
JAKO ZLODĚJ V NOCI
1 Te 5,1-2

…tak přichází den Páně. Zloděje
obvykle nečekáme můžeme po-
zamykat všechny dveře, zabezpe-

čit dům, ale tím jen ukolébáme
svou ostražitost. Připravujeme se
tím o možnost čelit, překvapení.
Jediným způsobem jak se připra-
vit, je postavit stráž, bdít i v noci,
která je ochránkyní zločinců.
Pavel ovšem nemluví o zloději,
mluví o dni Páně. Mluví o něčem,
co nejsme schopni posoudit jako
dobré a zlé. Bůh je dobrý, vládne
však i nad zlem. Den Páně je tak
jedněm bránou spasení, druhým
pak zjevením Božího hněvu. Je to
ta jediná chvíle, kdy se svět ukáže
černobílým. Kdy se potvrdí, že
Kristus nepřišel, aby uvedl pokoj,
ale meč. Kdy se dobro se zlem ne-
spojí v jednolitou kaši, kdy nebu-
dou spaseni jednoduše všichni.
Kdy se naplní naše touha po
čistém dobru, které bude zbaveno
od zla, kdy budou plevy od klasů

jednou provždy odděleny. Kdy
dobré bude prostě dobré a zlé a
bude zlé
Pavel ale neříká, že bychom se
toho dne měli bát, naopak. Vždyť
je to konečné naplnění spravedl-
nosti, kterou celý život čekáme.
Máme den Páně, vzkříšení a pro-
měnění očekávat jako stateční
vojáci Kristovi, ustrojeni ve víru a
lásku jako v pancíř, s přilbicí na-
děje.
Možná jsme i my v tomto světě
až příliš zabezpečeni, den Páně
jako bychom přestali vyhlížet,
jako kdybychom už ztratili nadě-
ji na to nejlepší, co nás teprve
čeká. Tak jen buďme bdělí, neboť
věříme-li Pánu, jistě spaseni bu-
deme. AMEN

Jan Kupka
farář ČCE v Krabčicích

Evangelický
týdeník
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Poselství k 25.neděli po sv.Trojici

Víte, o kom mluvím. Pravý Bůh a
pravý člověk je jediný, Ježíš Kristus.
"K věčnému spasení je nezbytné,
abychom věřili a vyznávali, že náš
Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je právě
tak Bůh i člověk, dokonalý Bůh a
dokonalý člověk." Tak věří a vyzná-
vá Athanasiovo vyznání, asi z 5. ne-
bo 6. století. Završuje všechna dří-
vější starokřesťanská vyznání, o
jejichž úctyhodnosti nelze pochybo-
vat. Prospívají všem, kdo trpělivě
čekají (čtou), až vytryskne jejich ži-
vý, léčivý pramen. Nicméně dnešní
člověk, který se má za křesťana a
nemá nic proti své spáse, nad jejich
starostmi mávne rukou a dožaduje-
li se ještě vůbec něčeho, pak něčeho
aktuálního. Páté nebo šesté století je
mu vzdáleno za sedmi horami a
sedmi řekami, kam se už nejezdí ani
nelétá. Nebudu jej zlehčovat. I já žiju
s ním v 21. století. Ale už dávno jsem
poznal, že oddělit se od minulosti
silnou čárou, je hluboký omyl, který
člověka nesmírně ochuzuje a přive-
de ho na mizinu, předstírá totiž, že
plazmová obrazovka a internet (ji-
nak užiteční služebníci) mu poskyt-
nou vše potřebné k úspěšnému a
šťastnému životu.
Slíbili jsme si něco aktuálního. Ak-
tuálnost je už v tom, že Ježíš Kristus
je tentýž včera i dnes - i na věky.
Zdůrazňuji to, neboť náš drahý
národ má ve své krátkozrakosti za
aktuální jen to, co se děje právě dnes.
Jako by se jindy nic významného
nestalo. Stalo se, že Bůh se stal člo-
věkem: Svatý přišel mezi nás, ale
nespálil nás svým spravedlivým
hněvem, nýbrž objal nás svou lás-
kou, daroval nám svou spravedlnost
a poslal nás zvěstovat slovy a skutky
jeho pravdu a lásku. Pro mne je to
aktuální, na výsost významné.

Kdy to doceníme, že Bůh se stal člo-
věkem, ne privilegovaným princem,
jenž je odvolán z boje v Afganistanu,
jakmile se má s ostatními pěšáky
dostat do nebezpečí smrti. Jeho
pravé lidství záleží v tom, že se sku-
tečně narodil za římského císaře
Augusta (63 - 14) v malém městečku
Betlémě. Jedl a pil, měl hlad a žízeň,
radoval se i plakal. Ztotožnil se s
naším lidstvím, narozením i smrtí.
Malé a skrovné muselo být jeho byd-
liště, necestoval, nejdál byl v Cesareji
Filipově v severní Galileji při prame-
ni Jordánu, nepočítáme-li nechtěný
pobyt na útěku v Egyptě. Na hori-
zontu, kam dohlédl, viděl kříž a
hrob. Úděl lidského bytí prožil až do
dna: byl odsouzen, potupen, zbičo-
ván a ukřižován: Ejhle, člověk! Kdo
tady žádnou aktuálnost nepociťuje,

asi se odstěhoval dál, do jiného
domu a přišel o slávu jeho přítom-
nosti; vždyť měl uslyšet, že Ukřižo-
vaný byl vzkříšen jako první z nás.
Běda, opouštíme ho, ale zase sláva -
on nás neopouští.
Aktuálnost Ježíšova narození je
zvláště v tom, že s naším člověčen-
stvím vzal na sebe náš hřích a hle,
my hříšníci stojíme díky Kristu Pánu
před Bohem, jako bychom nikdy
žádný hřích neučinili: Smíme si od-
dechnout a svobodně žít beze stra-
chu ze smrti a odsouzení. Tak nám
to v neděli předložil v Blahoslavově
domě z evangelia bratr farář Ctirad
Novák, klidně při vědomí, že evan-
gelium Ježíše Krista nepotřebuje náš
zvýšený řečnický výkon. Neboť dát
vůči hříšníkům přednost milosti

Zlému vyhrocení kampaně se oba kandidáti ubránili. Stalo se, že
při jednom mítinku, když bylo vysloveno jméno Obamy, vyřvávali
přítomní „terorista", či dokonce „zabte ho!" a "dolů s jeho hlavou".
McCain přímo k nim zvolal, že  Obama je "slušným člověkem", kte-
rého se "není třeba bát coby prezidenta". Poté se ozývalo bučení a
hvízdání. Také Obama mírnil své příznivce, pokud jejich reakce
byla pod bodem ponoru. V samém závěru kampaně, když začal
McCain ztrácet procentní body, ozval se před poslední debatou:
„Obamovi naplácám, víte co?". Pokusem o zesměšnění Obamy bylo
také několik klipů, na nichž je Obama ironicky srovnáván s
Mojžíšem, a to ve výňatcích z projevů se záběry ze slavného filmu
Desatero přikázání režiséra Cecila B.De Milla. Vcelku se však
hlavní aktéři drželi,  McCain nejednou proti svému naturelu. 
Oba soupeři museli čelit tomu, že byli bezmála činěni zodpověd-
nými za výroky kazatelů, jejichž bohoslužby navštěvovali.  Nebylo
doloženo, že by sami jejich názory zastávali a prezentovali na
veřejnosti. Tak byl McCain označován za příznivce pastora Johna
Haggee a musel se jej veřejně zříci, neboť ten mimo jiné učil, že k
holocaustu došlo dle Boží vůle. Osvětim byla dle něj jednak Božím
trestem na židech, jednak i projevem Boží lásky, neboť jen díky
holocaustu mohli získat svůj stát. Na druhé straně označil hurikán
Katrinu (2005 v New Orleans) za Boží trest; jednak za povolení fes-
tivalu homosexuálů, jednak že president Bush přiměl Ariela
Sharona k ústupkům vůči Palestincům. Jindy zase označil
Evropskou unii za Antikrista. Podobné věci mají být v jeho údajně
eskamotérské teologii, v knize „Jerusalem Countdown", jíž bylo
vydáno 600.000 výtisků.
Oživení v tomto směru určitě znamenalo začlenění Sarah Palinové
do volební kampaně (vystudovala bakalářské studium žurnalistiky
a komunikace na universitě v Idahu). Volbou své viceprezidentky
McCain překvapil. Bezesporu tak šikovně navázal na popularitu
političky  Hillary Clintonové. Přinejmenším potěšil Američanky,
jistě i i část mužské populace. Palinová má dar upoutat pozornost a
provokovat gesty i slovy. Kromě toho vstoupila do kampaně z okra-
jové Aljašky se zkušeností tamní čelné, avšak provinční političky,
byť guvernérky. Její manžel je podnikatel, mají pět dětí; odmítla
potrat u posledního syna postiženého Downovým syndromem.
Jaká je její křesťanská orientace? Hlásí se k radikálním sborům let-
niční církve, které navštěvuje. Její postoje jsou výrazně fundamen-
talistické, občas se citují její úletová vyjádření. Tvrdí se, že u kon-
zervativních Američanů by v tandemu mohla McCaina posílit.  Ve
válce v Iráku je také její syn; o válce hovořila jako o Božím plánu.
Bylo možno zhlédnout video, jak před vstupem do volební kampa-
ně přijala ve sboru požehnání proti démonským silám. Jinak je
ovšem těžké odlišit její postoje od prostředí, k němuž patří. To
samo o sobě, i její nezkušenost v zahraničně-politických otázkách,
mohlo McCainovi vadit; uvádí se, že jej přesvědčil jeho volební
štáb. 
Na druhé straně měla Palinová určitě vylepšit McCainův nábožen-
ský deficit v očích fundamentalistů. Sama nesmírně striktní ve

Válečný veterán John McCain 
prezidentem? (II)

Pravý Bůh a pravý člověk aktuálně

ZAOSTŘENO DO DÁLKY

AKTUALITA

Znáte to, člověk zajišťuje náležitý
dozor, ale ten se ukáže jako nená-
ležitý, když se něco stane.
Logicky, kdyby náležitý byl, tak k
nehodě či škodě nedojde. Zlaté
pravidlo říká: "Kdo nic nedělá, ten
nic nezkazí." Aktivní lidé si ani
často neuvědomují, jak riskují.
Jen si představte, že se vám svěře-
né dítě zraní. Nebo způsobí ško-
du, kterou musíte zaplatit. Možná,
že namítnete: "Snad jste pojištěni a
máte mít školení." No to ano, ale
ruku na srdce: "Splňujeme všech-
no?" Má nedělní besídka směrnici
o zajištění dozoru nad dětmi? Už
správce kostela vypracoval evaku-
ační plán? Je prováděn pravidelný
úklid dle požadavku hygieniků?

A co další předpisy? Jistě, je
možné si říci, že pro církev jsou
závazné pouze morální zákony a
že v atmosféře lásky se přece ne-
budeme s nikým soudit. Jenže pak
přijde rána a ejhle! Najednou se
hledají hnidy. Pragmatické po-
řekadlo varuje: "Na prvním místě
jde vždycky jen o peníze." A kdo
jich má na rozhazování?
Závěrem bych chtěl vás čtenáře
povzbudit. Pokud jste ve sborech
či v obecně prospěšných organiza-
cích aktivně činní, neustávejte ve
svém snažení a věřte Bohu, že se
vás v těžkých zkouškách zastane.
Hlavně: "Stále se radujte a v mod-
litbách neustávejte." (1Te 5,16-17)

Ivo Kraus

Rizika odpovědnosti

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4
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JAROSLAVA JESCHKEOVÁ ZEMŘELA
Přešla přes údolí stínu smrti 11. září 2008 a nebála se zlého, vždyť s ní byl
Pán pánů a Král králů. Přešla do církve zvítězilé. Mnozí jsme to ani nevě-
děli. Sestra Jeschkeová, roz Altmanová, vdova po prof. J. B. Jeschkeovi,
zemřelém před 31 lety, patřila do evangelického sboru v Nymburku. Byla
dlouholetou varhanicí. Sama píše, že hrála s menšími přestávkami 60 let.
Vděčně vzpomínáme na její práci v seniorátním pěveckém sboru. V
posledních dvou letech nemoci byla její velikou oporou sestra farářka a
další sestry ve sboru. Pánu Bohu samému děkujeme za její život, za její
ruce a srdce ochotné k službě i za její radostné úsměvy.

-mf-
MIRKO NAGY 1917-2008
Dne 24. září 2008 zemřel v Brně ve věku nedožitých 92 let br. farář a senior
Mirko Nagy. Pocházel ze starého šlechtického maďarského rodu, jehož něk-
teří příslušníci jako faráři přišli k nám po vydání tolerančního patentu, poně-
vadž zatím nebyl dostatek domácích teologů. Působili v našich sborech až
do dnešní doby. Žel, zesnulý byl poslední toho jména v řadách našich kaza-
telů.
Mirko Nagy se narodil ve Kšelích u Čes. Brodu, kde jeho otec Oskar byl
téměř po padesát let farářem. Vyrůstal mezi devíti sourozenci. Po gymnáziu
studoval nejprve na filosofické fakultě UK. Po uzavření vysokých škol nacis-
ty vypomáhal otci v rodném sboru, a hned po ukončení II. světové války se
přihlásil na Husovu evangelickou fakultu ke studiu bohosloví. V Praze
poznal s. Martu Běťákovou, která pracovala v kanceláři synodní rady, s níž
se později oženil. Stala se mu věrnou pomocnicí ve sborech, v nichž působil.
Byly to vlastně jen dva sbory. Vilémov u Golčova Jeníkova, kde pracoval 
17 let, a Rovečné, kde působil 14 let.
Vilémovský sbor byl jeho první láskou, kde měl řadu upřímných přátel a
těšil se vážnosti také u katolických obyvatel. V sídle sboru bylo totiž jen
několik našich rodin. Těžiště práce spočívalo v široké diaspoře, kterou
obstarával s nevšední obětavostí. Byla to tvrdá práce, v létě v zimě do pod-
hůří a na hřebeny Železných hor. Vždycky se však rád do Vilémova vracel
a jeho paní je tam pochována. Také v Rovečném za příznivějších a soustře-
děnějších okolností konal věrně svoji práci v duchu biblicko-reformovaném
a získal si tam dobré přátele. Velkou pomocí mu tam byl svérázný dlouho-
letý kurátor František Kadlec.
Do důchodu odešel r. 1979; prožíval jej nejprve ve svém domě v Drnovicích
u Lysic a po smrti své ženy v rodině své dcery Marty, výborně opatřen, a to
i po stránce zdravotní. Tam také po delší nemoci mezi svými tiše skonal.
Br. Nagy neměl rád okázalosti a sentimentální řeči. Byl spíše málomluvný a
uzavřený, ale když promluvil, tak upřímně. V době totality jednal jako se-
nior s církevními tajemníky se svobodným nadhledem, jako by v něm bylo,
v dobrém smyslu, něco z onoho hrdého uherského magnáta. Neshledali
byste v něm žádné šalebnosti nebo křiváctví.
S br. Nagyem jsme se rozloučili dne 4. října v Brně, Červeném kostele za
velké účasti bratří a sester. Kázal br. synodní senior Joel Ruml na texty, které
si zesnulý sám vybral: Pl 3,57 a L 24,29.
Zachováme milého bratra v dobré paměti a věříme, že jeho pochodeň bude
předávána dál v rodině i v církvi. 

-oko-

„Ještě jsem tady." Název pořadu, 
v němž dokumentaristka Tereza
Brdečková hovoří s vitálními seni-
ory (dříve narozenými), se české-
mu čtenáři spontánně vybaví
hned u dvou článků z letošního
říjnového čísla francouzského mě-
síčníku Esprit. 
„Ještě žijící (encore vivants) – to je
důležitý výraz," zdůrazňuje protes-
tantský myslitel Paul Ricoeur, když
u smrtelně nemocných upřednost-
ňuje uvedenou charakteristiku
před označením „umírající (mori-
bonds)". Citát z Ricoeurových kon-
ceptů a poznámek, jež byly posmrt-
ně vydány v loňském roce (Ricoeur,
P.: VIVANT JUSQ’UA LA MORT
suivi de FRAGMENTS, Paris, Le
Seuil 2007), uvádí Jacques Ricot v
říjnové revue Esprit, kde uvedenou
publikaci přejně, byť s některými
výhradami k její celkové koncepci,
recenzuje.

Dekulturací (opakem akulturace),
tj. zrušením a zpřetrháním vazby
mezi náboženstvím a kulturou se
v tomtéž čísle Espritu zabývá
Olivier Roy v článku s názvem Se-
kularizace a proměna nábožen-
ství. Právě dekulturace (décultura-
tion) je podle Roye charakteristic-
ká pro letniční formu protestantis-
mu jakožto náboženství, jež je
momentálně spolu s mormon-
stvím celosvětově nejvíce na po-
stupu. Článek, v němž lze najít
některá obecně málo známá fakta
(např. že Jižní Korea vysílá v pro-
centním přepočtu na obyvatele do
světa největší počet protestant-
ských misionářů, že úřední vnuco-
vání islámu v Iránu vede k sekula-
rizaci tamního obyvatelstva apod.),
je rozsáhlým výňatkem z úvodu
ke knize téhož autora. (Ta vychází
v říjnu pod názvem Svatá nevědo-
most - čas náboženství bez kultu-

ry, a to rovněž v pařížském nakla-
datelství Le Seuil.) Autor zdůraz-
ňuje zejména, že teorie střetu civi-
lizací či kultur neumožňuje uspo-
kojivě pochopit nové, živé, postu-
pující formy náboženství, které
sám označuje jako „tektonické".
Fundamentalistické formy nábo-
ženství jsou, na rozdíl od forem
tradičních, podle něj nejlépe uzpů-
sobené globalizaci. V glosolálii
(mluvení jazyky) dosashuje podle
Roye dekulturace vrcholu: Bůh
zde hovoří takříkajíc bez (kultur-
ního) kontextu.
Tolik dva podnětné příspěvky z
říjnového čísla francouzského ča-
sopisu Esprit, z nichž jako by
zaznívala dvojí ozvěna úvodem
zmíněného konstatování: „Ještě
jsem tady!" Snad jejich stručné shr-
nutí povzbudí i čtenáře našeho
týdeníku.

František Schilla

Z církví u nás Ještě tady!

Čechoslovakismus vychází z před-
stavy existence jednoho českoslo-
venského národa, který je složen z
Čechů hovořících českým jazykem a
Slováků hovořících jazykem sloven-
ským. Bez této koncepce by nebylo
možné požadovat vytvoření samo-
statného státu, protože po první svě-
tové válce na území Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska byly i jiné počet-
né národnostní menšiny, a to dokon-
ce silnější než menšina slovenská.
Takto Češi a Slováci početně tvořili
nadpoloviční většinu v nové repub-
lice a byli pány na svém území.
Tehdy ještě Slovák se necítil býti
Slovákem, jak je tomu dnes, k tomu
došlo až mnohem později. V Ra-
kousko-uherském soustátí se nám
Čechům také říkalo Slované rakou-
ští a Slovákům Slované hornouher-
ští. 

Teprve až od konce první poloviny
19. století se začala prosazovat spi-
sovná forma slovenského jazyka a
ne všude byla hned přijímána. Do
té doby se vše psalo maďarsky,
německy a sporadicky i česky, když
nemnoho Slováků studovalo na
pražské universitě. Jan Kollár, na-
zývaný apoštolem slovanské vzá-
jemnosti a autor Slávy dcery, se ni-
kdy se zavedením spisovné sloven-
štiny nesmířil a psal celý život jen
českým biblickým jazykem, jak se
tehdy říkalo. Jeho ideálem bylo pro-
sadit jednu slovanskou řeč pro
všechny Slovany, když češtinu, slo-
venštinu, srbštinu, polštinu, ruštinu
a pod. považoval jen za slovanské
dialekty. V Německu se podařilo
sjednotit všechny Němce a dát jim
jeden společný spisovný jazyk,
který vycházel z klasického Luthe-
rova německého překladu Bible.
Totéž chtěl Kollár pro všechny
Slovany, jeden spisovný jazyk. Byl
ochoten mnohé své národní (kme-
nové) rozdíly obětovat. Ale poměry
mezi Slovany byly jiné, nepodařilo
se mu to.
Slovenská evangelická církev pou-
žívala ještě za první republiky při
svých bohoslužbách českou Kralic-
kou bibli i český zpěvník zvaný
Tranoscius. Až po druhé válce se
zmohli na vlastní překlad Písma i
zpěvník. Zde bylo vždy pochopení
pro českou a slovenskou vzájem-

nost. Také vědomí, že všichni Slo-
vané mají společný původ.
Když čeští úředníci po válce prová-
děli na Slovensku sčítání obyvatel a
ptali se na národnost, mnohdy se
nedočkali žádné odpovědi. Lidé
říkali často, že býti Čechem, Slo-
vákem nebo Maďarem je jedno, na
tom nezáleží, že budou tam, kde
bude lépe. Sjednocený stát přinesl
Slovákům prosperitu, vzdělání a
především potřebné zázemí pro
vnitřní obrození, protože tvrdá
maďarizace skončila. Ke slovenské-
mu národnímu obrození docházelo
prakticky až za první republiky,
mnohem později než u nás a jinde.
Byli tam i odpůrci čechoslovakis-
mu, kteří se báli pozvolného počeš-
tění Slováků. Nejsilnější hlasy vy-
cházely z řad nacionalistických kle-
rikálních katolíků. Dále to byla sku-
pina autonomistů, které podporo-
vala komunistická strana. Proces
odmítání čechoslovakismu byl
završen v r. 1968 ústavním záko-
nem o československé federaci
dvou rovnoprávných národních re-
publik – české a slovenské socialis-
tické republiky, tvořících spolu
ČSSR. I ta se rozpadla, když volání
Slováků po samostatnosti Praha
vyslyšela. Dnes mluvíme o velmi
dobrých vztazích dvou nezávislých
sousedních států, členů Evropské
unie, ale to už je o něčem jiném.

Miroslav Hloušek

O čechoslovakismu

(Z francouzského měsíčníku Esprit: k tzv. dekulturaci)

věcech morálky se dočkala dvou nepříjemností
během kampaně. Jednak musela přiznat, že ona i
její manžel činili nátlak, jehož následkem přišel o
zaměstnání manžel  její rozvádějící se sestry (háji-
la se, že z toho neměla žádný zisk), jednak její
sedmnáctiletá dcera přišla do jiného stavu se stej-
ně mladým hokejistou (obratem jej předvedla v
šatech a kravatě před kamery s dohodou o man-
želství). Obstála celkem nad očekávání v debatě
vůči soupeři na křeslo viceprezidenta Joe
Bidenovi, který je vysoce vzdělaný a zkušený
politik (profesor práv, člen senátu v Delaware,
specializuje se na mezinárodní politiku; římský
katolík).
Situace je, zdá se, vyrovnaná. Pro McCaina přišlo
však nepříznivé vyjádření dvou protagonistů
americké scény. Bývalý ministr zahraničí Bushovy
vlády, Colin Powell (předchůdce Condoleezza
Rice), dva týdny před volbami vyslovil v televiz-
ním interview NBC podporu Baracku Obamovi.
Sám je oponentem války vedené v Iráku. Zdůraz-
nil, že Obama dokáže vést USA. Ocenil, že jeho
kampaň je otevřená, zasahuje a inspiruje většinu
obyvatelstva a v případě, že vyhraje, budou mít
Američané důvod k hrdosti a nadšení zavládne i v
zahraničí.
Pro konzervativní veřejnost je důležité, že dva
týdny před volbami celostátně vlivný kazatel Rick
Warren se vyslovil jednoznačně pro Obamu. Je
autorem knih „Moc ke změně tvého života",
„Odpovědi na životně důležité otázky", „Metody

osobního studia Bible"; v češtině vyšly v naklada-
telství Návrat tituly „Proč jsme vůbec tady?" a
„Cílevědomá církev". Jeho sbor Saddleback
Church (v neděli na bohoslužbě 20 000 účastníků)
založil 34 další sbory a vyslal přes 4.500 svých
členů na misii do celého světa. Údajně 350.000
pastorů a vedoucích sborů z více než 125 zemí se
již zúčastnilo jeho seminářů v 18 jazycích. 
V našem přehledu jsme se věnovali především
náboženskému pozadí americké volební scény. Je
bez diskuse, že ani ateista, ani nekřesťan by v
USA nebyl zvolen. Co však bude nakonec určují-
cí? Propad ekonomiky spíše než válka, či funda-
mentalismus? Nakonec ovšem bude každý volič
za plentou nezřeně volit sám. Barva pleti, stáří či
mládí, žena či muž, zkušenost či nezkušenost
mohou způsobit výchylku tím či oním směrem,
včetně  motivů jiných než racionálních. Čechoa-
meričan Erazim Kohák ve svém rozboru dohlédl
ke dvěma pojetím amerického snu, který je v
lidech hluboko zakódován. Ten první představuje
Obama: sen o otevřenosti, štědrosti, nadání, nadě-
ji, víře v demokracii, solidaritě a sociální sprave-
dlnosti. Dnes je svázán s ekonomickou situací,
realitou, v níž 40 milionů Američanů nedosáhne
na zdravotní pojištění. A dále sen blízký
McCainovi: zaručení, že za tvrdou práci bude spo-
lehlivá mzda. I v jeho případě krize ekonomiky
nenahrává stabilizaci spotřeby. Zdá se, že jsme se
věnovali náboženským - a skončili v hospodář-
ských poměrech.

Jan Kašper

Válečný veterán John McCain 
prezidentem? (II)

Dokončení ze str. 1

Sestra Eva Žárská nesouhlasí v
ET-KJ 29/2008 s psaním bratra
Emanuela Vejnara. Svůj nesou-
hlas vyjadřuje podivem: Což to
není ten bratr, který psává do KJ?
A psát do KJ (musíme si domys-
let) přece znamená psát tak a tak?
Jako píšu já?
Mne naopak těší, že KJ svlékají
zatím alespoň občas svůj uni-
formní procentralistický kabát a
hledají své pochopení a svůj
výraz širšího společenského
vidění. Rozšíří se tím přirozeně i
okruh nesouhlasů. Například o
sestru Žárskou. Ale proč bych
měl vždy nesouhlasit právě jen

já... a například právě s psaním
sestry Žárské? Když mohou být
pohoršení a hněvat se i jiní? 
Domnívám se, že KJ nepotřebují
předhotovenou ideologii. A bra-
tru Vejnarovi fandím. Jde vždy
jen o to, aby naše snahy o nápra-
vu věcí lidských byly založeny
na dobrých a hlubších znalostech
a na měřítku, které evangelijně
přesahuje běžná partajnická psa-
ní. To pokládám za jediné platné
kritérium pro veškerou církevní
politiku i pro formování profilu
KJ. U bratra Vejnara, u sebe - i u
sestry Žárské. 

Ilja Herold

O profil Evangelického týdeníku
Kostnické jiskry



To je podtitul knihy BRNEM CES-
TAMI POKOJE, která vyšla letos v
nakladatelství L.Marka v Brně.
Vydání je v českém a německém
jazyce. Publikace vznikla z iniciati-
vy rakouské a české Ekumenické
rady církví, má sponzory z obou
stran a velmi přijatelnou cenu.
„Na návrh rakouské strany bylo za
příklad zvoleno Brno – město, kde
vedle sebe a spolu existovalo oby-
vatelstvo německé i české, nábo-
ženské komunity katolické, protes-
tantské, pravoslavné, židovské.
Jejich vzájemné vztahy nebyly bez
napětí. V průběhu práce se však
ukázalo, že minulé antagonismy
(nesmiřitelné protiklady JN) jsou
namnoze překonány a vzájemné
vztahy se staly dobrými a plodný-
mi." To je krátký citát z Úvodu od
českého Prof.Dr. Pavla Filipiho a
rakouského Prof.Dr. Karla W.
Schwarze. Po této úvodní kapitolce
následuje dalších čtrnáct kapitol o
Brně a jednotlivých církvích, při-
bližně od pěti do víc jak dvaceti
stran. Na začátku je všeobecná
kapitola od Mileny Flodrové o his-
torii města s krátkým názvem Brno
a pak následují části zpracované
jednotlivci nebo skupinami z růz-
ných církví. U Židů je velmi zřetel-
ně vidět, že mají dlouhou a pohnu-
tou historii sahající daleko před
počítání našeho letopočtu. Staro-
bylost i současnost je cítit u řím-
ských katolíků a původně pravo-
slavných řeckokatolíků v unii s
římským katolictvím od r.1596. Ta-
ké evangelíci mají několikasetletou

tradici. V této kapitole jsme se sna-
žili popsat nezastřeně vztah evan-
gelických Čechů a Němců, který
vycházel z národnostních pnutí,
teď již dávno překonaných. Ně-
mečtí evangeličtí faráři v Brně byli
různí, od toho, který vydával Ži-
dům křestní listy, aby je zachránil,
až po přesvědčeného fašisty, který
umístil i do kostela hákový kříž.
Ostatní kapitoly popisují vývoj i
současnost mladších církví. Staro-
katolickou, pravoslavnou (historic-
ky velmi starou , ale v Brně je až z
20.let 20.stol.), Církev českosloven-
skou husitskou, Církev bratrskou,
Evangelickou metodistickou (která
má téměř třistaletou historii, ale v
Brně je nejmladší), Bratrskou jed-
notu baptistů, Církev adventistů
s.d. a jednu z nejnovějších Apoš-
tolskou církev. Mezi českou a ně-
meckou částí je několikastránková
obrazová příloha, která doplňuje
texty. V Brně existují i nezmíněná
uskupení křesťanů např. Křesťan-
ské sbory, Slovo života, Ježíš přijde,
Křesťanské společenství atd. Ve
městě působí také sbory Svědků
Jehovových, mormonů a jiné ne-
křesťanské skupiny včetně věřících
první islámské mešity na území ČR. 
Ještě než se dotknu některých (dle
mých zkušeností) nepřesností, chci
povědět, že kniha se dobře čte a
kapitoly o historii Brna a jednotli-
vých církvích včetně Židů se dopl-
ňují.
Škoda, že není uvedeno několik asi
ne už všeobecně známých skuteč-
ností, například: 1. Řeckokatolické

bohoslužby nebyly obnoveny až v
roce 1992, ale už po roce 1968 konal
farář Jakub Hradil bohoslužby této
církve v kostele na Josefské ulici. 2.
Pravoslavný kostel bývá každou
neděli plný, většinu návštěvníků
tvoří mladí, v Brně pracující Ukra-
jinci; méně je jich už na řeckokato-
lických bohoslužbách. 3. Po řadu
roků bylo v Brně zvláštností, že do
povolení kremací u římských kato-
líků konal jejich pohřby v kremato-
riu starokatolický farář Jan Heger a
oznamoval vzpomínku na zemřelé
na následující neděli, a tak v kapli v
Domě šlechtičen nebo v bývalém
minoritském refektáři (jídelně) na
Orlí ul. bylo každou neděli na
prasknutí. 4. U Římskokatolické
církve není ani zmínka o skryté
církvi za socialismu. V Brně jsme
měli moravské středisko této círk-
ve,mnohem četnější jak pražské, se
známým biskupem Felixem Davíd-
kem, se studiem teologie a s mno-
hými vysvěcenými jáhny, kněžími
a biskupy a s jejich pozdějším složi-
tým začleňováním do církve. 5.
Možná se CČSH měla zmínit o
úspěšném překonání dvou nedáv-
ných selhání (už někdejšího patri-
archy a také již bývalého pražského
biskupa), která nás zneklidňovala a
ovlivňovala život jejich církve také
v Brně. 7. Jen pro úplnost kapitoly
Brno, spíš zeměpisně, Svitava
nepřitéká od Tišnova, ale od Svitav.
Uvedenou knihu čtenářům vřele
doporučujeme; ani nemusejí být
rovnou z Brna. 

Jiří Novák
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Křesťané a Židé v dějinách a současnosti

Ještě nedopad
do srdce a do života

podzimní list.
Je listopad

a sklizeň Boží 
v nedohlednu.
Ten list zde leží
tak jej zvednu

abych nedopad.

JAN KAŠPER

List pad

Ačkoli ctila konzervativní hodnoty,
až do konce v ní dřímalo malé nepo-
sedné děvčátko, vždy připravené k
nečekanému výroku nebo činu.
Snad to měla v sobě už od mateřské-
ho lůna. Těhotenství její maminky
diagnostikovali lékaři zprvu jako
nádor. Když se totiž Miruška narodi-
la, bylo její matce sedmačtyřicet a
otci sedmdesát. Její sourozenci byli
už tehdy velcí, a tak se Mirka stala
mazlíčkem rodiny. Protože rodiče
záhy zemřeli, stala se jí matkou její o
osmnáct let starší sestra Dobruška,
aby po dlouhá léta spolu sdílely
radosti i strasti života. Mirka ale
zůstala vždycky svá, poslušná i
vzdorovitá, vážná i veselá. 
Chci ji připomenout vám, kdo jste ji
znali, a přiblížit vám všem ostatním.
Mirka se narodila v Roudnici nad
Labem v rodině chemického inžený-
ra Antonína Štěpánka a jeho manžel-
ky Julie rozené Šťastné. Pokřtil ji
farář Benjamin Fleischer, s nímž ro-
dina udržovala přátelské styky. Po
otcově smrti odchází matka s oběma
dcerami do slovenské Modry, kde
Dobruška studuje evangelický uči-
telský ústav a bratr Slávek zakládá
rodinu. Na Slovensku matka umírá
a tak začíná společná cesta dvou ses-
ter Štěpánkových. Dobruška dostá-
vá učitelské místo ve Bzincích pod
Javorinou a Miruška dojíždí do ško-
ly v Novém Mestě n. V. V evangelic-
ké vesnici měla učitelka úctu i slušné
zaopatření. Tu se zrodila mnohá
celoživotní přátelství a obě sestry
vždy patřily mezi propagátorky
česko-slovenského bratrství. Přišel
však rok 1939 a s ním vypovězení
Čechů ze Slovenska. Bzinečtí evan-

gelíci svoji paní učitelku neradi pro-
pouštěli. Tehdy prý kdosi pověsil
soše Jana Nepomuckého na záda
batoh s nápisem: I já odcházím!
Dobrušce se pak naskytlo místo uči-
telky v Havřicích u Uherského
Brodu a Mirka začala chodit do zdej-
ší školy. Nikdy nezapomněla na
facku, kterou jí kterýsi učitel uštěd-
řil, když se podle slovenského pra-
vopisu podepsala Štepánková bez
háčku. Považovala to za neodpusti-
telnou křivdu. - Na brodském gym-
náziu našla mnohé přátele, s nimiž
se stýkala až do posledních let.
Hradišťského pana faráře Jadrníčka
ctila, rodinu jeho diakona Balabána
si zamilovala na celý život, zvláště
děti. V Brodě prožily Štěpánkovy
nesnadná válečná léta a hned po
jejich skončení jim nastalo další stě-
hování. Dobruška spolu s Jadrníčko-
vou dcerou Marií se zapojily do jedi-
nečného sociálního díla Přemysla
Pittra a Olgy Fierzové, v němž bylo
zachráněno několik set dětí, jež ve
válečném běsnění ztratily rodiny. V
duchu Ježíšově se v těchto domo-
vech potkávaly děti vítězů i poraže-
ných, Češi, Němci, Židé a další
národnosti. Ten smysl pro sociálně i
zdravotně postižené lidi patřil k zá-
kladním rysům obou našich sester a
přinesl mnohé dobré ovoce. Během
Dobruščina angažmá v Pittrově
dvouletce začala Mirka studovat na
pražské lékařské fakultě. V těch
letech po komunistickém převratu
bylo zázrakem, že studium mohla
dokončit, neboť se programově řadi-
la mezi ty studenty, kteří ve sleto-
vém průvodu v roce 1948 skandova-
li: Beneš na cvičiště, Gottwald na

smetiště! Z medicíny ji nejvíc zajíma-
la chirurgie. Po studiích dostala
umístěnku do Orlové, kde úspěšně
absolvovala chirurgickou praxi.
Další její působiště bylo ve Zlíně.
Tam se seznámila s kolegou Vilé-
mem Vignatim, jehož italský předek
se v 19.století usadil na Moravě a
jeho potomci se časem stali význam-
ným přerovským měšťanským ro-
dem. Vignatiovi se brali ve zralém
věku. Usadili se v Luhačovicích, kde
měli oba lékařská místa v lázních.
Jejich jediná dcerka Ivuška se však
narodila s těžkým postižením. Teh-
dy se Mirka bez váhání rozhodla, že
o dítě bude sama pečovat, manžel
byl spíše pro umístění v ústavu. Tak
žili každý svůj život. V té chvíli opět
přispěchala na pomoc Dobruška.
Ujala se Ivušky a umožnila Mirce
vrátit se k lékařskému povolání. V
době, kdy většina postižených byla
skryta v ústavech, jezdily sestry s
Ivuškou na vozíku po Luhačovicích
a tak ukazovaly, že láska dodává
postiženému hodnotu a důstojnost.
Jejich domeček v Luhačovicích a
přes léto byt ve sborovém domě v
Napajedlích se staly místy mnohých
setkání s lidmi z církve i necírkve.
Sestry Štěpánkovy se přátelily s
řadou lidí z okruhu Pittrova, z aka-
demické Ymky, ze slovenských círk-
ví, z okruhu komeniologů. Ekume-
nická otevřenost byla pro ně samo-
zřejmostí, takže se u nich dveře "ne-
trhly". Jejich kontakty se zahraničím
přilákaly pozornost státní bezpeč-
nosti, a tak se stalo, že Mirce byl v
době normalizace odebrán cestovní
pas. Protože byla jazykově mimo-

Smrt
Smrt je v dnešní době něčím, co se vehementně snažíme odstranit ze svých
životů. Smrt existuje pouze v nemocnicích, LDN – kách, ústavech... Když
se s ní máme setkat tváří v tvář, jímá nás jakási posvátná hrůza. Z čeho?
Snad z naší hříšnosti?
Ten, kdo je Božím dítětem, se smrti bát nemusí, a navíc: „Milostí tedy spa-
seni jste skrze víru." Jsme spaseni milostí. Tedy – jsme zachráněni Bohem
z jeho vlastní vůle. Pro nás smrt znamená jakousi vstupní bránu do nebe.
Tak proč se jí tolik bojíme? Jsme zase tam, kde jsme byli. Smrt a přemýšle-
ní o ní často vypadá jako bludný kruh, ze kterého se nelze dostat. Ale nás
z tohoto kruhu již vysvobodil Ježíš – ten, který přemohl smrt.
„Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna coelorum." Ty jsi
přemohl osten smrti, věřícím v tebe jsi otevřel nebeské království. Kde je
tvůj osten, smrti zlá? Jsi poražena Vítězem, Mesiášem, Synem člověka.

Sebepoškozování
Tento novodobý „trend" mladých lidí roste obludně rychle. Mnozí by se
divili, kolik mladých dívek má již nějaké zkušenosti se sebepoškozová-
ním. Ano, je velice jednoduché to odsoudit. Může za to ten nový hudeb-
ní styl, může za to špatná výchova, může za to... Pravá příčina je ale
někde jinde – v lidském nitru. Nevěřím tomu, že by se někdo řezal jen
proto, že chce být emo. Řeže se proto, že má psychické problémy. 
Mluvila jsem s některými lidmi, kteří tyto problémy mají, a na otázku,
proč to dělají, byla vždycky odpověď: „Já jsem to musela udělat. Protože
se mi potom ulevilo." Je to opodstatněno biologicky – po způsobení
jakékoli rány se okamžitě uvolní hormon „dobré nálady", serotonin.
Pocit štěstí těsně po říznutí je reálný. Většina lidí, kteří mají problémy se
sebepoškozováním, byli v mládí (i sexuálně) zneužíváni, nebo je trápí
nějaký dlouhodobý problém, např. v rodině. Časté je sebepoškozování
po znásilnění. Někteří lidé své rány vydrží dlouho skrývat, někteří se
svými jizvami chlubí...
Proč o tom píšu? Nesmíme být hluší k potřebám a bolestem druhých.
Nesmí nám být „ukradené“ osudy ostatních lidí. Psychické problémy
mají hluboké kořeny. Z vlastní zkušenosti vím, že psychicky nemocným
lidem se dá nejlépe pomoci modlitbou. Modlete se za ně, buďte s nimi,
ale hlavně s tím něco dělejte. Ano, začněme něco dělat. Nebo za nás
bude mluvit kamení.

Anna Šnoblová, CB Hradec Králové, 
19 let

MUDr. Miroslava Vignati, roz. Štěpánková 
(2.2.1927 - 16.9.2008)

Dokončení na str. 4



Bohoslužby

před zákonem je jedno z velkých
tajemství evangelia. 
A ještě i nyní si dejte dobrý pozor! O
pravost svého lidství, o jeho úplnost
byl a je Ježíš připravován tam, kde
se zamlčuje, že se narodil jako žid a
Žid (vyznání má přednost před pů-
vodem), Žid s rodokmenem od
Abrahama, jehož rodiče jsou Židé,
jeho matka je Židovka. Proto je ne-
patřičné, neslušné a zavádějící malo-
vat ji jako krásku Monu Lisu nebo
jako Číňanku, Rusku, Češku nebo
Afričanku. Své dítě, Ježíše, přinesla
do chrámu v Jeruzalémě, aby byl
obřezán. O jeho židovství nepochy-
bujeme, když jej sledujeme, dvanác-
tiletého mladíčka s pejzy, jak ho

vedou jeho rodiče o svátcích do
chrámu. A ještě se jim nedivíme, že o
jeho božství silně pochybují, mají ten
nárok za bláznovství. Nepochybo-
vali, že jejich syn je člověk, jakýsi
zvláštní, ale člověk.
Židé byli od počátku od národů a
pronárodů světa ponižováni a pro-
následováni, pro tu zvláštnost. První
genocida, kterou zaznamenala Bible,
se týkala židovského lidu v Egyptě.
Budete-li svým dětem malovat Pan-
nu Marii jako Češku, a jiní jako Čí-
ňanku či černošku, a podobně jejího
Syna Ježíše Krista jako pěkného
Čecha, a jiní jako Číňana nebo černo-
cha, uvedete je do zlověstného
omylu, že Židé, kteří jsou pomlou-
váni, biti a zabíjeni, jsou jacísi podiv-

ní cizinci, kteří si asi nebo jistě za-
slouží, co je postihuje, když nechtějí
být ve všem jako my a jako ta naše
arijská Panenka Marie a její arijský
Syn Ježíšek. 
Církev o tom od počátku věděla, ale
nechuť a nenávist vůči Židům trpěla
a později podporovala. Když hlása-
la, psala a vyznávala, že Ježíš Kristus
je pravý Bůh a pravý člověk, mohla
naznačit, že k pravému Ježíšovu lid-
ství patří neoddělitelně jeho židov-
ství, pejzy i jarmulka. Neudělala to.
Proto to děláme dnes my a píšeme a
vyznáváme, že Ježíš Kristus je pravý
Bůh a pravý člověk - ne světoobčan,
ale Žid a žid. 

Josef Veselý

DIAKONIE ČCE; STŘEDISKO BETLÉM
vyhlašuje výběrové řízení na místo vedou-
cího Domova Betlém v Kloboukách u Brna
(Jihomoravský kraj, okr. Břeclav). Domov
Betlém, který je organizační součástí stře-
diska, je zařízením rodinného typu, které
vedle kvality poskytovaných služeb staví
především na ekumenicky pojatých křes-
ťanských hodnotách. Sociální služby po-
skytované Domovem Betlém jsou určeny
převážně lidem s těžkým tělesným posti-
žením. Předpokládané datum nástupu do
funkce: od 1.1. do 1.3.2009 (podle možnos-
tí uchazeče).
Veškeré další informace o tomto výběro-
vém řízení a nutných předpokladech,
které musí uchazeč o tuto funkci splňovat,
najdete na internetovýché stránkách:
http://www.betlem.org.
Termín pro zaslání (podání) přihlášek: nej-
později do 21. listopadu 2008.
Adresa pro zaslání nebo osobní předání
přihlášek: DČCE; středisko BETLÉM, k ru-
kám ředitele Petra Hejla, Císařova 27, 
691 72 Klobouky u Brna.

Nabízíme k pronájmu prostorné bydlení
3+1 ve sborovém domě kazatelské stanice
v Lipové, v pěkném prostředí Drahanské
vysočiny (600 m. n. m.). V bytě je zavede-

Pravý Bůh a pravý člověk aktuálně Inzerce

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická
AŠ, 352 01; Ne 10.00 /něm. 8.30/
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e);
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Kostelní 93, a. Karel Šimr 
HORNÍ SLAVKOV, 357 35 Nové Sedlo;
Ne 12.45
Karlovarská 140, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 8.45
ul. 26. dubna 5, f Lubomír Líbal
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, f František Pavlis
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 345 06; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC, 334 52; Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, j Renata Šilarová
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.00 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE, 334 01; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, j Ondřej Pellar
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
Petra Bezruče 501/7, j Pavel Knorek
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e)
Masarykovo nám. 15. a. Daniel Ma-
touš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, f Alfred M. Satke

Církev bratrská
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.00
Masarykova 367/III, Zdeněk Šplí-
chal 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická
HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
Náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů
AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

Pozvánky

Oznámení

DRUHÝ SBOR ČCE V PRAZE 3-ŽIŽ-
KOV SI PŘIPOMÍNÁ V TOMTO ROCE

80 LET OD ZALOŽENÍ SBORU. 
V rámci oslav srdečně zveme na
vernisáž výstavky k tomuto výročí,
která se uskuteční v modlitebně
našeho sboru v neděli 16.11.2008.
Po bohoslužbách si bude možno
prohlédnout výstavku fotografií a
dokumentů z historie sboru a vy-
slechnout krátké vzpomínky pa-
mětníků. 
Srdečně zveme!

* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na úterý 
11. listopadu v 17.30 h do přízemí
kláštera Emauzy na besedu s doc.
RNDr. Martinem Branišem, CSc. 
z Ústavu pro životní prostředí
Přírodovědecké fakulty UK na
téma Znečistěné prostředí.

(jn)  
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no plynové ústřední topení. Drobné sta-
vební úpravy jsou nutné, avšak výši inves-
tic do oprav lze odečíst z nájemného.
Staršovstvo FS Prostějov, U kalicha 1, 796
01 Prostějov. 

č. 35

řádně vybavená, byli jí přidělováni i
německy mluvící pacienti, ale pouze
z NDR, nikoli z Rakouska. V tomto
nesnadném období se zřejmě Mirka
rozhodla vydat většinu svých sil
Ivušce. Přitom ale nezatrpkla a ne-
nechala svůj intelekt ležet ladem.
Kvůli přísunu objektivních informa-
cí si obstarala vídeňskou televizi a
zásobovala své okolí nejnovějšími
zprávami. V její nelehké situaci jí byl
velmi blízký osud židovstva. Ne-
viditelnými kanály k ní připutovaly
spisy Ben Chorina a Lapideho, které
překládala z němčiny a na stroji ro-
zepisovala a darovala známým,
zejména farářům. Překládala i další
autory, třeba katolíka Rahnera, ale i
židovské detektivky. Tento žánr si
velmi zamilovala a žertem říkala, že
většinu svých znalostí má z četby
detektivek. Mně samotnému slouži-
la po léta tzv. výstřižkovou službou,
kdy z různých novin vybírala zají-
mavé zprávy a posílala mi je, abych
se jako farář mohl věnovat teologii, a
přitom byl "in". Toto "Ivuščino" ob-
dobí skončilo v roce 1990 úmrtím
milované dcerky, které Mirka jako
matka zvládla s nevšední vnitřní
silou. Nedlouho poté se musela roz-
loučit i s Dobruškou. Toto předpo-
slední období Mirčina života je cha-
rakterizováno cestováním a službou
hradišťskému sboru. Sborová part-

nerství s holandskými i německými
evangelíky umožnila Mirce konečně
vycestovat za hranice a tak využít
své perfektní jazykové výbavy.
Angažovala se zejména v kontak-
tech s nizozemským sborem Berkel-
Rodenrijs. Při setkáních překládala,
mimo ně vedla korespondenci. Byla
velmi společenská a vtipná, a proto
nesmírně oblíbená. "Frau Doktor
Vignati", to je v Berkelu pojem. Ces-
tovala neúnavně, bez potíží se uplat-
ňovala i při setkáních dětí a mláde-
že, protože se v ní skrývala duše
dítěte prostá předsudků a moralizo-
vání. V paměti mnohých zůstává se
svou typickou cigaretou a šálkem
kávy, s úsměvem a humorným pří-
během v záloze. Smála se: Když žila
Dobruška, vyčítala jsem jí řeč v
"epické šíři", a teď to sama dělám
stejně! Za Ivuščina života se Mirka
sborového života neúčastnila; Ivuš-
ka byla její "omluvenka". Potom
však našla ve sboru své místo. Po
Dobrušce převzala Mirka službu v
hradišťském staršovstvu. Doma v
Luhačovicích chodila pravidelně na
bohoslužby i biblické hodiny. Ujala
se sborových oznámení a přednáše-
la je s jedinečnou jazykovou vytříbe-
ností a sobě vlastní noblesou. 
Poslední, nejtěžší Mirčino období
začalo operací v říjnu 2007. Jako lé-
kařka věděla, že nebude dlouho žít.
Do konce však nepřestala bojovat.

Nenaříkala ani nevyčítala. Milovala
život, vážila si každého dne, byla
vděčna za každé dobré setkání.
Bránila se nemocnici i hospicu, chtě-
la umřít doma. Toto přání se jí splni-
lo (na rozdíl od dvou nesplněných:
svézt se drezínou a na "riesenradu"
ve Vídni). Její zápas s nemocí trval
necelý rok. Zde bych rád vyzvedl
sílu církevního společenství, bez
něhož by Mirčin pobyt doma nebyl
myslitelný. Poděkování za nezištnou
službu patří zejména rodině Ševčíko-
vých, zvláště Marušce z Doubravky,
Libušce Kubíčkové, luhačovské cha-
ritě a všem vám, kdo jste Mirku nav-
štěvovali, jí telefonovali nebo psali,
všem, kdo jste se za ni modlili. Smrt,
přes niž, jak pevně věříme, vešla
paní doktorka Vignati do plné svo-
body, nastala v úterý 16. září 2008 v
ranních hodinách. Při pohřebním
rozloučení řekl farář Marek Váňa, že
s paní doktorkou nikdy nemluvil o
víře. Tím jistě nechtěl o její víře po-
chybovat. Pobožné fráze jí totiž byly
z duše cizí. Celý život paní MUDr.
Miroslavy Vignati však vyznívá jako
jednoznačné vyznání víry v Toho,
jenž nepozorován vede náš život stí-
nem i světlem, aby se nám nakonec
stal věčným, bezpečným příbytkem
(Žalm 90). Soli Deo gloria, samému
Bohu sláva.

Jan Hudec, synovec h.c., 
farář ČCE v Liptále

MUDr. Miroslava Vignati, roz. Štěpánková
Dokončení ze str. 3

Prvního srpna zemřel ve věku 82 let
dlouholetý presbyter a kurátor strašnic-
kého sboru Daniel Titěra. Patřil k nej-
větším pamětníkům dějin sboru, který
mu byl opravdu druhým domovem, po
léta také druhým pracovištěm. Jako
kurátor pracoval po celé čtvrtstoletí po
boku faráře Jiřího Lejdara, po jeho smrti
se staral o provoz sboru a o nástup nové-
ho kazatele. Tichý a nenápadný, obětavý,
moudrý, velkorysý, schopný tišit napětí
a smiřovat protikladné názory.

Sborový dopis strašnického sboru
ČCE.

Tenkrát, před … nebyly schůze star-
šovstva ve Strašnicích nuda a ztráta
času. Naopak. Vášnivé diskuse o
charismatickém hnutí, jeho důra-
zech, přínosech a úskalích (mládež
ve svých večerech „zkoušela" gloso-
lálii!), kritika nízké úrovně dopisů
posílaných k narozeninám starších a
starých členů sboru, nikam neve-
doucí rozhovory o tom, kde bude
umístěn hrací stůl po generální
opravě varhan atd. atd. To byly chví-
le, kdy evangeličtí rebelové vytáhli
do boje a při jedné takové přestřelce

najednou, k překvapení všech, ode-
šel bratr farář beze slova do kancelá-
ře; nastalo hrobové ticho a každý s
napětím čekal, co bude dál. Naštěstí
v čele stolu seděl jeden presbyter,
skromný, nenápadný, ukázněný,
pořádný, přísný k sobě. Tolerantní,
obdarovaný trpělivostí i diplomatic-
kým taktem. Moudrý, usilující o
vidění v souvislostech a do hloubky.
To byl kurátor Daniel Titěra. Tichým
hlasem pokračoval ve vedení schůze
a když se za nějakou chvíli vrátil
zklidněný pastýř sboru, ovečky už
poslušně seděly a pokračovaly v
práci. Laskavý diplomat se zklidňu-
jící uvážlivostí působil k tomu, aby
často rozjitřené nálady nevedly k
trvalému nedorozumění, ale aby
obdarování každého presbytera na-
šlo z pohledu sboru dostředivý
směr. To byl Daniel Titěra. Syn oblí-
beného a známého strašnického živ-
nostníka v oboru galanterním a tex-
tilním, který spoluzakládal strašnic-
ký sbor a spolufinancoval stavbu
sborového domu. Při děkovných bo-
hoslužbách před kázáním jsme sly-

šeli od faráře sboru tato slova:
„Můžeme tak nějak vidět přímo v živo-
tě, jak vypadá člověk obdarovaný Du-
chem svatým." 
Odvážná věta.
Připomněla mně poznámku z nád-
herné knihy Sándora Máraie Deníky
(l.svazek), kde čteme: „Chestertonova
malá studie o svatém Františku z Assisi
nás poučí, že bez laskavosti nemůže být
nikdo svatý. Člověk může být svatý jedi-
ně v lidském měřítku. A nejvýše stojí
tehdy, když v sobě potlačí netoleranci a je
laskavý. Ten nebeský trubadúr, snoube-
nec svaté Chudoby, nejenže oslovil Boha,
všehomír, ptáky a ryby osobně – už i to
je veliká věc -, ale on oslovil Boha, všeho-
mír, ptáky a ryby laskavě. …".
Dovolil jsem si malou úpravu pře-
kladu: místo slov laskavost, laskavý
jsou v knize slova zdvořilost a zdvo-
řilý. Chtěl jsem těmito jinými termí-
ny lépe vystihnout charakter a celo-
životní směřování strašnického
kurátora. Laskavý diplomat už tedy
není mezi námi. Máme ale mnoho
důvodů na něj vděčně vzpomínat. 

(„Deníky" přeložila z maďarského ori-
ginálu Estera Sládková a dílo vydalo

nakladatelství Academia 2008).
ZŠ

Laskavý diplomat Poslední rozloučení s RNDr. Ja-
roslavem Kučerou, CSc., původem
z Nikolčic, dlouholetým členem 
2. sboru ČCE v Brně, na odpočin-
ku v Táboře, se konalo v sobotu 
1. listopadu 2008 ve 12 h v Brně,
Blahoslavově domě (Lidická 79). 

MUDr. Věra Soběslavská


