelnému vydávání týdeníku se
vrátíme ihned po skončení prázdnin. Věřím přesto, že si i nyní najdete chvíli k jeho
přečtení. Potěší nás, když nám do redakce napíšete o svých prázdninových zážitcích
z návštěv krajů dalekých i blízkých. Léto je vždy jedinečnou příležitostí k setkávání
s ostatními křesťany při nedělních bohoslužbách v neznámých městech a vesničkách.
Přejeme vám, abyste si z každého takového setkání odnesli do svých domovů hodně
milých vzpomínek. Inspirativní čtení vám přeje

za redakci ET-KJ
Ladislav Mečkovský

POLITICI MAJÍ PŘED SEBOU DALŠÍ VELKÝ OŘÍŠEK - "BUDE ODDÁVAT ÚŘEDNÍK,
NEBO I KNĚZ ?" 
(Praha). Má snoubence oddávat úředník, nebo i kněz? Apokud platí i druhá
možnost, bude to duchovní jakéhokoli náboženského hnutí? To je jedním z
velkých oříšků, které budou muset politici rozlousknout při projednávání
nového občanského zákoníku, jehož návrh představil v těchto dnech minis-
tr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Jedno je jisté, že stávající úprava skončí. Pospíšil
nabízí dvě verze, jednu rigidně státní, druhou naopak liberální. Jednoduše
řečeno buď budou v Česku oddávat jen úředníci, nebo i pověřené osoby
úplně všech církví a náboženských společností. Právo evropských zemí zná
oba modely. Původní věcný záměr občanského zákoníku totiž počítá do
budoucna výhradně s civilními sňatky. K takovému řešení se mimochodem
opatrně kloní i navrhovaná předloha. „Po stránce ryze odborné převažují
argumenty ve prospěch spojení statusových účinků výlučně s civilním sňat-
kem," uvádí se v důvodové zprávě ministerstva spravedlnosti. Druhou
variantou je rozšířit možnost oddávat snoubence ze současných 19 registro-
vaných církví na všechny církve a náboženské společnosti působící v Česku.
Současný model, kdy toto právo náleží jen vybraným církvím, totiž podle
předkladatelů odporuje Listině základních práv a svobod. Podle ní nesmí
stát činit rozdíl mezi osobami různé víry. Výběr z obou variant je teď na poli-
ticích. „Rozhodnutí otázky, zda budou právní účinky vzniku manželství
nadále spojeny jen s civilním sňatkem, anebo zda bude i nadále zachována
rovnocennost civilních i církevních sňatků, je věcí politické úvahy," konsta-
tují předkladatelé. Civilní sňatek jako jediný model uznává Belgie, Ra-kous-
ko nebo Švýcarsko. Jinde mohou oficiálně sezdávat jen výslovně určené
církve, například v Itá-lii, Portugalsku, Řecku nebo Polsku. V Česku se cír-
kevní sňatky uznávají od roku 1992, zákon byl mírně upraven v roce 1998,
informují Novinky.cz 

(ath)
IZRAEL VYSTAVUJE KNIHU IZAJÁŠ - NEJSTARŠÍ BIBLICKOU KNIHU SVĚTA
(Izrael). Nejstarší existující knihu Bible mohou do poloviny srpna vidět
návštěvníci Muzea schrány Knihy, pobočky Izraelského muzea v Givat Ram
v Jeruzalémě. Poprvé za 40 let, na počest 60. výročí vzniku Státu Izrael,
vystavuje izraelské muzeum starověké svitky většiny knihy Izajáš. Výstava
pod názvem „Stane se na konci dní" zahrnuje 2,6 metru dlouhý svitek kapi-
tol 1 až 28 a další 2,38 metru dlouhý svitek kapitol 44 až 66. Svitky, které byly
nalezeny v Kumránských jeskyních v Judské poušti v roce 1947 spolu s více
než 200 dalšími, budou vystavovány do konce srpna. Většina svitků od
Mrtvého moře ve Schráně knihy není vystavována pro veřejnost déle než
několik měsíců. Důvodem je snaha pečovat o ně za ideálních podmínek,
informuje ERETZ.cz. Součástí výstavy jsou také archeologické artefakty z
Izajášovy doby, vztahující se k jeho vizím a proroctvím, včetně starověké
mečíkovité radlice, která je reminiscencí na slavný verš: „Překují své meče
na radlice" (Iz 2,4). 

(ath)
NA SCHŮZI MAĎARSKÉHO ZÁKONODÁRNÉHO SBORU ROZDÁVALI BIBLE
(Maďarsko). Na závěrečném jednání schůze maďarského zákonodárného
sboru rozdávali církevní představitelé v parlamentu Bible těm poslancům,
kteří o ně projevili zájem. Připravených 130 exemplářů nestačilo, zájem byl
vyšší. Iniciátorem pondělní akce v rámci Roku Bible byl předseda výboru
pro náboženské záležitosti Zoltán Balog za opoziční FIDESZ Maďarský
občanský svaz, akci podpořila i socialistická předsedkyně parlamentu
Katalin Sziliová, uvádí server aktualne.sk. Podle maďarské tiskové agentu-
ry MTI byl zájem o Bible větší než se očekávalo, proto další výtisky budou
dodatečně zaslány poslancům poštou. Bible s podpisy od nejvyšších před-
stavitelů maďarské katolické církve a protestantských církví převzalo 20
socialistů, dále to potom byli většinou poslanci FIDESZ a Křesťansko-
demokratické lidové strany. Někteří poslanci žádali vepsat věnování pro
sebe, jiní zase pro své děti či příbuzné, informuje aktualne.sk. 

(ath)

Je velmi zajímavé sledovat vývoj
teologie staré Jednoty bratrské. Od
svého vzniku v roce 1457 do pobě-
lohorského rozptýlení Jednota bra-
trská mnohokrát přepracovávala a
kultivovala svá vyznání. Za relativ-
ně krátkou dobu své existence bra-
tři publikovali téměř čtyřicet vy-
znavačských a apologických doku-
mentů, což je skutečně ojedinělá
produktivita. Jak na tuto skutečnost
nahlížet? Vyjadřuje teologickou ne-
stabilnost či nezakotvenost bratří?
Mám za to, že bližší pohled na vý-
voj teologického úsilí Jednoty bratr-
ské naznačuje jinou odpověď.
Když se bratři odvažovali v polovi-
ně 15. století k samostatné cestě,
nebylo to vykročení na základě ho-
tové dogmatické koncepce. Jedním
z výchozích motivů bratrské sebei-
dentifikace byla soteriologická oba-
va, vyjádřená známým pojmem
„nouze spasení". Toužili po spáse 
v Ježíši Kristu a z Písma věděli, že
spásné dílo Kristovo jde ruku v ru-
ce se svatostí a zbožnou ukázněnos-
tí, kterou tolik postrádali u tehdej-
ších etablovaných církví v Českých
zemích.1 Rozhodli se proto vydat se
„úzkou cestou" radikálního násle-
dování Krista, a to i s vědomím
vlastní početní nemnohosti: „...v
umenšení a chudobě, jakož Písma
oznamují o posledním času."2

Důraz na důslednou zbožnost za-
hrnoval v počátcích Jednoty bratr-
ské též některé charakteristické
znaky náboženského disentu: zdr-
ženlivost v kontaktech s vládnoucí
mocí, odmítání přísah, války, násilí,
ale i odmítání některých světských
povolání a světského vzdělání. V ná-
sledujících etapách své existence
prošla Jednota bratrská významnou
teologickou proměnou, která vy-
plynula jednak z vnitřního života
samotné Jednoty, jednak z nevy-
hnutelné interakce jak s domácími,
tak zahraničními teologickými vli-
vy. Historikové rozlišují zhruba šest
teologických období Jednoty bratr-
ské od založení ke Komenskému,
ve kterých bratři postupně propra-
covávali a formulovali svou teolo-
gii.3 V jednotlivých různě dlouhých
obdobích s nestejnou intenzitou pu-
blikační produktivity bratři objevo-
vali různé doktrinální důrazy a ko-
rigovali své předchozí pohledy.
Prohlubování teologického myšlení
se postupně odrazilo v praktickém
životě církve. I když stále zůstával
původní důraz na duchovní zbož-
nost a kázeň, pozvolna nacházela
Jednota bratrská smířlivější vztah
ke „světu". Vytrácel se separační ak-
cent, mizel programový primitivis-
mus a antiintelektualismus. Kněžští

kandidáti byli posíláni na studia, za
členy byli přijímáni i majetní lidé,
dokonce i ze šlechtických kruhů,
ovšem za předpokladu neklam-
ných známek bohabojného života.
Není mým cílem postihnout roz-
sáhlý vývoj bratrské teologie, který
se týkal téměř všech základních
teologických oblastí jako je nauka o
spáse, o církvi, o svátostech atd.4
Hlavním záměrem tohoto článku je
poukázat na ojedinělou připrave-
nost bratří k vlastní sebekorekci a
otevřenosti přijmout nové pravdy
tak, jak je postupně objevovali. A.
Molnár komentuje tuto charakteris-
tickou vlastnost Jednoty bratrské
následujícími slovy: „Jednota bratr-
ská nikdy nehlásala neproměnitel-
nost věroučného výrazu. ... Církev-
ní a teologické projádření podstat-
ných věcí se mezi bratřími sice opí-
ralo o apoštolské vyznání víry a 
o dogmatickou tradici západního
křesťanstva, nečinilo si však nárok
býti nepohnutelným a neměn-
ným."5

Toto charakteristické bratrské ohle-
dávání vlastní identity se dělo na
pozadí téměř neustálé náboženské
perzekuce. Bratři si byli dobře vě-
domi nebezpečí, která vyplývala 
z jejich mnohých doktrinálních pře-
svědčení. Přesto se odvažovali ta-
ková přesvědčení nejen zastávat,
ale též publikovat a následně podle
nich jednat. Při formulaci svých
vyznání nemohou být proto pode-
zíráni z jakýchkoliv oportunistic-
kých, pragmatických, mocenských
či politických motivací. Nebyli k ja-
kémukoli vyznavačskému posunu
přivedeni obavou z věznění, strá-

dání, vyhnanství nebo naopak vidi-
nou prospěchu, ať už eklesiologic-
kého, ekonomického či jakéhokoliv
jiného. Jejich neutuchající potřeba
vybrušování vlastní teologie nevy-
plývala z ničeho jiného než z „...vě-
domého a poslušného poddávání
se nově rozpoznané a vyjádřené
pravdě...," jak to dobře vyjádřil F.
M. Dobiáš.6 Není divu, že prostředí
s takovými myslitelskými základy
dalo zrodit se velikánu, jakým byl
mj. Jan Amos Komenský.
Nedogmatická otevřenost, snoubící
se s oddaností pravdě, utváří jeden
z osobitých rysů bratrské identity.
Přesahuje tímto vlastní denominač-
ní rámec a oslovuje všechny věřící,
neboť kombinace takových teolo-
gických ctností je nutným výcho-
diskem pro posun na cestě za prav-
dou, bez ohledu na to, v které círk-
vi se člověk touto cestou vydává.
Zápas Jednoty bratrské je živou vý-
zvou všem věřícím. Ať už jsem z
kterékoli církve, jsem nucen ptát se:
Kterým směrem se rozvíjí má teolo-
gie? Rozvíjí se vůbec? Je třeba, aby
se rozvíjela? A z jakých popudů?

Jan Hábl
Poznámky:
1 Katolické a utrakvistické.
2 Molnár, A.: Eschatologická naděje čes-
ké reformace in Od reformace k zít-
řku, Kalich, Praha 1956, str.63.
3 M.Strupl datuje tyto etapy násle-
dovně: první 1468-1495; druhá
1495-1531; třetí 1531-1546; čtvrtá
1546-1574; pátá 1574-1628; šestá
1628-1662. Každá etapa je spjata s
určitou vůdčí teologickou osobnos-
tí či osobnostmi jako Řehoř, Jan
Klenov-ský (první období), Lukáš
Pražský (druhé období), Jan Roh,
Jan Au-gusta (třetí období), Matěj
Červenka, Jan Augusta (čtvrté
období ), Jiří Strejc (páté období),
J.A.Komenský (šesté období). 
4 Blíže k této problematice viz např.
Molnár, A.: "O bratrské teologii" in R.
Říčan’s Dějiny Jednoty bratrské, Ka-
lich, Praha 1957, str. 409n nebo Stru-
pl, M.: Confessional Theology of the
Unitas Fratrum in Church History, 33
S 1964, p.279-293.
5 Molnár, A.: "O bratrské teologii" in
R. Říčan’s Dějiny Jednoty bratrské,
Kalich, Praha 1957, str. 409.
6 Dobiáš, F. M.: Víra a vyznání čes-
kých bratří, Vydavatelské oddělení
KSML pro Evangelické dílo, Praha
1941, str. 21.

Editorial

Z církví u nás i ve světě

Proměny teologie Jednoty bratrské 
jako svědectví pravdě

Bjeliševac – Velká Lhota
Do Bjeliševce a okolí se odstěhovali mnozí Valaši v letech 1880 až 1910. V Bjeliševci,
malé dědině se 132 obyvateli, kde je evangelický sbor s 58 členy a v sousední
Pleternici 26, se dodnes mluví valašsky. Kurátorkou je Zdenka Pagáčová. Kazatel-
skou službu obstarává biskup reformované církve v Chorvatsku Endre Langh.
Před pěti lety byl v Bjeliševci slavnostně otevřen malý kostel, postavený přičiněním
místních lidí a mnohými dary ze zahraničí. Tehdy se sem vypravili autobusem evan-
gelíci z Velké Lhoty u Vsetína a vzniklo přátelství mezi oběma sbory. Připojili se i
katolíci a letos už podruhé navštívili Bjeliševští Valašsko. Autobusový zájezd s 42
lidmi vedl Goran Hruška a Alena Hrušková. V sobotu 7. června navštívili hosté rož-
novský skansen. Večer se vyprávělo v rodinách. V neděli při společných bohosluž-
bách kázal senior Jan Krupa o slávě křesťanské víry, která nepotřebuje důkazy (Mt
16,1-11). Potom se hosté dověděli něco z dějin sboru a kostela. Odpolední sejití s po-
vídáním, zpěvy, hudbou a večeří se protáhlo až do deseti večer.
V pondělí ráno v 9 hodin odjeli hosté domů přes Slovensko a Maďarsko. Díky všem
za skvělé pohostinství a přátelství. 

mf

Radujte se s radujícími...
Naši rodiče Hana a Adolf Petrovi z Javorníka v posledních dvou letech prožívají
vzácná jubilea (70 a 75 let). Dne 11. 7. 2008 si připomenou, že před 50 lety bylo je-
jich manželství vyprošeno požehnání (br. prof. J. M. Lochmanem) v Praze u Martina
ve zdi. Také si spolu s vámi, kdo je znáte, chceme 27. 7. 2008 vděčně připomenout 40
let trvání brigád a mezinárodních setkání v Javorníku - Travné. Rádi bychom získa-
li kontakty (adresy, e-maily) všech, kteří jste od roku 1968 na travnou na brigády a
setkání přijízděli. Chceme poslat zprávu i těm, kteří nebou moci tentokrát přijet.
Prosíme o sdělení jmen zemřelých - chtěli bychom si připomenout také ty, kteří nás
předešli. Kdo budete chtít navštívit Petrovy v Javorníku (Lidická 218, telefon 584
440 252), kontaktujte je nejlépe telefonicky.

syn Ondřej Petr, dcera Jana Stralczynská s rodinami



V množství osmičkových výročí
letošního roku si lyský sbor připo-
mněl důležité výročí, a to osmdesá-
tiny našeho bývalého faráře br.
Dalibora Molnára.
Br. D. Molnár se narodil 6.5.1928 ve
farářské rodině Molnárů. On sám je
v pořadí sedmým farářem z tohoto
rodu, jehož prapředek Petr Molnár
k nám do Čech přišel hned s první
skupinou duchovních z Maďarska.
Do Lysé se br. Molnár přistěhoval
se svou paní a dětmi Renatou a Ště-
pánem v květnu roku 1960 z Uhlíř-
ských Janovic, kde působil jako vi-
kář ve sboru v Zásmukách. Slav-
nost instalace se konala 14. srpna
1960. Instalovaný kázal na text z
evangelia Matoušova 21,28: „Synu,
jdi na vinici a dělej." Dlužno říci, že
vinice lyského sboru hned pocítila,
že se jí ujal pilný pracovník. 
Obnovily se práce s mládeží a s
dětmi. Oživil se zájem o biblické
hodiny, častěji se konala setkání
presbyterů v jednotlivých částech
seniorátu. Br. Molnár každoročně
sváděl boj o vyučování náboženství
na školách. Poctivě obcházel všech-
ny rodiče školních dětí ve sboru.
Žel argumenty vládnoucí třídy o
nevědeckosti a tmářství nábožen-
ství docházely mnohde sluchu. 
Nemalé úsilí bylo také věnováno
nácviku sborového zpěvu. Nácvik
vedla manželka br. faráře s. Molná-
rová.
Všechny tyto aktivity ovšem ne-

ušly pozornosti orgánů, které dozí-
raly na činnosti církví. K přímému
střetu s těmito orgány došlo, když
ve vojenské službě v Milovicích byl
nynější presbyter br. Jiří Šmída. Ja-
ko voják se zúčastňoval schůzek
naší mládeže, pro které vypracoval
biblické výklady a vymýšlel spole-
čenské hry. Tyto písemné přípravy
mu vykradla ze skříňky vojenská
kontrarozvědka. Následovalo vy-
šetřování a vyhrožování. Vše ale
vyústilo v to, že si mládež dala na
čelní stěnu zimní modlitebny heslo
z Žižkova chorálu „Kristus nám za
škody stojí".
V listopadu 1975 byl br. Molnár zvo-
len seniorem Poděbradského senio-
rátu. V této době byl seniorát zmítán
mnohými potížemi, a tak faráři na-
šeho sboru přibylo mnoho práce a
starostí. Vyskytly se rodinné problé-
my a problémy se zbavením státní-
ho souhlasu bratrům Kocábovi a
Trojanovi. Do této doby patří tlaky
na br. faráře v souvislosti s umístě-
ním sovětských vojsk v Milovicích.
Bylo mu sděleno, že musí hlásit,
kdyby se některý z příslušníků této
armády objevil na faře či při boho-
službách. Br. Molnár odpověděl, že
nic takového neučiní a že takový
závazek je pro duchovního křesťan-
ské církve nepřípustný.
Před Velikonocemi v roce 1982 byl
br. Molnár vyslán synodní radou
do Heidelbergu. Během tohoto
pobytu měl možnost, kromě studia,

poznávat Bádenskou evangelickou
církev. Při návratu do vlasti byl
podroben důkladné hraniční kon-
trole, kde mu byly zabaveny všech-
ny tiskoviny, poznámky z předná-
šek i vlastní přednášky, které v
Německu měl, a byly mu vráceny
až po několika měsících.
Ještě mnoho z této těžké doby by
stálo za zmínku. Br. Molnár nikdy
nezatrpknul, ani se nesklonil před
mocí. Jeho krédo bylo „Nedej se
přemoci zlému, ale přemáhej v
dobrém zlé" a toto se snažil vštípit i
posluchačům pod svou kazatel-
nou.
Ještě je třeba se zmínit o tom, že za
celou dvousetletou historii z lyské-
ho sboru nevzešel žádný bohoslo-
vec. Za třicetišestiletého působení
br. Molnára se čtyři členové sboru
rozhodli pracovat jako duchovní na
vinici Páně: dvě jeho děti Renata a
Tomáš, Lenka Freitingerová – Šmí-
dová a Martin Fér.
Bratr Molnár nyní žije ve svém
domku v Lysé, ale nedá se říci, že
na odpočinku. Svědčí o tom jeho
častá výpomoc s kázáním v jiných
sborech i u nás. Je předsedou odbo-
ru Kostnické jednoty v Lysé a auto-
rem častých článků v Kostnických
jiskrách, ve kterých si i bez jeho
svolení dovolujeme otisknout jeho
báseň Osmdesát.

Za sbor v Lysé nad Labem
Pravdomil Šenk
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80. narozeniny Dalibora Molnára

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 6/2008)

Jak trpělivě, laskavě, chápavě hovořit s teologizujícím psychologem či
neurobiologem? A jak mu přitom z biblických pozic vyvracet a rozmlou-
vat jednu bludnou (antropologicky naivní) konstrukci za druhou? 
To lze vyčíst z pravidelné rubriky Setkání v letošním šestém čísle němec-
kého evangelického měsíčníku Chrismon, kde se o prvku násilí v dět-
ských hrách přou farář Thomas Hartmann a neurobiolog Gerald Hütner.
Z dvoustránkového rozhovoru citujme typickou ukázku: „Kdybych nevě-
děl, že jste farář, považoval bych Vás za zástupce firmy, která prodává dět-
ské pistolky nebo počítačové hry!" Jak málo vědí o křesťanské svobodě
všichni ti akademicky otitulovaní vševědové, kdo si vlastní profesionální
deformaci pletou s biblickou zvěstí! (Podobným stylem, byť s odlišnou
dikcí, vyčítali za normalizace různí „rozhodnutím strany doktoři" – nosi-
telé titulu RSDr., totiž doktoři sociálních věd – tehdejšímu úřadujícímu
synodnímu seniorovi ČCE jeho nimrodství, zálibu v lovu zvířat.)
Z dalších příspěvků v Chrismonu č. 6/2008 vyzdvihněme článek o drbech
a klepech, v němž teoložka Susanne Breit-Kesslerová razí zásadu, že k
ověření, zda to, co se chystám o druhém vypustit z úst, není náhodou jíz-
livou sprostotou, se mám sám sebe nejprve zeptat: „Mohl(-a) bych mu (jí)
to přesně takhle říci do očí?" (Zde si dovoluji doplnit z pokladnice vlast-
ních zásad: Nezapojit se do neseriózní ústní tradice obnáší to, že člověk
odmítne fungovat jako článek dané tradice už ve fázi přijímání sdělení.)
K dokreslení neutuchající aktuálnosti tématu stačí snad uvést, že co
pamatuji, nebylo na pražské teologické fakultě nikdy třeba překládat do
češtiny německý termín „Rufmord" („vražedná pomluva"). Jak bytostně
je ničení pověsti lidí vlastní církevnickému prostředí, to ti naivnější
absolventi pochopili až v terénu (v církevní službě) o pár let později…
Jako samostatná příloha několika německých novin je Chrismon každý
měsíc distribuován v celkovém nákladu jeden a půl milionu výtisků.
Není rozhodně od věci seznámit čtenáře našeho týdeníku ve vší struč-
nosti s tím či oním z témat měsíčníkem nastolených, a následně pak pro-
mýšlených a diskutovaných porůznu po celém Německu – v evangelic-
kých kruzích i mimo ně. 

František Schilla

V poslední době jsme na stránkách
Kostnických jisker četli ostrou vý-
měnu názorů týkající se událostí,
jež se staly na počátku let padesá-
tých minulého století. Vyhraněná
stanoviska některých příspěvků
nás překvapila tím, jak jsou diamet-
rálně odlišná a naprosto nekompro-
misní: na straně jedné příkré soudy,
na druhé straně chvála, vyzname-
nání, medaile a poděkování za sta-
tečnost. Rozumní čtenáři se domní-
vají, že definitivní hodnocení minu-
losti nám lidem nepřísluší a že je
nutno přenechat konečné posouze-
ní všech věcí soudci Nejvyššímu,
který jediný ví všechno, a proto
soudí nestranně a spravedlivě. 
Věc má ovšem jeden háček. Posled-
ní soud, o jehož příchodu nemůže
být pochyb, bude projednávat mili-
ony jednotlivých případů za celé
dlouhé období lidských dějin, což je
velmi náročný úkol. Víme dobře,
jak dlouho se dnes v našem soud-
nictví vlečou některé kauzy. Tím
spíše by se mohlo stát, že na věč-
nosti, kde bude dost času a nebude
časová tíseň, by se mohly soudní
záležitosti protáhnout až na tisíce
nebo i miliony světelných let.
Aby se tomu předešlo, byla církvi
od prvopočátku svěřena tzv. moc
klíčů, která má funkci jakéhosi pří-
pravného řízení. My totiž už zde na
zemi a v této časnosti spolurozho-
dujeme o tom, kdo přijde do nebe a
komu naopak zůstane nebe na věky
uzavřeno a uzamčeno. Prakticky se
to děje tak, že komu odpustíme zde
na zemi, tomu bude odpuštěno i na
nebi, a naopak (Mt 16,19). Platí to
ovšem i obráceně: i my se musíme
ukázat před Božím soudem (2 K 5,
10) a rozsudek si víceméně přinese-
me s sebou – podle toho, jestli nám

odpustí nebo neodpustí naši bližní,
vůči nimž se proviňujeme. Tím se
Poslední soud neobyčejně urychlí a
mohl by skončit během několika
málo měsíců.
Jako křesťané se tedy významně
podílíme na přípravách Posledního
soudu, předjímáme jeho výsledky a
spoluurčujeme jeho rozhodnutí.
Tuto práci musíme brát velmi
odpovědně, neboť na nás záleží,
kde budou druzí trávit věčnost.
Když to dobře půjde – na Posled-
ním soudu nebude totiž odvolání -
mohl by se každý jednotlivý případ
rozhodnout při jednom stání, a to

tak, že přísedící andělé sečtou hlasy
pro a proti a výsledek předají
Soudci, který ohlásí výsledek. Jedi-
ný problém by mohl nastat při rov-
nosti hlasů, a proto doporučujeme
Kostnickým jiskrám, aby uveřejňo-
valy vždy lichý počet příspěvků! 
Jako čtenáři jsme rádi, že náš evan-
gelický týdeník je významným
pomocníkem ve službách Poslední-
ho soudu a těšíme se, že Kostnické
jiskry vzhledem k jejich zásluhám 
v této časnosti budou vycházet i na
věčnosti. 

V. Hajský 

Kostnické jiskry ve službách
Posledního soudu

Vzal jsem si tužku, spočítal.
A je to vlastně jen dnů pár

těch osmdesát let.
Dvacet devět tisíc a dvě stě

je milníků těch při cestě,
kterou jsem žitím šel.
Kdyby je někdo šetrný

chtěl proměniti v koruny,
příliš by neuspěl.

Tak sotva střechu 
nad hlavou

by měl a možná děravou
za sumu takovou.

A přece jen těch na dlaň dní,
jež žijem tu my nehodní,

je velikého cos.
Ne pro dálky, ne pro práci,

či pro prožitky, senzaci
je veliký náš los.

Ty věci mohou dobré být
a slávu dát či blahobyt

a nelze bez nich žít.
Však přijde chvíle pojednou,

kdy jako stíny vyblednou
a kdy jak divem jedno je,

kde, kdo jsi byl a co zas ne,
poněvadž všechno jako 

v snách
a jako písně na strunách

pomíjí, hasne, umlká,
ať raduje se, nebo lká,

tou chvílí jedinou
a že to smrt je tvá.

Velikost žití ta v tom tkví,
ta sláva toho mála dní,

že člověk se v nich potkat smí
s tím, jenž je všeho Pán

a jenž má v ruce jak pár zrn
hvězdy a slunce, prostor, čas

a jak své děti má rád nás.

Ach, kdo to prožil, procítil,
ten nebude se bát.

Ví: V životě i ve smrti
v ochranném stínu perutí

Jeho smí spočívat.
Ví, když život zhasíná,

s Ním nový, lepší začíná.
On má své děti rád.

A jako dítě k otci lne
a chce být vděčné, poslušné,

tak věčně s Ním chce být.

Hovoříme s vševědy

Osmdesát

Tábory jsou skvělým místem pro setkávání dětí z různých koutů celé
republiky. Stačí se jen přihlásit a v létě vyrazit na několik dní do spole-
čenství, ve kterém se plní sny o dobrodružství a zábavě. Tábory jsou až
po okraj naplněny hrami, koupáním, zpíváním, soutěžemi, nočními
hrami a dalším a dalším....
Na některém je víc toho; na jiném zase onoho, každý si může vybrat z
naší nabídky. Kdo na táboře někdy byl, pojede rád znovu, a tomu, kdo
ještě nebyl, to vřele doporučujeme. Věřte, je to zážitek na celý život!
V letošním roce pořádáme 3 tábory:
1. od 28. 6. do 8. 7. 2008 - vedoucí Jaroslav Coufal
2. od 8. 7. do 18. 7. 2008 - vedoucí Ladislav Chladil
3. od 16. 8. do 24. 8. 2008 - vedoucí Tomáš Najbrt
Tábory se konají v Bělči nad Orlicí, v areálu tábora J. A. Komenského
uprostřed královéhradeckých lesů v tzv. „Malém táboře" přímo na
břehu rybníka. K dispozici je jídelna, WC, sprchy, klubovna, hřiště,
lodě...

Další informace na www.deticce.cz

Před dvaceti lety (1988) jsme se radovali, že jsme mohli na Kalichu u
Besedic ve volné přírodě pod skalami uspořádat veřejné shromáždění
při Husově dni. Léta před tím nám to nebylo dovoleno státními úřady.
Dnes si skoro ani neuvědomujeme, jak je „normální" takové shromáž-
dění mít. 
Zveme vás rádi na letošní Husův den v neděli 6.července.
Dopolední shromáždění bude probíhat v Železném Brodě se začátkem
v 9,30 hodin v Ochranovském sboru při ČCE. Odpolední shromáždění
na Kalichu bude začínat v 15 hodin. Kázat bude farářka pražského
Ochranovského sboru Eva Šormová, o Husovi bude přednášet farář
CČSH Aleš Jaluška. 
Přijeďte k nám, budeme se z vaší návštěvy radovat. Máme dost místa v
Železném Brodě i mezi skalami na Kalichu...

J. Polma

Přihlašte své děti na letní tábory
pořádané ČCE!

Kalich 2008

Poděkování
JUDr. Bohumil Kejř, dlouholetý zaměstnanec Rady Církve bratrské a
dirigent Spojeného mužského sboru, který oslavil 11.6.2008 své 95.
narozeniny, upřímně touto cestou děkuje za všechna blahopřání, vzpo-
mínky i přímluvné modlitby. 
Domov pokojného stáří, Naděje, Vysoké Mýto



Bohoslužby
Chodili jsme spolu osm let do vse-
tínského gymnázia a čtyři roky na
bohosloveckou fakultu. Po maturitě
1947 jsme spolu byli na lesní brigádě
v Karlově Studánce. Stahovali jsme
metrové dříví z nepřístupných míst
na lesní cesty. Bydleli jsme v lesovně
u mé sestry Drahy Andělové a zažili
jsme celou řadu zajímavých příhod.
Tak jsme třeba vyhrabávali žížaly
pro pana Alexejeva, šéfa UNRRY v
ČSR, aby mohl chytat ryby. A když
přijeli na návštěvu Jendovi rodiče v
americkém džípu, zůstali v lesovně
a Jan nás asi osm naložil a vyvezl až
na Praděd ke kamenné rozhledně.
Žádná cesta tam tehdy nebyla.
V srpnu jsme pak byli několik dnů u
Kočíbů na Korábce u strýce Pavla a
tetičky Jitky. Považte, učili jsme se
tam Heidelberský katechismus! A
když už jsme u cestování, vzpome-
nu na naši cestu na Slovensko na ko-
lech v srpnu 1949. Copak Jan, ten
měl na kole i světlo! Měli jsme s se-
bou každý plecháček sádla a chleba.
Spali jsme, kde to šlo, třeba na seně u
dobrých lidí. Těch bylo dost. Byli
jsme v Nízkých Tatrách na Chopku a
pět dní ve Vysokých Tatrách. Tam
jsme třeba šli z Popradského plesa
přes Velký Prielom a Velkou stude-
nou dolinu do Tatranské Lomnice.
Tam jsme tehdy spali v zotavovně
ROH, kterou spravoval bratr faráře
Zdeňka Bareše. Domů jsme pak jeli
přes Poprad, Dobšinou, Brezno a
kolem Hronu dál. Krásná byla plá-
novaná zastávka ve Slovenské Lupči
u Kučerů. Pan Kučera byl ředitelem
měšťanky v Hošťálkové, paní pochá-
zela z Lupče. měli asi pět dcer. Po

večeři povídala paní Kučerová:
„Tož, chlapci, umyjte si nohy.." My
jsme se na sebe tak nechápavě podí-
vali, proč si najednou mýt nohy, ale
poslechli jsme. A pak to přišlo, paní
Kučerová nás uložila do peřin!
Pokračovali jsme další den přes
Banskou Bystrici, Trenčín a Valašské
Klobouky na Vsetín a do Ratiboře.
Byli jsme po více jak sedmi stech
kilometrech správně utahaní, ale
spokojení.
Fakultní léta byla krásná. Bydleli
jsme spolu celé čtyři roky, nejprve v
„akváriu" ve 4. patře Husova domu,
potom v Jirchářích. Tu jsme byli v
září 1948 na brigádě. Vynášeli jsme
starý nábytek na půdu a do pokojů
jsme stěhovali nové skříně. Dost
jsme se nadřeli, ale pan farář Sochor
nám slušně zaplatil. Spolu jsme děla-
li i většinu zkoušek. K panu profeso-
ru Říčanovi jsme se na zkoušku z dě-
jin učili čtyři měsíce. Hrávali jsme
náruživě šachy, i do noci. A hádali
jsme se s reformovanými Slováky.
V srpnu 1948 jsme byli v Háji u
Ledče n. S. na čtrnáctidenním vojen-
ském výcviku spolu s dalšími šesti
bohoslovci. V říjnu pak přišlo na fa-
kultu varování, že jsme byli mezi
všemi studenty nejreakčnější.
Po fakultě zůstal Jan jako asistent u
p. prof. R. Říčana a já jsem byl v Od-
rách vikářem u far. G. A. Říčana. Jan
už na fakultě spolupracoval na rejst-
řících ke Čtyřem vyznáním (1951).
Pro knihu „O dobrých skutcích" od
Martina Luthera přeložil jeho spisek
„Krátké naučení o tom, co je třeba v
evangeliích hledat a od nich očeká-
vat" (1987). Jan byl čtrnáct let fará-

řem v Kroměříži (1954-1968). Za po-
hnutých srpnových dnů 1968 se Lu-
kášovi přestěhovali do Prahy do
sboru na Jarově, kde Jan působil ce-
lých dvacet let až do smrti 18. 6. 1988.
V padesátých letech se oženil s Vě-
rou Hutákovou ze Zlína a byl obda-
řen dvěma syny Markem a Petrem.
Jan měl velice dobré a hodné rodiče
a sestry. Maminka Lydie, rozená Kočí-
bová z Korábky, usměvavá, byla
zrovna ztělesněním křesťanské lásky
a služby. Tatínek František se z niče-
ho, z valašské bídy, vypracoval neo-
byčejnou pílí na vynikajícího stavite-
le. J. W. Goethe pravil, že rodiče mají
dát svým dětem pevné kořeny a
křídla. Jan měl pevné kořeny víry
zapuštěné v rodinné zbožnosti i v
bojovnosti valašských evangelíků. A
měl křídla. S posluchači svých kázá-
ní vzlétal na výšiny víry. Ale ovládal
také mistrně křídla větroňů. Potře-
boval se dostat výš, chtěl mnohé vi-
dět z nadhledu. Pro mne byl milý Jan
člověkem naděje a veliké radosti.
O radosti kázal v únoru 1988 na text
z Fp 4. „Křesťanská radost je nezá-
vislá na vnějších okolnostech. Je to
radost, o niž nás nic nemůže připra-
vit. Ať už nás v životě potká cokoli,
vždycky nad tím platí právě to, co
nám Pán Bůh dává poznat v Kristu,
to, že o nás ví, že je s námi a že v tom
posledním slova smyslu jsme v jeho
ruce. Proto všecko, co nás potkává a
čím procházíme, není posledním
slovem nad naším životem. To po-
slední slovo má Boží milost v Kris-
tu."

Miroslav Frydrych 

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ hledá samostatného
PR pracovníka. Obsahem práce
na této pozici je komplexní zajiš-
tění PR velké křesťanské nezisko-
vé organizace, která poskytuje
sociální služby v celé ČR (organi-
zace PR akcí, komunikace s mé-
dii, tištěné materiály, propagační
předměty, PR podpora jednotli-
vých středisek).
Požadujeme:
* zkušenost s prací v oblasti PR 
* kreativita, komunikativnost, sa-
mostatnost 
* časová flexibilita, ochota cestovat 
* znalost angličtiny, příp. dalšího
světového jazyka 
* běžná uživatelská práce s počí-
tačem 
* řidičský průkaz 
* znalost neziskového sektoru a
tematiky sociálních služeb vítána
Nabízíme:
* smysluplnou, pestrou a zajíma-
vou práci 
* pracoviště v centru Prahy 
* pružnou pracovní dobu 
* zázemí silné organizace
Předpokládaný nástup srpen -
září 2008. Přihlášky s životopisem
a motivačním dopisem zasílejte
do 12. července 2008 na adresu
kalus@diakoniecce.cz nebo poš-
tou: Diakonie ČCE, Mgr. Pavel
Kalus, Belgická 22, 120 00 Praha 2,
tel. 242 487 829.

EVANGELICKÝ SBOR VE VYSOKÉM
MÝTĚ hledá kazatele. Nabízíme
prostorný byt v prvním patře sbo-
rového domu. Informace u bratra
kurátora: telefon 732 635 695 nebo
na e-mailu vysoke-myto@evang-
net.cz 

č. 18
HLEDÁM A PŘIJMU K SPOLEČNÉMU
BYDLENÍ věřící sestru v Ježíši Kris-
tu. Jsem astmatička + vyšší krev.
tlak. Budu vděčna za všelijaké
"menší" výpomoci v domácnosti.
Zn. Spěchá. 

č. 17

Jan Lukáš od nás odešel před 20 lety Inzerce
BRNĚNSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická
BOSKOVICE, Ne 9.30
Hybešova 1446/9, f Marek Zikmund
BRNO –HUSOVICE, Ne 9.00
Netušilova 720/26, f Štěpán Hájek
BRNO – ŽIDENICE, Ne 9.00
Konečného 6/8, f Pavel Kašpar
BRNO I, Ne 8.30 a 10.00 (červenec-
srpen 9.00)
Opletalova 600/6, f Jiří Gruber, f Olga
Tydlitátová
BRNO II. Ne 9.00
Lidická 719/79, f Jaroslav Vítek , f Jiří
Malý
BŘECLAV, Ne 10.00
U potoka 383/34, f Daniel Blažek
DAMBOŘICE, Ne 9.00
Dambořice 73, f Jana Gruberová
HERŠPICE, Ne 9.30
Heršpice č.117, f Jarmila Řezníčková
HRABĚTICE, Ne a c 9.00
Šanovská 304, a Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA, Ne 10.00
Masarykovo nám.390/4, a Marián
Šusták
KLOBOUKY U BRNA, Ne 9.30
Brběbská 218/30, f Luděk Korpa
MIROSLAV, Ne 8.30, 19.00
Husova 44, f Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00 (c 13.30)
Svitavská 961/40, f Alois Němec
NIKOLČICE, Ne 8.15
Nikolčice č.70, a Marian Šusták
OLEŠNICE NA MORAVĚ, Ne 9.00
Rovečínská 131, f Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM, Ne 9.30
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
č.44, f Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ, Ne 9.30 
Rovečné č.174, f Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA, Ne 8.30
Kopaninky 184, f Martina Kadlecová
SVITAVY, Ne 9.30
Poličská 3, f Josef Valenta
VANOVICE, Ne 9.00
Vanovice č. 60, f Pavel Freitinger, 
f Lenka Freitingerová
VESELÍ, Ne 9.00
Veselí č.21,  f Jan Keller
ZNOJMO, Ne 10.00
Rudoleckého 928/15, f Jana Špina-
rová

Církev bratrská
BRNO-BETANIE, Ne 10.30
Ostrá 14, Pavel Lukáš
BRNO – KOUNICOVA, Ne 9.00
Kounicova 15, Jan Asszonyi
BRNO – KRÁLOVOPOLSKÁ, Ne 10.00
Královopolská 810/74, Jiří Lukl
KYJOV, Ne 9.30
Urbanova 716, Jan Asszonyi
LETOVICE, Ne 9.00
Okružní 13, Zbigniew Lipus
OLOMOUC, Ne 10.00
Mariánská 3, David Beňa
PROSTĚJOV, Ne 9.00
Šárka 10a, Ernest Welszar
TŘEBÍČ, Ne 9.30
Kpt. Jaroše 638/7, Roman Neumann

Evangelická církev metodistická
BRNO – BYSTRC, Archa, Ne 9.00
Lýskova ul. , k Jana Křížová
BLANSKO, Ne 11.00
Masarykova 13, k Jana Křížová
MIKULOV, DDM, Ne 8.30
Vrchlického 11, f Michal Kostka
VALTICE, Ne 10.00
Příční 31, f Michal Kostka
NOVÝ PŘEROV, Ne 15.00 (střídavě s
Drnholcem)
Nový Přerov 15, f Michal Kostka
DRNHOLEC, Ne 15.00 (střídavě s No-
vým Přerovem)
Tyršova 8, f Michal Kostka
ZNOJMO, Ne 9.30
Chelčického 2, k Miroslav Čížek

Bratrská jednota baptistů
BRNO, Ne 9.00
Smetanova 20, k Pavel Coufal
BLANSKO, Ne 9.00 
Svatopluka Čecha, k Michal Petratur
OLOMOUC, Ne 9.30 
Klub Sidia, tř.Kosmonautů, k Petr
Coufal

čení tohoto bolestného řetězce živo-
tů bez individuální kontinuity a
zodpovědnosti, touha po nirváně,
ač ani ona sama neznamená nic víc,
ale také nic méně než blažené vyva-
nutí, únik, i když opět bez vlastní
identity. Hinduistický karmanový
zákon je nelítostným strážcem
etiky, účtování v dalších životech
budí strach. Kdybychom lépe znali
obsah Ježíšova Kázání na hoře a
jeho učení vůbec, ovšem čistý, bez
nejrůznějších rádoby „údernějších"
nálepek a chybných interpretací, jež
za staletí církve dotvořily často v
upřímné snaze člověka k dobru při-
nutit, byli bychom vděčnější za svo-
bodu v morálním rozhodování, kte-
rou nám nabízí. Jeho etika je ovšem
náročná, vlastně ve srovnání s
ostatními systémy nejnáročnější a
znamená metu, již překonat nelze.
Tolik diskutovaná cesta nenásilné-
ho vystupování proti zlu je oprav-
du jen pro ty mravně nejschopnější,
jen pro ty statečné. Ptáme se: „Proč
jít právě touto cestou?" „Abyste byli
syny nebeského Otce, " čteme v Bib-
li. Nebo: „Buďte tedy dokonalí, jako
je dokonalý váš nebeský Otec."
Taková odpověď nám opravdu
hodně fandí. Nemá nad sebou
žádný bič, žádného „pomocníka",
spoléhá pouze na naši touhu po
dokonalosti Boží, která je v nás
zakódována (ano, jsme stvořeni 
k obrazu Božímu), a jinak zde stojí
vlastně zcela bezbranná. Ba více – 
v širším kontextu překrývá v ko-
nečném účtování všechnu naši
nedokonalost, všechna naše pochy-
bení všeodpouštějícím Božím mi-
losrdenstvím. Naše etické prohry
neohrožují naši spásu, nejsou-li

svévolné. Spása je darovaná. Strach
z odplaty za naše chybné kroky je
vynulován. Křesťanská etika tak
vychází „pouze" ze svobodného
rozhodnutí každého jedince a stojí
„na pouhém" principu lásky.
Filozof E. Rádl hovoří "o etice čisté-
ho morálního řádu bez pohrůžky".
Tady nejlépe porozumíme i jeho
úvaze o bezbranném Bohu. Usku-
tečňování etiky vložil Bůh opravdu
bezbranně a hodně odvážně a –
nám se zdá – příliš riskantně do
svobodných rukou člověka. Ten, ač
má jen velmi omezenou svobodu
rozhodovat o svém životě tělesném
i duševním, neboť neviditelný mik-
rob, genetický kód, nešťastné
uklouznutí a mnohé jiné okolnosti
budou mnohdy vytvářet jeho cesty
proti jeho vůli i proti jeho snažení,
bude - ať nemocen, či zdráv, vzděla-
ný, či bez vzdělání, občansky svo-
bodný, či nesvobodný – z pověření
Božího určovat mravní úroveň lid-
ských vztahů, ba lidských dějin se
vším dobrým i zlým, co přinesly a
přinášejí v toku darovaného času.
Je to jeho výsada, je to i jeho plná
zodpovědnost. Nikdy a nikde ne-
byla člověku projevena taková
důvěra, a již nikdy projevena nebu-
de, neboť vyšší, či - chcete-li - vzne-
šenější etická cesta neexistuje. Ne-
dokonalý člověk – i ti nejmravnější
sedmkrát denně hřeší, čteme v
evangeliu – je vyzýván k cestě etic-
ké dokonalosti, neboť Bůh sám ho
ujišťuje, že je i ve své křehkosti nej-
vyšší mravní velikosti schopen.
Bude prohrávat, ale bude i vítězit,
bude-li čerpat sílu z lásky k bližní-
mu a k neviditelnému, nezpodob-
nitelnému, ne vždy srozumitelné-
mu, naše představy přesahujícímu,

přesto však blízkému Bohu, Bohu
Otci. 
Je křesťanské učení, jehož etický
vrchol - ač zaštítěn Boží milostí - je
vlastně bez hranic, u nás opouštěné
a zapomínané pro svou náročnost?
Je pro ni tak snadno vyměňováno
za roztodivné ozvěny nejrůznějších
„pravd"? Vždyť je dokonce často
sebejistě nahrazováno i beznaděj-
nou pravdou ateistickou, která zná
jen konečný pohled do zmaru a
nicoty bez jakékoli transcendentál-
ní naděje, a přece má v naší zemi -
dnes označované jako nejateističtěj-
ší v Evropě - takový úspěch. 
Pravda Horského kázání, pravda
evangelia není v pravém slova
smyslu u nás odmítána, ani pomíje-
na či vyměňována. O nádherné,
omračující vnitřní hodnotě Kris-
tova učení, o její etické kráse naše
společnost totiž jen málo ví, ví-li
vůbec. Ježíš, který svým sebeoběto-
váním překročil meze všech nor-
mativů, ujišťuje, že jeho „břímě
není těžké", i když jsme vyzýváni k
závratné spolupráci na vytváření
etického profilu světa. Smíme to-
muto cíli věnovat svůj omezený čas
pozemského života, své omezené
schopnosti, možnosti, síly, aniž
bychom podléhali strachu z vlastní
nedokonalosti. Při neúspěchu se
můžeme opět a opět svobodně
zvednout a doufat v milosrdenství
Boží. Je možná lepší, radostnější
perspektiva lidského snažení, je
možné lepší nasměrování lidského
života uprostřed bolavého světa?
Nebylo by dobré, ba velmi dobré
vrátit se k vlastním kořenům?

Milada Kaďůrková

Návrat ke křesťanským kořenům
Dokončení ze str. 1

Pozvánky
Město Lysá nad Labem a Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
pořádají 6. 7. 2008 od 18 h u příleži-
tosti státního svátku slavnost k pa-
mátce MISTRA JANA HUSA s polo-
žením kytice u Husovy busty ve dvo-
raně Evangelického sboru na nám.
Bedřicha Hrozného v Lysé n. Labem. 

* * *
6. července se koná na Kozím hrádku
tradiční ekumenické shromáždění,
při kterém bude vzpomenuto smrti
Mistra Jana Husa. Začátek v 9.30 h,
pro účastníky bude přistaven autobus
u sborového domu ČCE Tábor v Bíl-
kově ul. č. 3, odjezd v 8, 45 h.

Ondřej Soběslavský, farář
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