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Lecjaký velmi zbožný výkon může
člověk předvést, ledaskoho kolem

sebe jím udivit, horlivě se třeba
postit, odříci si potěšení jídla, hodi-
ny klečet a modlit se, zaníceně zpí-
vat, leccos obětovat. A Bůh nic z té-
hle horlivosti nebere na vědomí. 
Ne proto, že by si nevšiml, naopak:
protože si všiml velmi dobře. A vidí,
že to, co vypadá jako půst a oběť, ve
skutečnosti není žádná oběť ani
odpírání si, ale jen ovčí maska nasa-
zená na dravě rozevřený vlčí chřtán
sobectví a sebelásky. Vidí snahu so-
běstředného egoisty přiblížit si Boha
tím, že na něho udělá dojem svým
rádoby zbožným výkonem, jako se
mu to snad daří u lidí - místo pokor-
né touhy přiblížit se Bohu celým
srdcem. 
Vidí, že se tu člověk sice něčeho
vzdává, ale ve své chamtivosti vlast-
ně jen proto, aby dostal; že to dělá,

veden zvráceným srdcem, kvůli
vlastnímu prospěchu, ať ho zbožně
nazývá třeba spásou duše a nadějí
věčného života; že se zříká, ale jen
pro svůj vlastní prospěch. 
Tohle sobectví je temná možnost i
mého života, mnohdy snad nevědo-
má, ale přítomná. Bůh to se mnou
ale nevzdal. Moje šance je v tom, že
ten, který je pevnou skálou (dnešní
neděle se jmenuje Estomihi), mi 
v lásce dává novou možnost: začít
dělat to, v čem má zalíbení on, ne já,
dělat něco kvůli němu a pro něho –
ne pro sebe. Dává mi šanci pro post-
ní dobu, na jejímž prahu stojím:
postit se od svého sobectví a neso-
běstředně a neziskuchtivě rozdávat
lásku těm, které mi posílá do cesty.  

Michal Šourek, 
farář ČCE na Jižním Městě v Praze
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Půst, který se líbí Hospodinu

Omne vivum ex vivo, říkali latiníci,
a platí to i pro křesťanskou víru.
Snad každý kazatel evangelia je si
vědom toho, že svým posluchačům
dluží víc než nestrannou zprávu o
tom, co Ježíš kde a kdy dělal a řekl.
I jeho posluchači očekávají od něho
totéž, ne věcnou zprávu, ale něco
víc. Z těchto slov by si čtenář jen
omylem odvodil, že na té zprávě
tolik nezáleží. Naopak: na ní, jak je
napsána a čtena v Písmu, záleží
velice, až do jejích nejmenších detai-
lů. Evangelická církev od svého
počátku zakládá své učení a zvěsto-
vání na Bibli, bez Bible neučí a
nekáže. Ale to zase neznamená, že
by učení a kázání evangelia bylo
pouhým opakováním slov svatého
Písma. Je něco podstatného víc a
má být víc.
Dovedu si však představit, že by
nejen jednou v roce nedělní shro-
máždění uslyšelo jen čtení Písma,
bez kázání. Byla by to však jen
výjimka, pravidlem je kázání, ne
čtení, neboť Ježíš neposlal své učed-
níky číst - víme přece, že evangelia
nebyla tehdy ještě ani napsána - ale
kázat. Nazval je svědky a jejich
kázání svědectvím, čímsi osobním.
Tímto směrem jen zdánlivě mířila
otcovská rada pohřebního obřadní-
ka faráři Richardu Firbasovi: Pane
faráři, pár slov, ale k srdci! Nebez-
pečná je to rada, pokud pomíjí
hlavu. Bezhlavé kázání dokáže na
pohřbu zapálit na chvíli srdce; je
nepoctivé, klame, zneužívá slabé
chvíle posluchačů, ale nedovede je
upokojit. To je vyhrazeno kázání,
které je svědectvím.
Co to je svědectví? Řekněme to co
nejprostěji: Ježíš zemřel za nás, vstal
z mrtvých a žil se svými učedníky
po 40 dní. Přemohl smrt, je živ. Dva
emauzští učedníci po dlouhém roz-
hovoru poznali, že jejich milovaný
ukřižovaný Pán je živ; odhalil se

jim až při večerním lámání chleba.
Oni v tu chvíli vstali a vrátili se do
Jeruzaléma, aby ostatním učední-
kům sdělili svou radost: Ukřižo-
vaný je živ! Svědčili nejen slovy, ale
celým svým životem. Jako vždycky
i dnes je kazatel pověřen, aby svěd-
čil o svém setkání s živým Kristem
Pánem, o životě, který je silnější než
smrt.
Do blízkosti živého Krista jsem se
dostával několikerým způsobem:
slyšel jsem kazatele, kteří mně
svým svědectvím pomohli odvalit
kámen, abych mohl slyšet a číst
zprávy Písma o Bohu a jeho Synu
jako dopis od živého Boha. Takové
slyšení, čtení a vidění Živého bývá
dlouhý proces, v němž kazatelova

víra získává na radosti a jistotě.
Patří to ke kazatelově svědectví
poctivě přiznat, že i jemu to dlouho
trvalo anebo dosud trvá, než díky
všem živým svědectvím a věcným
zprávám Písma o živém Kristu
dospěl či dospívá k poznání víry, že
Kristus Pán je opravdu živ a že je tu
s námi se všemi, aby nás obdaroval
odpuštěním, láskou a životem. Ka-
zatel to má svým posluchačům
dosvědčovat laskavě, netlačit je do
víry, ale trpělivě čekat, až živý Pán
dokoná při nich své dílo. Evan-
gelický kazatel káže spíše úsměvně
než zlobně, spíše klidně a srozumi-
telně než vznětlivě, s vědomím, že
jeho prvním posluchačem je živý

Člověk byl stvořen jako bytost kulturní, politická, a také nábožen-
ská. Rozměrů naší existence je přirozeně mnohem víc, ale zmíněné
tři jsou důležité z hlediska médií, zvlášť máme-li na mysli média
veřejnoprávní. Pokud chtějí dostát svému poslání, musí všechny tři
dimenze naší existence popisovat a rozvíjet.
Je proto jenom dobře, že má Český rozhlas, jako veřejnoprávní insti-
tuce, zvláštní redakci, jež se věnuje náboženství. Oficiálně se nazý-
vá „Redakce náboženského vysílání" a čítá pouze několik lidí, nic-
méně připravuje pořady pro celoplošné stanice: ČRo1 –
Radiožurnál, ČRo2 – Prahu, ČRo3 – Vltavu a ČRo6 – „Šestku".
Sídlo redakce je na poslední jmenované stanici (ČRo6, jež je známa
hlavně jako bývalá Svobodná Evropa). Má to svoje opodstatnění.
Duchovní záležitosti jdou vždy tak trochu pod povrch, nemají
pouze charakter publicisticko-zpravodajský (který je vlastní přede-
vším Radiožurnálu), ani čistě kulturní (ten je blízký zase Vltavě),
ani ryze společenský (typický pro Prahu). Ostatně, hlavním sloga-
nem ČRo6 je „pojďte s námi do hloubky", což přesně vystihuje
duchovno. Nejde-li do hloubky, je otázka, zda je to ještě duchovno.
Má to jaksi v definici.
V bytostném zájmu jak redakce náboženského vysílání, tak i vede-
ní „Šestky" je, aby věřící lidé u nás připravované pořady znali, rea-
govali na ně a pokud možno je vzali za své. Naším záměrem je vyvo-
lávat debaty a bořit hranice mezi tím, co se označuje jako svět věří-
cích a svět nevěřících. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že křesťané
i příslušníci všech ostatních náboženství by měli být integrováni ve
společnosti – jako ona pověstná sůl, o které se mluví v kázání na
hoře, a která se rozpustí, aby jídlo nabylo tu správnou chuť.
Neznáte-li pořady náboženské redakce a máte přístup na internet,
pak zajděte na stránku www.nabozenstvi.com. Neznáte-li pořady
náboženské redakce a nemáte ani přístup na internet, pak si napište
o leták s informacemi (Český rozhlas 6, Dykova 14, 101 00 Praha 10),
rádi vám ho pošleme. Věříme, že pořady, jež si pak naladíte, vás zau-
jmou.

Daniel Raus, ČRo6

Posloucháte rozhlas?

Všechno živé z živého

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

V září se v Základní škole v Milo-
vicích přihlásily čtyři děti k vyučo-
vání evangelického náboženství.
Ani jedno nepocházelo z rodiny,
která by byla evidována v kartotéce
lyského sboru, do jehož obvodu
Milovice patří. Jedno děvče sice
maminka po několika hodinách
odhlásila s tím, že se domnívala, že
výuku bude zajišťovat jiná církev, ty
tři zbývající však zůstaly. Dvě z nich
dokonce říkaly o Vánocích v kostele
básničku. Přijely s rodiči i s babička-
mi. Poprvé tak viděly náš kostel a
setkaly se se svými vrstevníky ze
škol v Lysé a s mrňaty z "nedělky".
Bruno, třetí z milovické skupiny, byl
v tu dobu, žel, nemocný. Právě on se
přitom nejvíc těšil. Jeho zaujetí je
patrné z toho, že si přihlášení na
náboženství doma prosadil sám.
Celé léto se prý na ně těšil.
Na první vyučovací hodinu v no-

vém roce si všechny milovické děti
přinesly obrázkové Bible. Dostaly je
doma pod stromeček. Ukazovaly
mně je a vyprávěly, jak si z nich o
prázdninách četly. Někdy samy,
jindy k tomu přiměly rodiče. A roze-
čtené že prý mají i knížky, které
dostaly v kostele. Zemětřesení, které
o Vánocích v těch třech sekularizo-
vaných milovických rodinách způ-
sobilo přihlášení dětí na nábožen-
ství, bezprostředním způsobem
odhalila Terezka: "Když jsem šla po
Vánocích do školy, maminka říkala,
že už si od toho Boha musíme dát na
chvíli pokoj." Bruno si ovšem onu
první lednovou hodinu nepřinesl
jenom Bibli. Přivedl s sebou i svou
starší sestřičku. Jsme teď tedy opět
čtyři. Stejně jako na počátku. Snad
bude Slovo stejně jako na počátku
působit.

Emanuel Vejnar

Bruno a ti druzí

Dokončení na str. 4
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE V PLZNI
Za přihlížení dvou desítek těžkooděnců zamířily na vzpomínkovou
bohoslužbu do katedrály sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni
asi dvě až tři stovky křesťanů. Několik desítek jich do katedrály přešlo
z Velké synagogy, kde od 16:00 sloužil bohoslužbu rabín Karel Sidon.
Přítomní si v předvečer zakázané akce pravicových extremistů připo-
mněli výročí prvního transportu plzeňských Židů do koncentračního
tábora z 18. ledna 1942. Akci uspořádala plzeňská ekumena a Židovská
obec v Plzni. 
"Před 66 lety byli shromážděni Židé z Plzně i okolí v sokolovně a byl to
první transport, který pro převážnou část z nich znamenal smrt. Další
dva následovaly 22. a 26. ledna," uvedl biskup František Radkovský.
Připomněl, že v Terezíně zemřelo 2605 plzeňských Židů. Vrátilo se jich
112, většina s podlomeným zdravím.
"Jsme solidární se svými židovskými spoluobčany nejen proto, že jsme
obyvateli jednoho města, ale také proto, že je vnímáme jako starší bra-
try a sestry ve víře," uvedl Radkovský. Neonacisty označil za lidi, kte-
rým možná nedošla všechna ta hrůza nebo mají tak tvrdé srdce, že si ji
ani neuvědomují.
Vzpomínkové akce do Plzně přišla podpořit také zakladatelka Ligy
proti antisemitismu Věra Tydlitátová. "Co se týká rozhodnutí pana pri-
mátora, je potřeba ho vysoce ocenit. Já mu upřímně děkuji a považuji ho
od této chvíle za opravdu našeho primátora a za výborného politika,
který stojí za svými lidmi," řekla ČTK.
Pokojnou vzpomínkou a modlitbou se chtěli křesťané postavit proti ší-
ření nenávisti, antisemitismu a extremismu v české společnosti. V sobo-
tu 19. ledna se připojili k pietnímu shromáždění, které Židovská obec 
v Plzni pořádala od 14:00 h před Velkou synagogou v sadech Pětatři-
cátníků. Po jeho skončení přešli v průvodu do katedrály, kde symbolic-
kým zapálením svící shromáždění završili. Lidi na bohoslužbě Rad-
kovský vyzval, aby k synagoze v sobotu nepřicházeli ve směru od
divadla, kde by měly být rozmístěny zátarasy, ale ve směru od hlavní
pošty. Všechny požádal, aby nepřinášeli žádné transparenty a neproná-
šeli během shromáždění žádná hesla.

(juml)

FILM KRITICKÝ VŮČI ISLÁMU VYVOLÁVÁ V NIZOZEMSKU NAPĚTÍ JEŠTĚ PŘED
SVOU PREMIÉROU
ČTK (Den Haag). Nizozemská vláda uspořádala několik krizových
schůzek s cílem koordinovat reakci na očekávaný film, ve kterém míst-
ní krajní pravice chce ostře kritizovat islám. Snímek prý brzy zveřejní
poslanec a šéf pravicově populistické Strany pro svobodu (PVV) Geert
Wilders. Informovala o tom dnes nizozemská média. 
Geert Wilders, jehož strana má devět ze 150 členů parlamentu, loni v li-
stopadu podle agentury AFP oznámil, že pracuje na natáčení filmu,
který ukáže, že korán muslimů je "děsná a fašistická" kniha, která tlačí
lidi k "hrůzným činům". Zveřejnění snímku plánoval na letošní leden. 
V časopisu HP/De Tijd nyní bez dalšího upřesnění potvrdil, že na filmu
pracuje a hodlá ho dokončit.
Podle médií vláda vypracovala tajný dokument o tom, jak se zachová
vůči reakcím, které by film bezpochyby vyvolal doma i v zahraničí.
Deník De Volkskrant a televizní stanice RTL-news tvrdí, že Nizozemsko
se chystá případně i evakuovat své ambasády a občany na Blízkém
východě.
Mluvčí nizozemského ministerstva vnitra Bart Rijs zprávy nepotvrdil
ani nepopřel. "Vždy máme připravené scénáře, abychom čelili možným
katastrofám na našich ambasádách," poznamenal.
Wilders je známý svými ostrými výpady proti islámu. Od listopadu
2004, kdy islámský radikál zavraždil kontroverzního nizozemského fil-
maře a publicistu Thea van Gogha, který byl také znám odporem vůči
islámu, žije šéf PVV pod policejním dohledem.

16-ROČNÍ FÍNI MAJÚ PRÁVO HLASOVAŤ VO VOĽBÁCH CIRKEVNÉHO ZBORU
Ženeva – LWI/ELCF. Generálna synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi
vo Fínsku schválila na svojom zasadnutí v novembri minulého roku
návrh, ktorý dáva právo 16- a 17- ročným členom cirkevných zborov
hlasovať vo voľbách v rámci zboru. Minimálny vek pre to, aby sa nie-
kto mohol stať kandidátom v takýchto voľbách, však ostáva 18 rokov.
Oznámilo to v tlačovej správe komunikačné centrum cirkvi. Zástan-
covia návrhu ho odôvodňovali tým, že takáto možnosť rozšíri príleži-
tosti mladých podieľať sa aktívne a zodpovedne na živote cirkvi a posil-
ní ich oddanosť voči cirkvi. Podľa Fínskej evanjelickej cirkvi sú mladí
Fíni najaktívnejší v cirkevných zboroch v čase, keď navštevujú hodiny
konfirmácie. V roku 2006 bolo 88% z týchto mladých vo veku 15 rokov.
Cirkev vyjadrila nádej, že udelenie práva podieľať sa na rozhodnutiach
cirkvi v období krátko po konfirmácii povzbudí mladých k väčšiemu
záujmu o život cirkvi a k aktívnemu zúčastňovaniu sa na ňom.  Fínska
Evanjelická luteránska cirkev má vyše 4,5 milióna členov v 517 cirkev-
ných zboroch. Od roku 1947 je členkou Svetového luteránskeho zväzu.

Ekuména vo svete

MÍSTO AU-PAIR
Rodina v severním Německu (mezi Hamburkem a Lübeckem) nabízí
na rok místo pro au-pair z České republiky.
Kontakt: 
Ch. Lange, cce.zizkov@volny.cz, tel: 603 188 753

Až příliš často se v dnešní církvi
stává, že se obecně poukáže na cosi
silného z Písma nebo historie a pro-
blém se tak má za vyřešený, debata
za ukončenou. Tak i v reakci Z. Šor-
ma na reakci A. Balcara na článek J.
Veselého. Čtvrtý v řadě už možná
není potřeba; přesto bych rád využil
této příležitosti a ukázal na to, jak
chatrně často stavíme své argumen-
ty. A. Balcar píše, že kritiku si jako
křesťané máme říci mezi sebou. 
Z. Šorm v tom vidí návrat před čtyři
artikuly pražské, významný mezník
české reformace. Požadavkem čtvr-
tého artikulu je však toto: "aby slovo
Božie po království Českém svobod-
ně a bez překážky od křesťanských
kněží bylo zvěstováno a kázáno";
následují již jen podpůrné citace 
z Písma. Jde rozhodně o vnitřní kri-
tiku a rozhodně ne libovolnou, ale
založenou na Písmu. Argumentovat
artikuly je tedy bezpředmětné.
Podobně nepodložený mi přijde od-
kaz na pozitivní obraz pohanů v Pís-
mu. Ten se opírá o dvě tři notoricky
známá místa v evangeliích, dnes stá-
le opakovaná. Proti nim stojí neko-
nečné řádky zlořečení proti poha-
nům v knihách proroků, na něž
ostatně Ježíš velmi nevybíravým
způsobem navazuje v rozhovoru 

s pohanskou matkou nemocné (!)
dívky: „nesluší se vzít dětem chléb a
hodit jej psům." (Mk 7, 24-30) Ježí-
šův zákaz misie pohanům z Mt 10,5
ukazuje, že propast mezi církví a
světem dokáže překlenout opravdu
jen vzkříšení, a třeba z Pavlových
slov v Ř 11, 17-25 vysvítá, že se tím
rozhodně církev a svět nestaví na
roveň, že jde o překlenutí výběrové
a křehké. Pohané navíc slouží i jako
vzor negativní (Mt 6,7.32). Co je však
nejdůležitější, Ježíš, který dává za
příklad Samařany, činí tak, jsa sám
středem církve a pro církev. Není to
přece tak, že by tito Samařané sami
přišli a vznesli svou kritiku!
Asi každý žijeme v jiném světě, pro-
tože má zkušenost se světem přesně
odpovídá Janově výrazu, což je  „ter-
minus technikus". Upřímně jsem se
dosud nesetkal se světskou kritikou,
která by byla církvi prospěšná. Po-
kud v to nemám počítat perly typu
„nemůžu chodit do kostela, protože v ne-
děli dopoledne hraju vybíjenou". V kri-
tice světa tuším spíše právě ten
svod, který je nejhlubším kořenem
úpadku církve zcela tak, jak píše A.
Balcar. Mám za sebou již několik
křtů dospělých a tvrdost kritiky, kte-
ré se jim za jejich novou životní cestu
dostává od jejich rodin a okolí, ve

mně mnohdy vyvolává úzkost. Úz-
kost, která skoro hraničí s výčitkami
svědomí: Na jakou křížovou cestu
jsem tyto mladé lidi křtem vyslal! Už
vůbec si nedovedu představit, že
bych těmto mladým, ale i starým,
kteří pro víru snášeli od světa tolik
ústrků celý život, ještě v neděli řekl:
Naslouchejte světu, má v mnohém
pravdu. Toto se ale v mnoha sborech
děje a, ač nemám rád silná slova, je
to dle mého opravdu rána do zad.
Svět nás kritizuje, že jsme málo „sa-
maritány". Když tedy konáme chari-
tu a sociální práci, přijímá ji buď jako
svůj samozřejmý nárok, který si ni-
kdo nesmí dovolit odmítnout (ti ne-
úspěšní), nebo s posměškem řekne,
že církev je berlička pro ty, kteří se o
sebe nedokáží postarat sami (ti
úspěšní). Kritizuje nás za obřadnost
a slavnostní řeč a když toto vše od-
straníme, pohrdne námi, protože u
nás není nic „tajemného", a obrátí
pohled raději k náboženstvím „Vý-
chodu". Kritika od světa je pro mě
onen kvas Herodův, před kterým se
máme mít na pozoru. Slibuje nám
rozmnožení, když budeme světu
bližší, nakonec ale vyšumí naprázd-
no a přinejlepším jsme tam, kde jsme
byli — v poloprázdném kostele.

Tomáš Pavelka

Už delší dobu sleduji články Dana
Drápala na 1. straně Kostnických jis-
ker včetně č. 1/2008 s názvem Zlobí
nás ty správné věci? Nebyl jsem zda-
leka sám, koho zmíněný článek výše
uvedeného autora – letničního kaza-
tele a ekonoma amatéra – nadzvedl.
Psal tam něco o státním rozpočtu na
rok 2008 a napomínal nás, že si vší-
máme dopadů něčeho, čemu se říká
reforma financí (a já ještě dodám
zdravotnictví), na jednotlivé lidi. Ale
to se nás skutečně a vážně týká.
Čísla, která Dan uvádí čísla a která
někde opsal, zvláště procenta, jsou
nesmyslná. Např. poukaz na 1,5 %
bohatých, kde mu vůbec nevadí, že
neuvádí, z jakého množství, a to
třeba z 10 milionů, lidí v produktiv-
ním věku, chodících do práce, což je
i tak zpochybnitelné.
K biblickému přirovnání autora o
starozákonních minulých tučných
sedmi letech (Gn 41.kap.) nevím co
povědět, vždyť jde o docela něco
jiného; ta léta jistě byla pro někoho
tučná, ale hlavně proto, že šlo o na-
dělané dluhy levicí a pravicí z popu-
lismu, z neschopnosti nebo z vlastní
hamižnosti. To ale nemá nic společ-
ného s úrodou a neúrodou, oč v pří-
běhu skutečně jde.
Teď jen maličko odbočím k Mt 25.
kapitole, k těm po pravici a levici.
Někoho může napadnout, že už 
v Písmu byli ti správní po pravici a ti
špatní po levici. Záleží na tom, z kte-
ré strany se dívám, nejspíš tak, že
stojím proti tomu, kdo hovoří. Pak je
všechno naopak, pravice nalevo a
levice napravo. Má být křesťan na-
pravo nebo nalevo politického
spektra? Kde je Pán Ježíš? Nelze se
schovávat za nestrannost, strkat
hlavu do písku nebo dělat politické
agitky bez křesťanského pohledu.
Každý se musí rozhodnout sám. Pís-
mo nám může pomoci. Je až nesku-
tečné, jak Starý a zvláště Nový zá-
kon včetně Pána Ježíše hovoří často
o chudých, o sociálních opatřeních
(třeba Lv 25. kap.; Př. 22,7: 28,27; Am
5,15; Za 7,10, L 6,20; L 14,13; Ga 2,10;
Jk 2,6...) i o tom, jak může lépe projít

velbloud uchem jehly než boháč do
Božího království (volně Mt 19,24).
Jaký boháč? Jistě ne ten, kdo získal
majetek nepoctivě. To je dnešní žha-
vé téma. Dan se podobným biblic-
kým věcem vyhýbá, jeho důvody
neznám.
Když uvádím nějaká čísla, spíše 
v krajních polohách, vycházím z de-
níku Dnes z 2.1.2008 a každý má
možnost si pasáže a tabulky prostu-
dovat, případně korigovat některé
možné nepřesnosti a tak se dovědět
něco víc, než píše bez patřičného zá-
věru Drápal. Takzvaná (upravená)
patnáctiprocentní daň je skutečně
dosti vyšší, protože se váže na tzv.
superhrubou mzdu s koeficientem
1,35 (za část pojištění, které za nás
platí zaměstnavatel); není to hrubá
mzda, kterou známe z výplatních
pásek. Zdravotní a sociální pojištění
dělá 0,125 hrubé mzdy, což ale platí
do ročního příjmu jeden milion
korun a to o je něco víc než 83 tisíc
měsíčně. Pak se už neplatí ani zdra-
votní ani sociální pojištění a daň se
už počítá jen z hrubé mzdy, tedy ze
skutečných 15 %. Kdyby nebyly
odpočitatelné položky u nízkých
příjmů, pak by lidé s nejnižší mzdou
měli méně než teď, protože platili

daň 12 %. To už bylo asi i pro „refor-
misty" neúnosné, vždyť říkali:
„Každý na reformě vydělá!" Jak?
Při novém daňovém systému má
člověk s hrubým měsíčním příjmem
8 000 Kč – 240 Kč navíc, při 21 000 –
19 Kč navíc, při 80 000 cca 4 000
navíc a při 200 000 přes 30 000 měsíč-
ně navíc. To je solidarita! To je soli-
darita s nemajetnými, nemocnými,
postiženými, početnějšími rodinami,
s důchodci, bezdomovci a neza-
městnanými. Takže bohatí si bohatě
od ledna 2008 vyrovnají zvýšení cen
potravin, různých výrobků, energií,
doplatků za léky a poplatků ve zdra-
votnictví. Zrušením pohřebného (to
neudělali ani komunisté) zdaleka
nemá každý zemřelý právo na dů-
stojný pohřeb. Nevím, proč se Dan
ve své agitce zmiňuje o největším
blahobytu na Slovensku; prý ho tam
viděl, ale u jakých lidí? to raději na-
říká.
Článku Drápala kontrastuje ve stej-
ném čísle KJ zmínka Hany
Najbrtové z Myslibořic, kde píše, že
je sice pěkné, že se církev zasazuje o
ochranu zvířat, ale neméně stejnou
obhajobu by měla věnovat ohrože-
ným lidem.

Jiří Novák, Brno

Pozor! Nabídka!

Z církví u nás i ve světě

Politicko-ekonomická agitka?

Kvas Herodův

Dnes vám priblížime koncoročné
stretnutie Púte dôvery na Zemi, or-
ganizované komunitou bratov z Tai-
zé, ktoré sa uskutočnilo v Ženeve a
ktoré pritiahlo desiatky tisícov mla-
dých kresťanov z celej Európy i spo-
za jej hraníc.
40 000 mladých ľudí z rozličných
cirkví a krajín, najmä z Európy, sa
zišlo od 28. decembra do 1. januára 
v Ženeve vo Švajčiarsku. Prišli na už
30. európske stretnutie mladých,
ktoré každoročne pripravuje ekume-
nická komunita bratov z Taizé.
Stretnutia „Púte dôvery na Zemi",
ako sa tieto stretnutia nazývajú, sa
vždy na prelome starého a nového
roka konajú v niektorom z európ-

skych miest. Mladí ľudia sú obyčajne
prijatí do rodín, kde sú ubytovaní.
Tak tomu bolo i tento rok. Rodiny 
z cirkevných zborov a farností nielen
v Ženeve, ale aj v širokom okolí až
po Lausanne, vrátane okolitých
francúzskych dediniek, prijali mla-
dých ľudí s otvorenou náručou a vre-
lým srdcom. 
Väčšina mladých pricestovala do
Ženevy 28. decembra. Niektorí 
z nich však opustili svoje krajiny už
o pár dní skôr, aby prišli pomôcť 
s prípravou a organizáciou stretnu-
tia. Medzi nimi bol i Vlado z Bra-
tislavy. Spýtali sme sa ho, čo ho na
takéto stretnutia privádza a s akými

Taizé v Ženeve

Dokončení na str. 4
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Už tradičně se v kostelech a sborech
scházejí věřící z různých církví první
pátek v březnu, aby podle liturgie,
kterou připraví ženy z některé země,
sloužili bohoslužbu a prosili společ-
ně za problémy, které daná země
má. Letošní modlitební setkání se
uskuteční 7. března nejen u nás, ale
ve více než 170 zemích celého světa,
které jsou sdruženy ve Světovém
dnu modliteb - nejstarší ekumenické
organizaci. Program tentokrát při-
pravily ženy z Guayany. 
Kooperativní republika Guayana
leží mezi Venezuelou, Brazílií a Suri-
namem. Název dostala od indiánů a
znamená "země množství vod", pro-
tože více než 2/3 území jsou porost-
lé stále zeleným deštným pralesem a
úhrn ročních srážek je kolem 2,5 tisíc
milimetrů (u nás to není ani polovi-
na). Podnebí je tropicky rovníkové 
s průměrnými teplotami mezi 22 a
26 stupni Celsia. Zeměpisně lze zemi
rozdělit na čtyři oblasti: na 10 - 65 km
široké pobřeží (žije zde 90 % obyva-
tel), na pahorkatinu s pásem písčité a
jílovité země porostlé lesy, na vysoči-
nu s tabulovými horami (žulový ma-
siv) a na travnatou savanu (asi 21
tisíc m2). Celková rozloha země je
214970 km2 (asi jako Velká Británie) 
s velmi malou hustotou obyvatel-
stva: 4/km2. Ze 765 tisíc obyvatel je
52 % indického původu (jejich před-
kové byli dovezeni do země jako
pracovní síla), 38 % náleží k afrogua-
yanské skupině (jejich předkové byli
dovezeni jako otroci pro plantáže), 
4 % jsou takzvaní Amerindiáni, 2 %
jsou Evropané a Číňané a 4 % jsou
míšenci. 
Křesťanů je zde 54 % - 34 % patří 
k některé protestantské církvi (16 %
jsou anglikáni a 20 % jsou římští ka-
tolíci), 33 % hindové, 8 % přívrženci
islámu, 5 % různého vyznání. Důle-
žitým krokem ve vzájemných vzta-
zích tří největších náboženství v ze-
mi (křesťanství, hinduismus a islám)
bylo jejich zrovnoprávnění státem
po roce 1966. Úředním jazykem je
angličtina. Z dalších více používa-
ných jazyků jmenujeme kreolskou
angličtinu nebo indické jazyky (hin-
du, urdu či tamil). 
Školní docházka je povinná do 14 let.
Analfabeti zde téměř nejsou (udává
se jen 1 %) a tím je Guayana ve srov-
nání s dalšími jihoamerickými země-
mi výjimkou. Přístup k lékařské péči
narušují hlavně komunikace - asfal-
tové cesty jsou jen na pobřeží, jinde
jsou štěrkové nebo prašné. 
Osídlení země sahá nejméně 12 tisíc
let zpět do historie. Před příchodem
Evropanů zde žily indiánské kmeny
Aravak, Karibu a Warrau. V r. 1498
přistál na karibském pobřeží Kryštof
Kolumbus. V 17. a 18. století založili
Nizozemci tři kolonie – Essequibo,
Berlice a Demerara. V roce 1831 při-
padlo území dnešní Guayany Velké
Británii a neslo do osamostatnění
status korunní kolonie jako Britská
Guayana. 
Stopy minulosti jsou v hlavním
městě Georgetown všude zřetelné.
Nizozemci např. zanechali valy a
odvodňovací kanály (město leží sko-
ro 70 cm pod hladinou moře). Geor-
getown je městem protikladů. Pře-
krásně opravené stavby v koloniál-
ním stylu se střídají s ruinami jiných
budov, kde si v plechovkách vaří
svou polévku žebráci. Po ulicích
jezdí cyklisté, koňská spřežení a au-
ta, ze všech stran je slyšet křik a trou-
bení. Po pár minutách jsou venkov-
ská sídliště s banánovníky, slepicemi
a koňmi, děti tu chytají ryby, cukro-

vá třtina se seká mačetami jako za
starých časů. Nedaleko odtud rostou
internetové kavárny jako houby po
dešti. Georgetown je však i srdcem
Guayany. Žije zde třetina obyvatel, je
zde sídlo vlády, úřadů, centrum kul-
tury, sportu i umění. Všude je k vidě-
ní guayanská vlajka, zvaná "zlatá
šipka". Zelená barva je symbolem
lesů a zemědělství, zlatá označuje
přírodní bohatství, červená dynami-
ku. Šipka ukazuje k indiánským ko-
řenům a je současně i znamením bu-
doucnosti.  Země má mnoho problé-
mů hospodářských, sociálních i kul-
turních. Demokracie je ještě příliš
mladá, první svobodné volby byly
před 16 lety. Přes všechny potíže
jsou Guayaňané optimisty. Velké ro-
diny nahrazují sociální síť. Kdo má
příbuzné, má se vždycky o koho
opřít. Kdo je sám, pro toho je život 
v hlavním městě drahý. Státní za-
městnanec vydělá v průměru asi 150
dolarů za měsíc, nájem přijatelného
bytu však stojí 500 dolarů. Mnozí
vycházejí se svým příjmem hlavně
proto, že je podporují příbuzní ze
zahraničí. 
Guayanské ženy provozují prodejní
stánky, obchůdky, penziony, malé
restaurace a jsou téměř ve všech po-
voláních úspěšné. V letech 1997 až
1999 stála v čele země i prezidentka
Janet Jagan. V parlamentu zasedá
33,7 % žen (mezinárodní průměr je
okolo 14 %). Jejich problémem je pře-
devším násilí, které je na nich páchá-
no a jehož kořen je v alkoholismu a
narkomanii mužů.
Světový den modliteb se v Guayaně
koná od roku l927. Původně posílaly
program ženy ze Skotské presbyter-
ní církve. Na konci 60. let došlo 
k ekumenickému rozšíření této prá-
ce: ženy různého vyznání (11 de-
nominací) se pravidelně scházejí a
zastupují své farnosti ve výboru

SDM. Kontakty na Amerindiánky
jsou v počátcích - v komisi zatím ne-
jsou zastoupeny. Křesťané s sebou
nesou tíhu koloniálního dědictví,
kdy byla víra zneužívána k legitimo-
vání útlaku a poroby. Církve se musí
oprostit od forem 19. století a vzít
vážně lidské problémy a kulturní
odlišnosti. K jejich obnově patří i no-
vý vztah k ženám. Teoložek a ordi-
novaných farářek je v zemi ještě má-
lo. Církve v Guayaně patří k nej-
chudším na světě, bojují o přežití,
mnohé práce konají bezplatně dob-
rovolníci. 
Lidé v Guayaně prožili mnohé trni-
té epochy: kolonialismus, zotročení,
rasismus, násilí, diktaturu, přírodní
katastrofy, zchudnutí. Prožili i svět-
lé okamžiky: vyhlášení samostat-
nosti, skončení diktatury a svobod-
né volby. Přes všechna napětí mezi
etnickými skupinami je mnoho pří-
kladů úsilí o novou demokratickou
Guayanu. Lidé mají šanci, aby se
naučili si lépe rozumět. K tomu mu-
sí přinést své duchovní a kulturní
bohatství, své zkušenosti i vize. Tak
vzniká moudrost, která je tak po-
třebná. Ve spojení s Bohem pozná-
váme svá omezení. „Bázeň před
Hospodinem je počátkem moud-
rosti" (Job 28,28) - to nám vzkazují
guayanské ženy.
Budete-li mít zájem uspořádat spo-
lečné modlitební setkání a dozvědět
se více o vzdálené Guayaně, můžete
se obrátit na předsedkyni Českého
výboru Světového dne modliteb,
Mgr. Alenu Naimanovou, farářku
Církve československé husitské 
z Rychnova nad Kněžnou (tel.: 494
534 854, mail: naina@quick.cz),
která ráda pomůže. Materiály na-
jdete i na www.ccsh.cz.

Podle materiálů SDM zpracovala:
Helena Bastlová

Světový den modliteb z Guayany

„Proč musím být obětním beránkem pořád
já?" táže se dvanáctiletý školák Norbi, jehož
několik spolužáků ve škole i mimo školu 
s gustem šikanuje a při jehož výchově otec
hojně uplatňuje rákosku.
V lucemburském filmu z roku 2006 s ná-
zvem Perl oder Pica (běží o dva různé typy
písma u psacích strojů, v anglické verzi zní
název Small Secrets – Tajnůstky), natoče-
ném podle stejnojmenného románu Jhempa
Hoscheita, se prolíná několik vrstev. Předně
„tajnůstky" otce hlavního hrdiny, drobného
hokynáře, který do průběžně vedené evi-
dence poznamenává u některých dat písme-
no -P-. Když Norbi ke konci filmu dospěje
ke značně prozaickému až cynickému roz-
luštění, spálí zklamaně sešit, v němž si zapi-
soval co nejvíce podstatných jmen s počáteč-
ním písmenem -P-. Zároveň jako by spálil
vlastní dětství. 
Dalším motivem příběhu zasazeného do
roku 1962 je dětská magie: děti přejí kruté-
mu třídnímu učiteli to nejhorší, proto na
hřbitově píší na náhrobek křídou jeho pří-
jmení (v naději, že jej tak posléze sprovodí
ze světa) a nápis pravidelně obnovují. Z rá-
dia opakovaně zaznívají informace o kubán-
ské krizi, na což nemohou – po svém – nere-
agovat jak děti, tak dospělí. Stranou pozor-
nosti nezůstává ani dospívání hlavního
hrdiny, komplikované navíc v jeho případě
šikanou a nočním pomočováním a umocně-
né komunikací se starší sestrou, tajnou fa-
nynkou skupiny Beatles.
Nejenom dobový rámec, ale přímo nejhlub-
ší psychologickou vrstvu filmu tvoří nicmé-

ně všudypřítomná kulpabilizační, pranýřo-
vací posedlost vůči někdejším kolaboran-
tům, kterou aktivně a iniciativně šíří i otec
Norbiho. Norbi, který působí jako minist-
rant např. při udílení posledního pomazání,
si postupně všímá, že tzv. viktimizace (vy-
tváření obětí) je mechanismem obecně roz-
šířeným a fungujícím podle až „železných"
zákonitostí. V městečku Esch a ostatně v ce-
lé poválečné lucemburské společnosti vlád-
ne počátkem šedesátých let dusná, konfron-
tační atmosféra. Kterákoli všední či nevšed-
nější situace (jako třeba fandění při cyklis-
tickém závodu) může přerůst v konfrontaci.
A zhusta v konfrontaci nejenom slovní!
Šikanování v dětském kolektivu a pranýřo-
vací posedlost ve světě dospělých se vzájem-
ně prolínají a doplňují. Kolaborantům (i
údajným kolaborantům) s někdejšími ně-
meckými okupanty se v Lucemburském vel-
kovévodství (zemičce, kde se za každým
táhla jeho osobní i rodinná historie) ještě
dlouho po válce dostávalo obecného opovr-
žení, stejně tak pohříchu jejich potomkům.
Přes otcův zákaz se Norbi skamarádí se sy-
nem kolaboranta, a s ním také nakonec pro-
vede akt vzpoury: na otcův krám načmárají
v noci nápis, jímž (v rozporu se skutečností)
Norbiho otce označí za někdejšího kolabo-
ranta (aby na vlastní kůži poznal, jak se
ostrakizované oběti obecné nevraživosti cí-
tí). A stane se věc nevídaná. Po prvotních
takřka automatických turbulencích dochází
k existenciálnímu rozhovoru a alespoň na
úrovni jedné rodiny se atmosféra pročistí.
Norbiho otec kupodivu najednou nereaguje

jako psychopat, je přístupný argumentům a
odlišným pohledům. (Katarze a související
obnova vztahů zůstanou primárně omezeny
na okruh jedné rodiny.) 
Až po zhlédnutí pozoruhodného lucembur-
ského snímku Tajnůstky jsem pochopil zá-
sadní výhrady nejrůznějších autorů (od čes-
kého prezidenta až po specializované kriti-
ky) vůči Hřebejkovu filmu Pelíšky. K dospí-
vání v šedesátých letech kdekoli v Evropě
nedílně patřila každodenní brutalita ve ško-
le i mimo školu; v Pelíškách je toto centrál-
ní téma povětšině vytěsněno, zakamuflová-
no, zlehčeno. 
Nezanedbatelný podíl na neobyčejném roz-
uzlení typického (a tedy hluboce pravdivé-
ho a v nejlepším slova smyslu „evropské-
ho") příběhu školáka z šedesátých let dvacá-
tého století má prezence křesťanské církve
(v římskokatolické podobě) ve všech sledo-
vaných prostředích (od rodiny až po školu).
Církevní představitelé i na té nejnižší úrov-
ni dokáží ve filmu, když na to přijde, naru-
šit nebo dokonce výslovně odmítnout obec-
ně papouškovaná schémata. To jako by ne-
přímo vytvářelo určitý alternativní prostor,
kam rozbujelá pranýřovací/šikanovací po-
sedlost nesahá (či nedosahuje v plné moci a
intenzitě). Dokáží takový prostor vytvářet
protestantské církve v dnešní České repub-
lice? A nesouvisí čistě náhodou šikana na
českých školách s obecně rozšířenou praný-
řovací posedlostí v současné české společ-
nosti?

František Schilla

Jen jedenkrát v Bibli. Exegetické sondy do Nového zákona.
(Vydal Kalich 2007 pro Centrum biblických studií AVČR a UK a Synodní
radu Českobratrské církve evangelické)
Tak zní titul biblických studií ThDr. Jiřího J. Ottera. Tmavěvínová obálka
nese na postranních okrajích zvláštní slova: „HAPAX LEGOMENA" a na
zadní straně vysvětlivku: „Hapax legomena jsou slovní výrazy, které se 
v původních jazycích biblických textů vyskytují jen jedenkrát, jen na jedi-
ném, většinou velmi důležitém místě"…
Své biblické studie představuje autor ve třech částech.
I. část obsahuje osm hapaxlegomen z různých míst NZ (z evangelia
Lukášova, ze Sk a z epištol)
II. část zahrnuje „Exegetické sondy do Druhého listu Korintským"
III. část je „Výběr z hermeneutických studií a článků".
Úvodním slovem přibližuje autora i jeho dílo prof. ThDr. Milan Balabán a
„Dobrozdáním na cestu" prof. ThDr. Petr Pokorný. Autor knížky, připojil,
věren své skromnosti, své curriculum vitae až na konec. Ale právě jemu sluší
vyslovit náš dík za podrobnou práci na těchto studiích, které předkládá čes-
kému čtenáři. Jeho dílo opravdu vystihuje zvláštní slovo Hospodinovo, které
se stalo k proroku Ezechielovi: „Lidský synu, prokopej se tou zdí!" (Ez 8,8)
(Mimochodem, ta zeď je právě na obálce nastíněna.)
Opravdu je nesnadné a vyžaduje mnoho trpělivého úsilí prokopat se k vý-
znamovým rozlišením byť jen jednoho řeckého slova či slovního spojení.
Autor nám vedle sebe postavil a porovnal překlady cizojazyčné, každý pře-
klad pozorně prozkoumal a tím nám pootevřel nový pohled a nové pocho-
pení. Sledujete autora v jeho úsilí a zjišťujete, jak je ten řecký výraz bohatý,
ba košatý ve svém významu, jak otvírá třeba nové pochopení zvěsti celého
od-dílu. A srovnáním s Kralickou zjišťujeme, jak je důležitý překlad napros-
to doslova, ač nám kralická řeč je už vzdálena; ekumenický překlad vybírá
to, co nám je bližší, ale další překlady zase postihují třeba i jiný pohled, neob-
vyklý. Atak se naplňuje to, co vystihuje konečná věta u vysvětlivky na zadní
straně obálky: „Vždyť neobvyklá slova se používají obvykle tehdy, je-li třeba
vyjádřit něco, na čem záleží, a to je nutno hledat."
Tento hledačský průzkum používá autor i v dalších částech svých biblic-
kých studií. Jde o exegezi kazatele, který chce do hloubky pochopit, co říká
text, který bude základem jeho zvěsti v kázání. Kazatel-exeget jej chce osvět-
lit ze všech stran. Musí tedy hledat, zkoumat, prodírat se různočtením,
nezůstávat na povrchu, ale jít do hloubky i do šíře, tedy prokopávat se zdí
navyklého pohledu posluchačů, který by asi zůstával na povrchu.
Tímto způsobem jsou osvětleny texty z 2 K (1. – 5. kap.) velmi poutavě.
V III. části se setkáváme se studiemi a články, z nichž některé už byly v časo-
pisech uveřejněny. Zde se autor zabývá spíše zařezením do kontextu, typic-
kým způsobem jazykového vyjadřování biblické knihy, variantou téže
zvěstné myšlenky, srovnáním, kam a jaký důraz je položen – a opět srovná-
ním cizojazyčných překladů téhož místa.
Všechny tyto biblické studie v Otterově podání nás obohacují, nutí nad Biblí
přemýšlet a dotahovat její zvěst do vlastního života víry.

Slavie Radechovská
(Kniha byla příznivě hodnocena při prezentaci na Akademii věd 9. 1. 2008.)

Šikana a pranýřovací posedlost
(Alternativní filmový pohled na dospívání v šedesátých letech)

Recenze
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Patřím ke generaci, která zasedla
před katedru Jana Hellera před čty-
řiceti lety. Téměř tak dlouho trvalo i
naše přátelství – nejprve jako žáka a
učitele, potom jako kazatele sboru a
učitele-poradce, nakonec coby dvou
kolegů na fakultě. Od počátku byl
tím, kdo mě z mých učitelů na KEBF
v mém vlastním teologickém hledá-
ní nejvíce inspiroval a ovlivňoval,
třebaže měl tehdy na starosti jen
výuku latiny, biblických jazyků a
religionistiky. Ostatní mě lecčemu
naučili, někteří (Molnár a Lochman)
mi trvale imponovali svou vzděla-
ností a mistrovstvím svého předne-
su, ale jen u Hellera jsem naplno vní-
mal dobrodružství teologie. Nepří-
mo mě tak on – biblista – utvrdil 
v orientaci na systematiku. Sám své
původní teologické barthovství spíš
postupně opouštěl ve prospěch tilli-
chovského reagování na otázky a
bolesti světa, ale Barthův ideál bada-
tele, jehož poznání vyúsťuje v kázá-
ní, ztělesňoval jako nikdo jiný v jeho
blízkosti. Přitom se nevyhýbal žád-
ným otázkám a byl otevřený i radi-
kálně novému i riskantnímu – do-
konce je sám mezi námi někdy tes-
toval. Proto se mi stal nadlouho i ne-
postradatelným důvěrníkem v mé
začínající duchovenské praxi. Půso-
bil jsem v denominaci, kde teologie
byla často diletantsky zatracována a
nahrazována bojovnou citací biblic-

kých pravd a zvěstování evangelia
ustupovalo útokům na city, a i když
v globální šíři se zde „setba noci"
pokusila vytlačit „setbu dne" až
mnohem později, cítil jsem povin-
nost ochránit pastvu mně svěřeného
houfu před nevýživným „býlím"
stůj co stůj – i za cenu hrozící izolace.
Jan mi v tom byl ochotným a poho-
tovým a především obdarovaným
spojencem. Jeho častá hostovská
kázání i besedy se stárnoucími „tři-
cátníky" mi byly v době, kdy jsem se
ještě musel zbavovat manýr diplo-
movaného všeználka, nezadatelnou
výpomocí; umožnily postupně i těm
nejprostším rozlišovat zrno od plev
a přispěly nemalou mírou k tomu,
že „Topolka" se pro mnohé stala

aspoň na čas jakousi oázou ducha.
Nechyběli tu ani takoví, kteří k to-
muto věrozvěstovi „odjinud" sami
přilnuli jako ke svému duchovnímu
rádci. Jeho „působení" v této nepo-
četné, ale přitažlivé – z některých
stran naopak trvale přezírané i po-
dezírané – komunitě přetrvalo i mé
vlastní. Později jsem spíš už jen s
porozuměním sledoval jeho neutu-
chající popularitu a ovšem i jeho sta-
tečný boj s neduhy i ochabováním
těla, a s radostí přijímal zprávy o
jeho náhlém „ožívání" při diskusích
s odborníky mladší i nejmladší ge-
nerace. Byl to teolog „od pánaboha",
a jako na takového na něj nikdy ne-
zapomenu.

Petr Macek
Pozn. redakce
Jan Heller se narodil v r. 22. dubna
1925 v Plzni, studoval filosofii a teo-
logii v Praze a Basileji, od r. 1950
působil na tehdejší Komenského
bohoslovecké fakultě nejprve jako
lektor hebrejštiny, posléze jako do-
cent religionistiky, od r. 1977 pak
jako profesor Starého zákona.  Podí-
lel se na vzniku Českého ekumenic-
kého překladu Bible, je autorem
řady odborných prací, jak z oboru
religionistiky, v níž se zaměřoval na
náboženství starověku, tak ze staro-
zákonní biblistiky. Zemřel 15. ledna
2008 v Praze. Rozloučení se konalo
26. ledna 2008 vkostele U Salvátora.

Pán. Už rozumíte, proč Ježíš řekl:
"Beze mne nemůžete učinit nic"? 
(J 15,5)
Není třeba se obávat, že byste
museli každou neděli slyšet z evan-
gelia jen to, co se vztahuje přímo
k Živému, Vzkříšenému. Evangelia
nehrají jen jednu melodii, vydávají

celou harmonii hlasů, které vypra-
vují o Ježíšových slovech a skutcích,
ozářených světlem Vzkříšení, Živo-
ta. Do tohoto světla se dostává celý
život člověka, náš vztah k bližním,
naše práce, naše manželství i naše
peníze: Živý přichází předběžně
soudit živé, dopřává nám času k za-
stavení a přemýšlení, což obé je 

v této pádící době kus předobrého
Božího milosrdenství.
Snad je zbytečné upozornit, že živé
svědectví jak na kazatelně, tak 
v křesťanském životě nelze obelstít
a nahradit herectvím, žádnou ma-
chou žádného machra.

Josef Veselý

vý (zpěv, tanec, hry – podle návr-
hů účastníků i organizátorů). Set-
kání nejsou míněna jako indivi-
duální rekreace a nezaměřují se
na výběr životního partnera.
Setkání pořádá Českobratrská cír-
kev evangelická, jsou však zcela
otevřena lidem z jiných církví a
právě tak jsou vítáni lidé žijící
mimo církev.
Program připravuje a vede pěti-
členný tým (faráři Bohumil Baš-
tecký a Jan Trusina, socioložky
Hana Janečková a Jindřiška Seet-
halerová a psycholožka Bohumila
Baštecká). 
Pobyt je určen pro pětadvacet
lidí. Zájemci se mohou hlásit u 
Jana Trusiny 
674 01 Třebíč, Palackého 33, 
t. 568 821 401, 
e-mail: trusina.trebic@seznam.cz,
který pošle bližší informace a při-
hlášku. 

Setkávání generací v Herlíko-
vicích se v tomto roce konají opět
ve dvou termínech: 15.-18. května
2008 (téma: Naše kořeny) a 4.-7.
září 2008 (téma: Království Boží 
v přítomnosti).
Třídenní pobyt (od čtvrteční veče-
ře do nedělního oběda) je určen
lidem střední a starší generace,
kteří chtějí s druhými volně sdílet
svoje názory, navzájem se učit i
rozšířit okruh přátel. Není stano-
vena žádná věková hranice, set-
kání jsou zásadně otevřena všem
Důraz klademe na setkávání ve
skupině, kde se scházíme po
celou dobu. Mluvíme spolu o da-
ných tématech, jak je zachycuje
Bible a jak s nimi zacházejí duše-
vědní obory. Odpoledne jdeme na
výlet, večer bývá spíše oddycho-

Vážené sestry a bratři, nejsem si jist, zda pro mne jako katolíka je na místě polemi-
zovat na stránkách Evangelického týdeníku-Kostnických jisker. V článku br. Edu-
arda Šurmana v č.1/08 jsem však byl osloven jménem, proto reaguji.
V mém příspěvku v č.34/07 jsem výslovně uvedl, že vůbec nejde o to "věroučně zná-
silňovat" druhé, ale o to, abychom vůči nekřesťanům vystupovali jako jedni křesťa-
né. Jinak jsme nevěrohodní. Ty body br. Šurmana jsou srozumitelné, ale o ty vůbec
nešlo a nejde. Máme toho dost společného a u toho začněme. Ekumena není past, ale
není to ani falešná iluze. Falešné je to tehdy, když jsem falešný. Každé štěpení bylo
důsledkem něčí viny, i když třeba v nestejné míře. To nevyřešíme, protože se ani
nedohledáme skutečných sporných výroků. Tak jak jsem uvedl v příspěvku v č.
34/07, nikdo nechce nikomu nic vnucovat, jen chceme, aby nekřesťané vnímali křes-
ťanství jako celek. Tisícileté nepřátelství mezi Římem a Cařihradem bylo oficiálně
"filioque", a všichni musíme přiznat, že nikdo opravdu nevíme, jak vztahy v Boží
Trojici fungují. Oboustranné odpuštění je základ. Jan Pavel II začal užívat označení
pro vztahy křesťanů a židů jako "starší bratři" a ve vztahu s islámem "větve abra-
hamovského náboženství".Různé církve křesťanské jako "různé tradice jedné církve
Kristovy". Zatím je to vlastně jen cíl, a na všech stranách se to přijímá s určitým
sebezapřením. Je to trochu podobné sjednocování Evropy; všichni jsme Evropané
různých tradic, etnických a náboženských specifik, ale chceme spolu žít v míru a vzá-
jemném respektu. Musíme začít tím, co je nám společné a blízké, a po čase zjistíme,
že i dnes nepřekonatelné rozdíly se dají vysvětlit. Někdy bude stačit jen změnit úhel
pohledu, ale musíme - "všichni mít vůli rovnou".
Nedá mi, abych se nezmínil o článku na první stránce ET "I lidem mimo církev je
třeba naslouchat". Ano. K tomu doporučuji si přečíst poslední knihu Tomáše Halíka
"Vzdáleným nablízku". Je to dost náročné čtení, a tak, komu je to příliš, tomu dopo-
ručuji téměř totéž ve zkrácené formě: přečíst si úvodní Halíkovu přednášku na prv-
ním večeru Dnů Josefa Zvěřiny, uveřejněnou v Revue České křesťanské akademie
Universum, č. 4/07, str. 17 s titulem "Oslovit vzdálené."
Už nebudu zneužívat stránek ETKJ a všem upřímně přeju hojnost daru Ducha.
Bratrsky a uctivě zdraví 

Jiří Laube, Roudnice n.L

Vzpomínka na prof. Jana Hellera Pozvánky

Dokončení ze str. 1

Všechno živé z živého

očakávaniami prišiel do Ženevy:
„No, môžem povedať hneď na úvod, že
na veľkom koncoročnom Európskom
stretnutí Taizé nie som po prvý raz; takže
boli u mňa aj očakávania, ale aj určité
istoty. To, na čo sa vždy teším, čo u mňa
tvorí centrum tohto stretnutia, sú samot-
né modlitby a spiritualita stretnutia
Taizé. Oslovuje ma, že tie modlitby sú
také internacionálne. Práve v tom čase,
keď sú tu zhromaždení mladí naozaj zo
všetkých krajín Európy a aj sveta, tak tie
spevy sú také autentické, také - skutočne
tá akási internacionalita je cítiť – jednak
z tých modlitieb a jednak potom z celého
stretnutia. 
Očakávania sa týkajú takisto aj nábožen-
ských otázok: Taizé je ekumenická komu-
nita a práve tu, kde sme teraz, vo Švajči-
arsku, je toto prostredie skôr protestant-
ské, a tak je možno pre nás zo Slovenska,
kde sme väčšinou katolíci, neobvyklé. Aj
ja som bol prijatý do protestantskej rodi-
ny, kde mám možnosť spoznávať iné
kresťanské vierovyznanie a takto sa zbli-
žovať. Toto ma priťahuje, je to takýmto
spôsobom zaujímavé prežívať aj tú rôz-
norodosť, jednak národnú a jednak takú-
to náboženskú. Na Taizé stretnutia cho-
dím celkovo s takou duševnou istotou 
v tom, že spoznám mnohých zaujíma-
vých ľudí. Tu je ich možno jednoduchšie,
ľahšie osloviť ako v každodennom živote,
a rozprávať sa s nimi; vymieňať si jednak
skúsenosti a jednak zážitky. Toto mám na
týchto stretnutiach nesmierne rád."

Program stretnutia je jednoduchý, a
predsa vnútorne veľmi bohatý. Kaž-
dé ráno počas piatich dní sa mladí
stretávajú v miestnom cirkevnom
zbore alebo farnosti na spoločnú
modlitbu a zdieľanie v malých sku-
pinkách. Na obed a večer sa všetci
účastníci zhromaždia spolu na spo-
ločnej modlitbe s bratmi z Taizé.
Poobede sa zúčastňujú na programe,
ktorý pre nich pripravili bratia z Tai-
zé v spolupráci s miestnymi komuni-
tami a organizáciami. Ponúknutý
program obsahoval množstvo rozlič-
ných zaujímavých workšopov. Rov-
nako tak si mohli mladí zvoliť stráviť
čas v tichu alebo v duchovnom roz-
hovore s niektorým z bratov. 
Workšopy sa týkali hľadania odpo-
vedí na základné otázky života a
prehlbovania duchovnej dimenzie,
ako napríklad zamyslenie s bratom 
z Taizé nad otázkou „Môžeme odpo-
vedať Kristovi záväzkom na celý
život?" či workšop na tému „Zdieľať
sa s Bohom v modlitbe".  Spev je ne-
oddeliteľnou súčasťou spirituality
Taizé. Okrem nácviku Taizé piesní
bolo možné objaviť hĺbku spirituality
reformovaných kresťanov prostred-
níctvom ich spievaných žalmov či sa
započúvať do spevov pravoslávneho
zboru. Ďalšie workšopy sa týkali
práce s tými, ktorí sú chudobní, často
omnoho chudobnejší ako my, s ute-
čencami a prisťahovalcami, či obeťa-
mi vojen a katastrof, ktorým pomá-

hajú humanitárne organizácie ako
Červený kríž a Červený polmesiac.
Odpovede na otázky vedy a viery
bolo možné hľadať spolu s bádateľmi
z CERN-u – Európskeho centra pre
Nukleárny výskum, ktoré sa na-
chádza v Ženeve. Ostatné workšopy
ponúkali bližšie zoznámenie sa so
švajčiarskou kultúrou a mestom
Ženeva.
Ekumenické a svetové organizácie
sídliace v Ženeve v Ekumenickom
centre sa takisto zapojili do progra-
mu Taizé stretnutia. Generálny ta-
jomník Svetového reformovaného
zväzu reverend Setri Nyomi spolu so
zástupcom generálneho tajomníka
Svetového luteránskeho zväzu re-
verendom Chandranom Paulom
Martinom oslovili mladých prost-
redníctvom biblického zamyslenia a
spoločného zdieľania. Vo workšope
na tému „Božie slovo nie je spútané"
hovorili o oslobodzujúcej sile Slova
Božieho v histórii i v živote každého
z nás. Poukázali na hlboký význam
dôrazu na Písmo sväté v protestant-
ských cirkvách. Na Silvestra oslovil
mladých v osobitnom workšope re-
verend Samuel Kobia, generálny
tajomník Svetovej rady cirkví.
Reverend Roger Schmidt, tajomník
pre mládež Svetového luteránskeho
zväzu takto zhodnotil Taizé stretnu-
tie v Ženeve: „Mal som pocit, že to bolo
skutočne veľmi úspešné stretnutie v tom
zmysle, že mladí ľudia z celej Európy zo
všetkých kresťanských cirkví sa tu spolu
zišli, aby oslavovali, modlili sa a rozprá-
vali sa o svojej viere. Myslím, že to bol

Taizé v Ženeve
Dokončení ze str. 2

Nedorozumění

S koncem letošního roku odchází po
dlouholeté práci v děčínském evan-
gelickém sboru bratr farář Petr
Čapek. Sloužil zde téměř 33 let.
Nastoupil v pohnuté době normali-
zace,zbaven souhlasu v tehdejším
Západočeském kraji. Byl vděčně i s
manželkou a dvěma malými chlap-
ci přijat v Děčíně. Se sborem prožil
chvíle dobré i zlé, od sledování taj-

nou policií po radostné chvíle po
listopadu 1989,kdy byl svou rozva-
hou a moudrostí oporou při prvních
krocích svobodného města ve svo-
bodném státě.
Rodina se rozrostla o další tři děti ;
manželka Vlasta byla a je nejen vel-
kou oporou celé rodiny i sboru, ale
také uznávanou dětskou lékařkou.
Rádi bychom jménem celého sboru
poděkovali a vyjádřili vděčnost za
léta trpělivé práce,za vedení sboru,
za službu, kterou vykonávali s las-
kavostí a vlídností.
Přejeme Petrovi i celé jeho rodině
požehnání od Pána Boha v dalších
letech. Těšíme se z toho, že nás vlast-
ně tak úplně neopouští a nezříká se
úkolů, které se s uprázdněním sboru
objeví. 

Staršovstvo FS ČCE v Děčíně

veľmi silný zážitok; pre mesto i pre mla-
dých ľudí, ktorí sem prišli. Zvlášť bolo,
podľa mňa, dôležité, že mladí ľudia
mohli nahliadnuť do miestneho kontex-
tu, tým, že bývali v rodinách, ktoré ich
prijali ako svojich hostí.“
Brat Alois, predstavený komunity
bratov v Taizé, nástupca brata Ro-
gera, sa každý večer po večernej
modlitbe prihovoril mladým ľu-
dom. Vyzýval ich byť svetlom a
nástrojmi zmierenia medzi kresťan-
mi: "Svetlo Kristovo môžeme komuni-
kovať jedine spolu. Preto tu v Ženeve
spúšťame "výzvu k zmiereniu kresťa-
nov". V minulosti v mene pravdy evan-
jelia išli kresťania rozdelenými cestami.
Dnes, v mene pravdy evanjelia, sa chce-
me zmieriť. ... Zmierenie nie je jednou
dimenziou evanjelia medzi mnohými. Je
srdcom evanjelia. Je znovuobnovením
dôvery medzi Bohom a ľuďmi; a táto
dôvera premieňa vzťahy medzi ľudský-
mi bytosťami."

Eva Guldanová, 
Ekuména vo svete 2/2008

Oznámení


