
Máme čekat jiného?

S adventem je spojeno očekávání.
Někdo přichází a lidé na jeho pří-
chod reagují. Všímají si jeho slov i
činů. Někdy přichází na scénu
pochybnosti. Děje se tak tehdy,
kdy se liší představy spojené s
očekáváním od reality, která je v
tomto adventu přítomna. 
Jistě to není jenom příchod Kristův,
který byl spojen se sympatiemi i
antipatiemi jeho současníků. V rea-
litě naší každodennosti jsou to pří-
chody jednotlivých osob na scénu,
aby se ujaly svých rolí ve službách
duchovních i světských.
Každý, kdo do takové role vstou-
pí, zcela jistě nesplní všechna oče-

kávání, ale na druhou stranu zase
něčím překvapí. Přijde s něčím
novým, nečekaným. Může vstou-
pit dokonce i do role posla před
tváří Hospodinovou, aby připra-
vil cestu a dal průchod budoucím
událostem, přestože nad ním visí
a bude viset po celý jeho život
otazník. 
Nezapadne do společnosti tak, jak
bychom si možná představovali.
Nebude působit tak, jak bychom
chtěli a přece to nebude rákos,
kterým kývá vítr. 

Vladimír Pír, 
farář ČCE 

v Praze Uhříněvsi
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Poselství ke 4. neděli adventní

Mezinárodním vědeckým sympozi-
em o Bibli v životě reformačních
církví začaly v pátek 21. 11. 2008
dopoledne na Evangelické teologic-
ké fakultě Univerzity Karlovy osla-
vy 90. výročí vzniku Českobratrské
církve evangelické. Sešlo se více než
šest desítek zástupců z 20 církví z
Francie, Skotska, Německa, Itálie a
Spojených států. „Odkaz na Písmo je
pro reformační církve příznačný.
Symboly, které se uplatňují i v čes-
kých tradicích, jsou Bible a kalich,"
řekl děkan fakulty Martin Prudký.
Profesor Petr Pokorný představil
účastníkům sympozia doposud vy-
dané překlady Bible v českém jazyce
a řekl, že „Bible kralická znamená
přelom, je psaná s vhodnou jazyko-
vou obměnou, která vydržela celá
staletí a měla mimořádný význam v
době útlaku Jednoty bratrské... Ne-
patrná evangelická menšina změnila
dějiny, protireformace však byla mi-
mořádně úspěšná,“ konstatoval.
Český ekumenický překlad je podle
něj jedním z významných projevů
ekumenického sbližování, nastal po-
krok v rekonstrukci původních tex-
tů a pokročila teorie překladu. „Je
dobré, když je v národě jeden pře-
klad dominující, vidím v tom úspěch
ekumeny" jsou slova profesora Po-
korného pronesená na sympoziu.
Zahraniční hosté a zástupci Čes-
kobratrské církve evangelické byli
poté v pátek v podvečer pozdraveni
v pražském Obecním domě, v pri-
mátorském salonku, náměstkyní
primátora Marii Kousalíkovou.
Závěr prvního slavnostního dne
proběhl v Betlémské kapli.Více než
tříhodinový „Koncert k narozeni-
nám" moderoval David Vávra a
Michael Otřísal. Hráli a zpívali Spi-
rituál kvintet, Oboroh, Svatopluk
Karásek, Tomáš Najbrt a Noční opti-
ka. Diváci ocenili nápaditý program,
ve kterém vystoupil mj. také letos

devadesátiletý farář Jan Pokorný,
jehož datum narození spadá přesně
na den sjednocujícího Generálního
sněmu v roce 1918. Mezi mnoha vý-
znamnými hosty byl také kardinál
Miloslav Vlk. Hlavě katolické církve
předal synodní senior Joel Ruml
synoptickou Bibli, kterou ČCE vy-
dala ke svému výročí. Co popřál
kardinál Vlk evangelíkům k vý-
znamnému výročí? „My máme jako
církve mnoho společného. Aby-
chom tento společný základ, který
nás nedělí, spolu dokázali naplno
žít: Písmo svaté, společenství v Du-
chu svatém se Zmrtvýchvstalým
uprostřed nás, společné Věřím, mo-
dlitbu Otčenáš. Takže abychom do-
kázali na tomto základě, který je
nerozdělený, spolu žít.“ 

Vernisáží výstavy 90 let v Českobra-
trské církvi evangelické byly zaháje-
ny 22.11. 2008 sobotní oslavy v kos-
tele u Salvátora na Starém Městě. Po
zahajovací pobožnosti synodní ku-
rátorky Mahuleny Čejkové a po-
zdravech hostů se uskutečnil před-
náškový program. Hlavní referáty
měli synodní senior Joel Ruml, Ly-
die Mamulová, Jan Keřkovský a
kurátorka libereckého sboru Marta
Binková.
Po krátké diskusi vystoupil salvátor-

ský pěvecký sbor s pásmem „Osla-
vovat tě přicházím", po polední
pauze pak smíšený farářský sbor
„Všichni hříšní k vodám pojďte". V
odpolední panelové diskusi na téma
„Kdo je český evangelík", kterou
moderoval Jan Mamula, vystoupili
farář a náměstek synodního seniora
Miloš Rejchrt, docent Evangelické
teologické fakulty Jindřich Halama,
profesorka Masarykovy univerzity
v Brně Jana Nechutová, farářka
Hana Pfannová a student ETF UK
Pavel Hanych. Po pěveckém vstupu
tělesa dejvického sboru Naši pěvci
se konala slavnostní bohoslužba s
večeří Páně, sloužil farář a náměstek
synodního seniora Pavel Klinecký.
Druhý a závěrečný slavnostní den
byl zakončen koncertem Te Deum
Petra Ebena. Hrál orchestr evange-
lické Církevní konzervatoře Olo-
mouc.
V neděli 23. 11. pak byly ve všech
sborech církve slouženy bohoslužby
s jednotnou liturgií.

U příležitosti 90. výročí vydala ČCE
unikátní publikaci - Českou synop-
tickou Bibli. Kniha obsahuje Bibli
kralickou a Český ekumenický pře-
klad Bible, čili tzv. evangelické ro-
dinné stříbro. Bible vychází z káno-

Každý z křesťanských svátků má své osobité kouzlo. Žel dnes jen
pro křesťany, a to ještě ne pro všechny. Většině naší sekularizované
společnosti neříkají téměř nic, i když jsou spojeny se dny volna.
Snad ještě tak trochu Velikonoce, a to spíše svým folklorem než
náboženskou náplní.
Advent a Vánoce jsou však zcela něco jiného. Jejich třpytivému
kouzlu neodolá ani ten nejzatvrzelejší ateista. Advent a Vánoce
oslovují tajemnou řečí vnímání a cit celého národa.
V lidech se probouzí něco, co jakoby v nich po celý rok bylo mrtvé
či dřímalo a spalo.
Je podvečer jednoho z prvních adventních dnů.Venku přituhlo a
rychle se stmívá. Stojím u okna a dívám se ven. Ulice se vyprázdni-
ly od lidí a rozsvěcují se pouliční lampy. Jejich oranžové světlo
osvěcuje zatuhlé kaluže a bláto ulice. Obloha je temná, bez hvězd,
a mraky jsou tak nízko, že se téměř dotýkají špičaté věže kostela. A
tu se to stalo. Jako obrovské roje mušek se v žlutavém světle pou-
ličních lamp roztančily první sněhové vločky, a je jich stále víc a
víc. Celá dosud temná ulice začíná světlat bílým příkrovem sněho-
vé pokrývky. Střechy domů, ploty, keře, chodníky i asfalt silnice,
vše je najednou krásně světlé a bílé, pozlacené oranžovým světlem
pouličních lamp. I ta bělokorá bříza před domem ještě více zbělela
a smrk jako by si navlékl bílý, vánočně sváteční převlek. A sněho-
vé vločky tančí a tančí kolem luceren, vynořují se jako bílý přízrak
z temna noční oblohy a v milionech přistávají a pokrývají svým
bílým plédem celé město.
V prázdných ulicích vládne slavnostní bílé ticho. Ani auta nejezdí.
Osleplá okna domů se rychle rozžíhají žlutavým světlem lamp či
mrkají modravým světlem televizních obrazovek. Pod bílým pří-
krovem sněhu zmizely kaluže, bláto i smetí ulice. Všechno je jen
bělostně čisté. Je bílý slavnostní advent.
Myslím na text Izaiáše 1, 18: „I kdyby hříchy vaše byly jako šarlat,
jako sníh zbělejí," a pak na adventní a vánoční naplnění tohoto pro-
roctví. Vím, stříbrná poezie Vánoc opět roztaje a zase přijdou všední
dny, v nichž se opět vynoří špína ulice a temno města. Ale Ježíšovo
evangelium má tu moc všechnu špínu světa nejen přikrýt, ale i odstra-
nit a člověka naplnit svým světlem nadobro a navždy! 
Proto buď vítán, slavný Advente! Vítány buďte Vánoce! Sláva na výsos-
tech Bohu, na zemi pokoj mezi lidmi – Bůh má ve vás zalíbení! Amen.

Kurt Bartoš

Adventní zamyšlení...

Českobratrská církev slavila pod 
heslem „Svobodně a beze strachu"

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

Bibličtí andělé byli muži. Jejich
pověřením bylo varovat, napomí-
nat a sdělovat. Když jsem ale onen
prosincový podvečer potkával na
ulici mikulášovské trojice, funkci
anděla zastávaly dívky. Milé,
půvabné, nastrojené. 
Nic proti tomu. Přeji ženám jejich
rovnoprávnost,- a půvabu a laska-

vosti není nikdy dost. Jen aby se
nám celé evangelium nezjednodu-
šilo na přátelské laskavosti, pokoj
a nastrojenou pohodu. A zůstalo v
něm především ono původní
věcné a obsahově určité sdělení,
výzva a napomenutí. 

Ilja Herold

O feminizaci andělů

Dokončení na str. 4
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PREDSTAVITELIA EURÓPSKYCH CIRKVÍ SA STRETLI S FRANCÚZSKYM PREDSED-
NÍCTVOM EURÓPSKEJ ÚNIE
Brusel – CEC. Predstavitelia európskych cirkví, zastúpení Konferenciou
európskych cirkví a Komisiou (katolíckych) biskupských konferencií v
Európskom spoločenstve sa 21. novembra stretli s predstaviteľmi francúz-
skeho predsedníctva Európskej únie. Stretnutia predstaviteľov európ-
skych cirkví a predsedníctiev Európskej Únie sa stali už dobrou tradíciou.
Cirkevných predstaviteľov privítal na francúzskom Ministerstve zahranič-
ných vecí štátny sekretár pre európske záležitosti Jean-Pierre Jouyet. 
Diskusia sa venovala budúcnosti Európskej únie a Lisabonskej zmluvy,
ako aj otázkam súvisiacim s finančnou krízou. Predstavitelia cirkví vyjad-
rili želanie, aby legislatíva Európskej únie i národné legislatívy európ-
skych štátov lepšie chránili nedeľu ako deň odpočinku. Európska únia
práve v tomto období reviduje Úpravu o pracovnom čase. 
Ďalšou témou bola otázka presídľovania utečencov a politiky ich návratu
v Únii. Delegácia zdôraznila potrebu spoločnej európskej politiky pre mig-
ráciu a azyl, ktorá by ochraňovala ľudské práva utečencov, žiadateľov o
azyl a migrantov a ktorá by považovala integráciu za dvojsmerný proces,
do ktorého sú zapojení ako migranti, tak i hostiteľské spoločenstvá. 
Stretnutie sa venovalo aj otázkam práv menšín na celom svete, zvlášť tam,
kde sú kresťanské menšiny pod tlakom prenasledovania. Ako príklad
odznela situácia kresťanov v Iraku. V poslednej fáze sa diskusia venovala
globálnym záležitostiam ako klimatická zmena a vzťahom medzi Európ-
skou úniou a Afrikou. 

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ ODSÚDILA TERORISTICKÉ ÚTOKY V BOMBAJI
WCC. „Hlboko šokovaný a zarmútený" informáciami o teroristických úto-
koch v indickom Bombaji generálny tajomník Svetovej rady cirkví reve-
rend Samuel Kobia druhý deň po tragédii jednoznačne odsúdil tieto „bez-
ohľadné teroristické skutky a násilie namierené proti nevinným ľudským
životom." Vyjadril takisto „úprimnú sústrasť a súcit" obetiam útokov a ich
rodinám. 
„Sme presvedčení, že neexistuje nijaké ospravedlnenie takýchto ohavných
skutkov terorizmu a násilia,“ napísal Kobia 27. novembra predsedovi
vlády Indie Manmohanovi Singhovi. Väčšina cirkví v Indii sú členmi
Svetovej rady cirkví. Násilie v Bombaji si vyžiadalo takmer 200 obetí.

POČET PROTESTANTOV V NEMECKU KLESÁ RÝCHLEJŠIE AKO POČET KATOLÍKOV
Trevír (Trier), Nemecko – ENI. Počet veriacich v oboch najväčších cirkvách
v Nemecku – Evanjelickej a Rímskokatolíckej – sa zmenšuje. Po prvýkrát
od roku 1990, kedy došlo k zjednoteniu Nemecka, sa však Evanjelická cir-
kev Nemecka dostala pod hranicu 25 miliónov. V minulom roku (2007) sa
k cirkvi hlásilo 24,83 miliónov z 82 miliónov obyvateľov Nemecka. To je
viac ako o milión členov menej ako pred piatimi rokmi. Počet katolíckych
veriacich v Nemecku za minulý rok takisto klesol, ale o menej. V súčas-
nosti sa ku katolíckej cirkvi hlási 25,46 miliónov Nemcov. Celkovo v Ne-
mecku v súčasnosti 61,2 % obyvateľov patrí do jednej z dvoch najväčších
cirkví. V čase zjednotenia Nemecka v roku 1990 bolo v krajine o niečo viac
protestantov ako katolíkov. 
Krajiny bývalého východného Nemecka sa rozkladali prevažne na území,
ktoré bolo historicky srdcom evanjelikov, na miestach, kde v 16. storočí žil
a pracoval reformátor Martin Luter. V týchto krajinách sa ku kresťanskej
viere hlási v súčasnej dobe najmenej ľudí. V Sasku-Anhaltsku, do ktorého
patrí aj mesto Wittenberg, kde Luter v roku 1517 vyvesil známych 95 téz
proti odpustkom a ktoré bolo centrom reformácie, dnes iba 18,7 % popu-
lácie patrí k hlavným protestantským cirkvám alebo ku katolíckej cirkvi.
Najväčší počet kresťanov v dnešnej dobe žije na juhu a juhozápade
Nemecka, v bývalých západonemeckých krajinách – v Sársku na hranici s
Francúzskom sa ku kresťanstvu hlási 84,6 %, v Porýní, Bavorsku a Baden-
Württembergsku je to vo všetkých viac ako 70 %. 

PRAVOSLÁVNI NA UKRAJINE SI PRIPOMENULI SOVIETSKU GENOCÍDU
Varšava – ENI. Najväčšia pravoslávna cirkev na Ukrajine si pripomenula
výročie hladomoru zo začiatku 30-tych rokov minulého storočia, na
následky ktorého zomreli milióny ľudí. Cirkev po prvýkrát oficiálne ozna-
čila Sovietmi zosnovanú tragédiu ako „akt genocídy". Ruská vláda toto
označenie odmieta. „Zločin tohto druhu sa mohol udiať jedine v prostre-
dí, ktoré nenávidí Boha i človeka,“ povedala vo vyhlásení na stretnutí 
v Kyjeve Ukrajinská pravoslávna cirkev, ktorá je lojálna voči Moskov-
skému patriarchátu: „Bude nám to navždy pripomínať dni, kedy diabol
panoval nad Ukrajinou a ostatnými národmi v bývalom Sovietskom
zväze."
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Když se před 5 lety objevil návrh
Evropské ústavy, poctivě jsem si
těch 482 stran o 121 tisících slovech
prostudoval. A byl jsem zaskočen
tím, jak špatnou práci mohl tehdejší
předseda ústavního konventu, Va-
léry Giscard d’Estaing, pro instituci
tak významnou předložit. Pokládal
jsem proto za samozřejmé, když
alespoň Francie a Holandsko zjara
2005 návrh zamítly: Příliš mnoho
stránek, řečnění, protimluvů, dupli-
cit, nejasností, národních a státních
polívčiček i individuálních podtrhů.
Dodnes mi z Ústavy trčí v paměti
pětistránková definice ry-bích vnitř-
ností, příkaz naší republice doslova
fyzicky zničit čs.ocelářský průmysl,
a kdesi vzadu dole skromně se krčí-
cí drobounký odstaveček překrucu-
jící smysl všech chart o lidských prá-
vech direktivním výkladem, že
práva musí být sice respektována,
ne však dodržována, a že ani z uzna-
ných práv nevznikají žádné nároky. 
Rybí vnitřnosti dnes už Evropu
netrápí, ocelové srdce Evropy někdo
vstřícně zboural ještě než návrh
Ústavy mohl být zamítnut, a lidská
práva se stala právy nebeskými: Ani
chartisté, ani helsinští aktivisté k to-
mu neměli co říci. 
EU funguje dál svým samospádem,
ale potřebuje reguli. Ta byla vládám
(ne národům) předložena v polovi-
ně prosince 2007 ne již jako „Ústa-
va", ale jakožto „Lisabonská smlou-
va". Nemá tím jít jen o změnu názvu,
mělo by jít o významnou změnu
organizačně-právní formy: Evrop-
ská integrace již nemá být superstá-
tem, jak proti tomu mluvil a mluví
Václav Klaus, měla by být smluv-
ním společenstvím svébytných sub-
jektů. Jako úspěch se k tomu uvádí

zrušení hymny, vlajky a hesla EU,
které však byly včas (2007) přeurče-
ny na symboly bruselského parla-
mentu.
Smlouva se připravovala dlouho, v
několika krocích a záměrně potichu.
Pak se práce rozběhla: Oficiálně se
začalo 24.června 2007, 3.října 2007
byl návrh ukončen a 13. prosince
2007 byla Smlouva slavnostně pře-
dána k ratifikaci. Ratifikační prven-
ství si vydobylo Maďarsko, když
návrh smlouvy prostudovalo, pro-
jednalo a schválilo za čtyři dny. Vše
v originálním jazyce.
Existují dosud drobná zdržení. Od-
mítlo jen Irsko (4.června 2008, jedi-
né s referendem)... a brzdíme my.
Na hlavu Václava Klause padají
blesky a parlament zvažuje mož-
nosti jeho odvolání. Věcné problé-
my si parlamenty, vlády ani lid ne-
připouští.
Návrh Smlouvy má proti návrhu
Ústavy o dvě stránky méně. Ani tak
jsem jej již nestudoval. Vnucuje se
však sedm otázek:
(1) Jak je to s demokracií? Může být
parlament o 750 poslancích při
spoustě jednacích jazyků ještě
funkční? Ovšem počítá se vůbec s
jeho funkčností, když je mu upřeno
právo navrhovat zákony a obsazo-
vat a kontrolovat významné funkce?
A když vyslaní poslanci nezastupují
své země, ale tak zvané „frakce", to
je jakési partajní Eurokluby?
(2) Co bychom se dověděli o milita-
rizaci, zbrojení, preventivních vál-
kách a nasazování profesionálních
vojáků po Evropě, po světě i proti
vlastním lidem, kdybychom si 
poskládali jednotlivé odstavečky
Smlouvy, podtrhli je a sečetli? 
(3) Kam se ztratilo politikum, když

politika EU i členských států je pře-
dem hotově určena a zaměřena, a to
protisociálně a úzce podnikatelsko-
hospodářsky, v pojetí přísného neo-
liberalismu, který navíc s jinak pro-
hlašovaným tržním hospodářstvím
nemá nic společného? 
(4) Kam se poděla rovnost, volnost a
bratrství? A kde se vzaly všechny ty
kontroly, sledování, dotazníky, evi-
dence, policejní spolupráce a šetře-
ní?
(5) Jak je to se sociální otázkou, když
koryfejové liberální ekonomiky ve-
řejně mluví proti „prázdným po-
jmům" jako je rovnost, spravedlnost,
demokracie, humanita a lidská
práva? 
(6) Jak je řešen vztah EU k nadná-
rodním korporacím? 
(7) Čím se zabývají rozsáhlé struktu-
ry lobbistů v Bruselu, disponující
prý obrovskými fondy? Kde se asi ty
peníze rodí, a k čemu a zač se utrá-
cejí? 
Televize ani noviny mi to neřeknou.
Vládnoucí strany rovněž ne. Škoda,
že nelze spolehnout ani na církve,
ale nestranných odborníků je asi i
zde poskrovnu. Překvapilo mne jen,
že ani mezi horami katolických
knižních titulů jsem na nic nenarazil.
Něco by pak měla mít Německá cír-
kev, co by se dalo alespoň převyprá-
vět. Není-li však nikde nic, neměli
bychom si zapřemýšlet sami? 
Jde o osud generací. A na počátku
stojí myšlení,- skupinové zájmy...
ideologie.. ideje.. vztahy... duch. Spi-
ritualita. Přesvědčení. Víra. Evan-
gelium. Neměli bychom si nikdo
hrát na mrtvé brouky. Mohli by-
chom se jimi velice snadno stát. 

Ilja Herold

Z církví u nás i ve světě Lisabon

Rtuť teploměru se usadila těsně pod nu-
lou a začal poletovat sníh. Vánoce nebu-
dou tedy na blátě! Co ale na tom! V
tomhle věku Marta Malá víc než na poe-
zii zimní krajiny myslela na to, zda se to
nebude zítra na chodníku klouzat. Dnes
již ven nepůjde. Už ráno si koupila v ry-
bárně dva kousky kapra a kelímek bram-
borového salátu a před chvílí vybalila z
papírového pytlíku svazeček přeschlého
zlaceného jmelí od loňska. Tím vlastně
veškeré přípravy na Štědrý večer skonči-
ly. V poledne se byla ještě pro všechny
případy podívat, není-li ve schránce ně-
jaký pozdrav k svátkům, ale kromě rekla-
my od realitky tam nic nebylo. I když to
mohla předpokládat, přece jen jí to zamr-
zelo.
Bezděky si vzpomněla na Jarču Kulicho-
vou. Znaly se už z filozofické fakulty a
třicet let spolu učily na témže gymnáziu.
Když se před několika týdny setkaly v
metru, začala jí Jarča vypravovat, jak ji v
červnu jako každoročně navštívili stu-
denti z poslední třídy, kterou dovedla k
maturitě. Teď to ovšem jsou už propleša-
tělí mužští a odkvétající paničky. Ale co
všelijakých směšných historek jí připo-
mněli! To jí tedy Marta nezávidí. Ona si
ty nezralé klacky vždycky držela pěkně
od těla, zatím co o Jarčině „kázni" (v
uvozovkách) si kolegové ve sborovně
vykládali hotové anekdoty. Jarča také
Martě nadšeně vykládala o tom, jak musí
neustále odpovídat na desítky dopisů a
pozdravů. No, to se Martě stát nemohlo!
Už jako malá holka byla ve všem oprav-
du příkladná. Domů nosila vysvědčení se
samými jedničkami, každý den bušila do
klavíru a aniž by jí to musela matka
zvlášť zdůrazňovat, udržovala si v prá-

delníčku i školních věcech vzorný pořá-
dek. I farář prohlásil, že ještě neměl kon-
firmandku, která by se tak dobře vyznala
v bibli jako Marta. Vzdor tomu všemu
však nedovedla vždycky najít správný
poměr k lidem. Zvlášť nesnášela o pět let
mladšího Slávka. Nesnášela jeho hlučný
hlas a koňské řehtání u televize. Nesná-
šela, že občas u jídla mlaská a nedbá na
její napomínání. Nesnášela, že ji každou
chvíli vybízí, aby si s ním hrála jeho oblí-
bené stolní hry. To by si tedy dala! Jeho
hlasité projevy nadšení a zklamání jí šly
děsně na nervy. Nebrala na vědomí do-
mluvy rodičů ani biblická varování před
neláskou k bratrovi. Docela jí vyhovova-
lo, když šla na vysokou a přestěhovala se
k babičce, která měla veliký byt. Se Sláv-
kem se pak vídala téměř jen o víkendech.
Ani tehdy, když zemřeli rodiče, nenašla k
bratrovi cestu. A což teprve, když se ože-
nil! Z počátku jí Slávek občas zatelefono-
val a poslal pozdrav z dovolených a ke
svátkům, ona mu však dávala znát, že o
to nestojí. 
Sama si zařídila život po svém. Když se o
ni na filozofii ucházel chlapec z vyššího
ročníku, nedovedla se smířit s tím, že
zkouškami taktak proplouvá, zatímco ona
sama mívala vždycky nejvyšší prospě-
chové stipendium. A tak známost vzala
hned zkraje za své. Všichni se přece ne-
musejí oženit nebo vdát. Našetřila si na
družstevní garsonku, opatřila si před-
platné na koncerty a začala pravidelně
chodit na výstavy. Do školy dorazila
vždycky vzorně připravená – na rozdíl
od některých kolegů, kteří se nerozpako-
vali hodinu jen tak bez větší námahy
„ošolichat". A přece, když přišel „Den
učitelů", nebyla to kupodivu ona, kdo si

odnášel ocenění, ale leckdy právě někdo 
z nich. Jednou to byla dokonce i ta ne-
možná Jarča Kulichová, která nedovedla
ve třídě udržet kázeň a patrně ani si zís-
kat respekt – soudě podle toho, že byla u
studentů známá pod familiární přezdív-
kou Bábuška. 
Sněhu na okenní římse přibývalo a začal
se snášet večer. Štědrý večer! Kolikrát ho
už Marta prožívala sama, rozhodně však
nikdy v slzách. Tentokrát ale, jak tak hle-
děla z křesla do stále houstnoucí tmy, se
jí náhle živě vynořila vzpomínka na něco,
co jí bývalo kdysi o Vánocích zvlášť milé
a příjemné: stavění Betléma. Byl to pů-
vodně laciný papírový Betlém. Marta jej
však s otcovou pomocí pečlivě podlepila a
opatřila jednotlivé figurky dřevěnými
podstavečky. Vyrobili na něj i zvláštní
krabici, kterou Marta polepila vánočním
papírem. Právě ta krabice se však stala
příčinou velké mrzutosti. Jednou, právě
když Marta klečela na zemi a rovnala
jednotlivé části Betléma, přihnal se Slá-
vek a při pohledu na tu krásu začal jako
obvykle rozjíveně výskat. Betlém ho nad-
chl tak, že si vůbec nevšiml odložené kra-
bice a dupl na ni. Ano, ta krásná, pracně
vyrobená krabice tu tehdy ležela dočista
zničená. Ačkoli bylo Martě už čtrnáct
let, dala se do zlostného jekotu a žádala,
aby ničitel ihned krabici opravil. Rodiče 
s ní kupodivu souhlasili a Slávek se
musel pustit do díla. Trvalo mu to hodně
dlouho, než všecko podlepil a vyztužil.
Co kdybych si po dlouhých letech Bet-
lémek zas jednou postavila? napadlo
Martu. Asi by jindy tenhle dětinský
nápad zavrhla, tentokrát se však zvedla a
vydala se do komory pro Betlém. Nemu-

Tajemství starého Betléma

nu původní kralické „Šestidílky", v
jejímž pátém díle byly zahrnuty jak
deuterokanonické knihy, dnes uží-
vané zejména katolickou církví, tak i
některé pseudepigrafy, které použí-
vají především církve pravoslavné.
Je tedy vydána v širokém ekumenic-
kém kánonu. Předmluvu napsali

společně synodní senior Joel Ruml a
kardinál Miloslav Vlk. Díky úspor-
nému grafickému uspořádání se
oba překlady vešly do jediného dob-
ře čitelného svazku. 

(Psáno pro evangelický časopis Český
bratr)

(ib) Dokončení na str. 4

Českobratrská církev slavila 
pod heslem
„Svobodně a beze strachu"

Dokončení ze str. 1



Čas, kdy jeden rok končí a další
začíná, svádí k nějakému ohlédnutí,
bilancování, a také k výhledům do
budoucnosti. Jaký byl minulý rok?
Jaký bude ten další? S čím do něj
vcházíme? Žel, až příliš často se u
nás objevují stesky, jak byl ten minu-
lý rok složitý, těžký, jaké starosti a
trápení nám přinesl...
Rád bych odcitoval jen pár slov od
muže, který si nejen pečlivě vedl
deníky, ale ještě právě na konci roku
psal takové kratičké sumáře ode-
zněného období.
31.12.1782 „... uzavírali jsme tento
rok s chválami a díky našemu Pánu
za jeho dobrotu a za laskavost, kte-
rou nám Spasitel prokázal, když nás
vysvobodil z mnoha nebezpečí, a že
se o nás tak srdečně zajímal. Ale
vyznávali jsme mu svá přestoupení
a nedostatky a prosili za odpuštění
všech našich hříchů."
31.12.1788 „Ta hlavní věc, která nás
naplňuje radostí a odvahou, je, že
evangelium Ježíše, našeho Spasitele,
jeho vtělení, utrpení a jeho smrt za
nás a za celý svět není kázáno na-
darmo; vidíme, že vždy nachází
srdce a uši."
Mohlo by se zdát, že tato slova
pochází od člověka, kterému se cel-
kem dařilo. Který prožíval Boží
dobrotu a laskavost, vysvobození z
nebezpečí, který mohl být proto
naplněn radostí a odvahou... Ne-
jsme v pokušení mu trochu závidět?
Podívejme se, kdo a v jaké situaci
zaznamenal uvedená slova do
svých Deníků.
Jedná se o Davida Zeisbergera, tzv.
apoštola indiánů. Byl jedním z nej-
význačnějších misionářů obnovené
Jednoty bratrské a letos si připomí-
náme 200 let od jeho narození v
Suchdole nad Odrou. Není dostatek
prostoru zachytit byť jen to nejpod-
statnější z jeho života a díla – připo-
meňme proto jen, že prožil mezi
indiány různých kmenů /Delawary,
Lenapy, Irokézy, Mohawky, Mohy-
kány a Onondagy/ více jak 6 desí-
tek let, že bezvadně ovládal mnoho
jejich jazyků, takže byl již v mládí
vyhledávaným překladatelem v cír-
kevních i státnických službách, že
dokonce napsal řadu význačných
jazykových prací /slovníky, grama-
tiky, překlady do indiánských jazy-
ků/, ale zpracoval také Historii
severoamerických indiánů. Právě
pro jeho důvěrnou znalost reálií

života indiánů v pohnutých letech
většiny 18. století, které bylo na se-
veroamerickém kontinentě tak ruš-
né a vzedmuté nejrůznějšími válka-
mi, jsou jeho Deníky jedinečným
pramenem k poznání této doby, jak
byla prožívána původními obyvate-
li v praktickém životě.
I my máme možnost zasadit uvede-
né úryvky ročního bilancování do
konkrétních souvislostí – např. ten
první citát z roku 1782 uzavírá rok,
v němž došlo k tzv. „gnadenhutt-
skému masakru". To totiž bojůvka
bílých hraničářů pod vedením kapi-
tána Davida Williamsona přepadla
Gnadenhutt, osadu křesťanských
indiánů, kterou David Zeisberger
založil, všechny její obyvatele za-
hnala do kostela a zapálila jej. Po
těch, kteří se snažili z plamenů unik-
nout, hraničáři stříleli. Při tomto
masakru tragicky zahynulo na 90
mužů, žen a dětí včetně teprve
dvouměsíčního mimina. Z celé osa-
dy pokojných obyvatel pouze 2
muži šťastně unikli. Sám Zeisberger
měl štěstí v neštěstí, byl totiž v té
době opět ve vězení, protože žádné
z válčících stran nevyhovovalo jeho
působení a shromažďování indiánů
do mírumilovných osad. Každá
fronta konfliktu by totiž uvítala je-
jich pomoc a nikdo nemohl věřit, že
by v této záplavě válek, bojů, mo-
cenských konfliktů a zápasů o půdu
k životu mohl být někdo zcela neu-
trální...
Dodejme, že zničení indiánské křes-
ťanské osady Gnadenhutt nebylo až
takovou výjimkou. Mnohé z dalších
osad, které založil D. Zeisberger ne-
bo ostatní bratrští misionáři, bylo
zničeno. Zeisberger tak se svými
indiánskými druhy zažil mnoho

strádání, putování do dalších a dal-
ších končin, v nichž doufali najít
podmínky pro to, aby mohli žít po
svém. Doputoval tak od Georgie,
Pennsylvánie a Ohia až k Velkým
/kanadským/ jezerům, aby se pak
museli vracet zpět. Častokrát byli
zdoláni útrapami cesty i krutým
hladem, v počtech zdecimováni i
epidemiemi neštovic. Není divu, že
Zeisberger /a mnozí z jeho indián-
ských druhů/ si velmi přáli žít
uchráněni všech těch válek i zhou-
by, kterou přinášela civilizace bílého
muže a snili o tom, že se Ohio stane
státem indiánských křesťanů, jakou-
si rezervací pokoje a bezpečí. Nesta-
lo se tak, ani se tak nemohlo stát.
Ještě bych pro znalce dobrodružné
literatury z amerického západu rád
uvedl, že chrlič maxi-dobrodružně
a super-romantických příběhů Za-
ne Grey, který si nikdy nedělal pří-
liš starostí s nějakými reáliemi,
právě událost gnadenhuttského
masakru zachytil v knížce Duch
pohraničí s podtitulem „Román z
doby prvních osadníků v údolí
řeky Ohio" /Praha 1934/, kde však
viníky těch zvěrstev byla tlupa
indiánských ničemů podněcovaná
bělošskými desperáty, a ona rota
bílých hraničářů jen nemá možnost
tomu masakru zabránit... Jsme-li u
tohoto druhu literatury, pak pro
zajímavost dodejme, že udatný a
ušlechtilý Čingačgúk z Posledního
Mohykána Ferimora Coopera /na-
posledy zfilmován 1992/ má svůj
literární vzor v indiánu jménem
Tchoop, který však do doby, než se
stal působením bratrských misio-
nářů křesťanem, byl naprosto
nespolehlivým, opovrženíhodným
ožralou a násilníkem.
A po kratičkém pohledu na část
životních osudů Davida Zeisber-
gera se vraťme v čase, kdy se mění
letopočet, k jeho slovům, kterými
shrnoval tak pohnuté roky, a kdy
vyznával svou naději pro budoucí
čas. Mohli jsme si uvědomit, že
nezaznívala snadno a že se v nich
odrážela jeho velká pokora, vděč-
nost, důvěra v Boha. Rozhodně ani
časy, kterými procházíme my,
nejsou příliš snadné. A nevíme, co
nás čeká. Kéž bychom ale měli
vždycky otevřené oči, abychom za
sebou i před sebou viděli působení
Boží lásky.

Bohumil Kejř
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Na přelomu roků

V předvánoční době se znovu vra-
cím ke knížce Jiřího Ottera nade-
psané "Za mřížemi a dráty - také
trochu jinak", v níž vylíčil své
vzpomínky na dobu věznění v
německých nacistických věznicích
a lágrech za druhé světové války.
Vzpomínám v této souvislosti i na
chvíli, když nám přinesl na její
prezentaci také ono dávné kapesní
vydání Lutherova německého pře-
kladu Nového zákona a Žalmů,
které tajně získal od vzácného
německého přítele. Onu "biblič-
ku", jak ji v knížce láskyplně nazý-
vá, kterou vidíme také na obalu

knížky, s rukou, která ji drží. Ta knížka mu užitečně sloužila v závě-
rečném půlroce jeho věznění, kdy ji používal i pro biblický kroužek
svých spoluvězňů. Jde o svědectví, co Boží slovo dokáže dělat s naším
životem i právě v mimořádně těžkých podmínkách. Za toto svědectví
jsem nesmírně vděčný - a patří to pro mne k nejdůležitějším, co jsem
tady zažil - jako člověk, který pochází právě z toho Německa, odkud
přišlo tolik zlého do Československa a jiných mnoha zemí a kde i Jiří
musel trávit kus svého mládí ve vězeních a táborech. (Knížka začíná
událostmi před 60 lety, právě letos na podzim připomínanými, a dále
i nacistickou okupací ČSR a zřízením Protektorátu.)
V souvislosti s významem oné "bibličky" propašované do vězeňské-
ho tábora se však musím ještě vrátit k onomu podtitulu knížky: Také
trochu jinak. To "trochu" se mně zde jeví jako understatement, jako
silná "podsázka". Ve skutečnosti to bylo hodně jinak: to, jak autor líčí,
způsobem, jakým rozuměl a přijal ty vězeňské zkušenosti, jak přijí-
mal všechno, co zažil, jako z Božích rukou, s tím, že milujícím Boha
všechny věci napomáhají k dobrému (Ř 8,28) ! To, s jakou pokorou a
ochotou šel svou cestou s obrovskou nadějí, že se dostane zase ven z
nacistického zajetí, že bude zase doma a že všechny ty zkušenosti mu
budou pomáhat ve službě faráře jako kazatele evangelia. Vidím zde
zázračnou moc Božího slova, která přináší odpuštění a smíření: jak
může člověk, který zažil surové údery gestapáka Haase při tak tvrdém
výslechu, jak může ten člověk věnovat svůj pozdější život službě smí-
ření mezi Čechy a Němci ? Tato malá knížka je živým svědectvím, že
je to Duch svatý. který otvírá tuto cestu a vybavuje autora duchovní-
mi nástroji pro tuto službu. 
Vedle té zmíněné bibličky nám Jiří J.Otter přinesl k prezentaci své
knížky i ukázky svých někdejších biblických úvah pro kroužek
vězeňské nedělní školky, psaných na kusech starého balicího papíru.
Pro tyto úvahy vybíral především texty z žalmů nebo listů apoštola
Pavla. - Jeho knížka mne hluboce oslovila. A jsem si jistý, že ta kniha
osloví všechny, kdo ji vezmou do ruky a vydají se s autorem cestou
sledování jeho neobyčejného životního příběhu. Těm, kdo ji ještě
nemají , může být vhodným doplňkovým vánočním dárkem. 
(V našem církevním ústředí připravujeme překlad této knížky do
němčiny, aby i němečtí čtenáři mohli slyšet to silné svědectví Jiřího
Ottera o víře a naději v Ježíše Krista i za velmi těžkých životních okol-
ností.) 

Gerhard Frey - Reininghaus

Za mřížemi a dráty 
- nejen trochu jinak 

Zvláštním způsobem zpracovává
vánoční událost evangelista Jan.
Zatímco jeho kolegové Matouš a
Lukáš se doširoka rozepisují o
Josefovi, Marii a děťátku v jeslič-
kách, Jan mluví o Slovu. Ne o leda-
jakém. O takovém, které platí od
počátku, v určité dějinné chvíli však
zazní nahlas. Ne jako burácení
hromu, které na sebe okamžitě strh-
ne pozornost davů. To podivuhodné
Slovo, skrze něž podle Jana všechno
povstalo a bez něhož nepovstalo
nic, zaznělo v dějinách velice cudně.
Jen jako šeptnutí. Zaslechlo ho pár
betlémských pastýřů a skupinka
mudrců. Byli jím však natolik pod-
maněni, že si ho nemohli nechat pro
sebe. Pochopili, že v něm tkví tajem-
ství života, jehož se lidé po tisíciletí
marně pokoušeli zmocnit. Teď je
před nimi odhaleno: V dítěti Josefa a
Marie k nám promlouvá Bůh.

Proto je to dítě tak mimořádné.
Ačkoli má pozemské rodiče, vstupu-
je jím do našeho světa to, co oko
nevídalo, ucho neslýchalo a na lid-
skou mysl nevstoupilo. Nebo snad
někdo viděl syna z rodu královské-
ho přicházejícího na svět ve chlévě?
Nebo snad někdo slyšel o panovní-
kovi, který neměl, kde by hlavu slo-
žil? Nebo snad někomu vstoupilo na
mysl, že by vládce sloužil? To nejsou
lidské způsoby. My lidé toužíme po
pohodlí, lísáme se k mocným a chce-
me, aby nám druzí sloužili. V tom
mezi námi není rozdílu. Slovo, které
určuje Ježíšovo myšlení a jednání,
nepochází ani od Josefa ani od Ma-
rie. Zaznívá z prostoru jiné životní
filozofie, nežli jsou ty naše lidské.
Ty slibují život, ale vedou k smrti.
Slovo, které se v Ježíši stalo tělem,
vede k smrti, ale přesto ve svých
důsledcích dává život.

Evangelista Jan přirovnává ono
Slovo vtělené v Ježíši ke světlu. A
dějiny mu daly zapravdu. Lidi, kteří
žili s očima upřenýma k Ježíši, tma
nikdy nepohltila. Mohla je obklopo-
vat, svírat a dusit, ale oni měli před
sebou jasný bod, který jim ukazoval
směr. Kdo se orientuje na Ježíši, má
ten nejlepší předpoklad k životu. V
něm totiž nalezlo svůj definitivní
výraz tvůrčí Boží Slovo. To, které
skrytě platí od počátku, za císaře
Augusta však v Betlémě zaznělo na-
hlas. Syn Josefa a Marie odhalil nej-
zazší tajemství bytí. Skutečnost, že
láska, která miluje i když ji to bolí,
je nevlastnější podstatou stvoření.
Co jsme my lidé od počátku tušili,
čemu jsme se však současně zuby
nehty vzpírali, to bylo jednou pro-
vždy zcela jasně vysloveno: V Ježíši
Nazaretském nás přichází vysvobo-
dit ze zajetí smrti sám Bůh.

Emanuel Vejnar, 
evangelický farář

Jen jako šeptnutí

(K nové pozoruhodné knížce vydané v Kalichu)



Bohoslužby
V Klasických dogmatikách čteme
o trojím úřadě Ježíše Krista (mu-
nus triplex). Rozumí se tím trojí
úřad či služba ku spáse člověka,
vyjádřeno v katechismech slovy,
že Kristus je nám knězem, proro-
kem a králem. Z biblického pohle-
du nalézáme v Pánu Ježíši jeho za-
slíbení, vyjádřené, že po svém
oslavení rozdal porůznu tyto dary
lidem (Ef 4,8n), tedy především
svým služebníkům kazatelům a
pastýřům.
Jako zvláštní charismata se nepo-
chybně obrážejí i na životním díle
faráře dr. Jana Pokorného, který
dosahuje letos devadesáti let. Jeho
hluboká šíře vzdělání dosvědčuje
jeho pozoruhodný dar vyjádření
zvěsti evangelia prostým způso-
bem nejen náročným poslucha-
čům - městským vzdělancům, ale i

prostým posluchačům venkova, a
to dík jeho pastorační zkušenosti i
znalosti potřeb lidí, zvláště ne-
mocných a opuštěných. V jeho ká-
záních bývají posluchači přesvěd-
čeni o schopnosti vyjádřit srozu-
mitelně biblickou zvěst o vykou-
pení a také rozpoznat v nich přímo
prorocké poslání církve, jehož no-
sitelé jsou právě kazatelé našich
sborů. Jde o slovo v pravý čas a na
pravém místě jako slovo v promě-
nách času i společnosti. Proto je
často volán do mnoha sborů. Proto
mu byla dána důvěra celé církve
volbou za náměstka synodního
seniora. Zůstal však věrný svému
brněnskému sboru. Není divu, že
požíval zvláštní úcty v jednání se
státními úřady, i když to bylo ně-
kdy, zvláště při obsazování sborů,
obtížné.

Rád jsem přijímal jeho zkušenosti
jako mladý nezkušený kazatel a
vyhledával jej v jeho kanceláři na
Opletalově ulici. Rád mne přijal a
zvláště v mém pocitu opuštěnosti,
která časem doléhá na kazatele i
jeho rodinu. Po každém setkání s
tímto laskavým spolubratrem v
úřadě následovala povzbudivá
apoštolská slova „Buď dobré mys-
li". Uvědomil jsem si v takových
chvílích, jak bere své kolegy vážně
a přehlíží theologické kategorie,
nejsa přijímačem osob. To je vskut-
ku pastýřské charisma, jak se sluší
na věrné služebníky na Božím
díle. Proto: Soli supremo Deo Glo-
ria. 
Ve vděčné vzpomínce máme i ze-
snulou jubilantovu manželku Ale-
nu. Esto nobis praesentia gratia Dei.

Z. Navrátil

KŘESŤANSKÉ DOMY "GRÜNE AU"
Samoobslužné domy - s apartmá-
ny, bungalov - zvou k rekreaci do
nádherné alpské krajiny v St.
Wolfgang. Slovo Boží, jehož je náš
dům plný, i kouzlo krajiny půso-
bí, že tu i duše může dýchat. Vý-
chodně od Salzburgu přes Linz z
Prahy asi 4 hod. Asi 45 míst, pro
skupiny i jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Atraktivní
výlety do okolí, zubačka na Schaf-
berg 1783 m, cykloturistika, v zi-
mě sníh až do Velikonoc, pestrý
venkovský podzim - zážitek ne-
zapomenutelný! Horské túry za-
čínají přímo u domovních dveří. 
Cena: Od 15,50 do 18,50 euro/den;
mimo hl. sezonu sleva, rovněž i
děti sleva. www.christliches-frei-
zeitheim-gruene-au.de 
Jiří Potoček, tel/fax 49 553 9393. 

Č. 23
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V TÁBO-
ŘE HLEDÁ UČITELKU. Informace:
Ondřej Soběslavský, e-mail:
soběslavskyondrej@seznam.cz 

č. 37
FARNÍ SBOR ČCE V ROVEČNÉM hledá
kostelníka/kostelnici. Kostelnické
práce v rozsahu zhruba 20-30 hodin
měsíčně. Sbor poskytuje k užívání
bývalou faru; opravený obytný
dům s bytem 4+1 (130m2), s menší
zahrádkou, sklepem a garáží. Věřící
rodina vítána. Krásné prostředí
Vysočiny; 55 km severně od Brna.
Nástup možný na jaře 2009. 
Kontakt: FS ČCE Rovečné č. 174
PSČ 592 65, e-mail: rovecne@evang-
net.cz tel: 732 852 503. 

Č. 38

PRONAJMU POKOJ s příslušenstvím
věřícímu muži (ženě) v Praze. 
Tel.: 251 814 597

č. 39

Vlídná tvář brněnského faráře Inzerce
SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f Ulrich Biskamp 
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f Eva Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f Josef D. Beneš 
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f Martin T. Zikmund 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f Elen Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216;f Christof Lange 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f Jaromír Strádal
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f Luděk Rejchrt
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Zvonimír Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f Irena Škeříko-
vá + f Marta Zemánková 
PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO; Ne 9.30
Donovalská 1862; f Michal Šourek
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f Lýdia Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f Ivo Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z.Wintra 15/746; f Petr Hudec +
f Abigail Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; f Pavel Po-
korný + f Marta Zemánková 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f Miro-
slav Erdinger + f Miloš Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f Roman Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.00
Třebešovská 2101/46; f Petr Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f Pavel Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378; f Vladimír Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f Jiří Ort 
Ochranovský seniorát - Praha 4, Mi-
chelská I/7, Ne 9.30; f Eva Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, Grulich a Plchot
PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Římská 43, Mošner
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9.45
Koněvova 23, Kaleta
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17:00
Cílkova 639, Robert Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10:00
V Ladech 10, Robert Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B.Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, Heczko
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, Ne 10.00
Stoliňská 2502/41b, Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, Kloubek
PRAHA 13 – Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M.Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, Waldrop

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3, Ne 10 .00
Vinohradská 68
PRAHA 3 (rusky mluvící), Ne 17.00
Vinohradská 68, Genadij Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, Gareth Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, Jáchym Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, Keith Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Ječná 19, f A. Procházková
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.30
Křovinovo nám. 12, f P. Hradský
PRAHA 10 – STRAŠNICE, Ne 10.00
Vilová 26, f P. Kuchynka

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
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sela hledat, vždyť u ní vždycky všecko
mělo své místo. Když se vrátila, rozváza-
la dvoubarevnou šňůru, odložila víko a
začala stavět na stůl jesle i postavičky.
Náhle se však zarazila a zadívala se po-
zorně na odklopené víko krabice. Bylo
zespoda vyspravené vrstvou papírů,
vytržených ze starého školního sešitu,
který si na konci školního roku Slávek
přinesl domů. Těmi papíry tehdy zpev-
nil poničenou krabici. Tolikrát Marta ty
papíry viděla, nikdy ji však nenapadlo
věnovat jim větší pozornost. Až dnes si
pořádně všimla, co tam je pod pleskanci
lepidla napsáno rukou devítiletého sou-
rozence: „Naše rodina. Ze všech nejradě-
ji mám starší sestru Martu. Je moc hod-
ná. Hraje se mnou Pozemky a jiné hry.
Někdy mi pomáhá s úkoly nebo mi čte o
Neználkovi  Zastane se mě před staršími
dětmi. Tady ..." Zde školní vyprávění
končilo, poněvadž bylo napříč přelepené
jiným papírem. Ale vždyť to tak vůbec
nebylo! chtělo se Martě v první chvíli
zaprotestovat. Všecko je to výmysl! Co-

pak jsem se takhle někdy k bratrovi cho-
vala? Možná však, že takhle si to bráška
někdy představoval a po tomhle toužil. A
já jsem byla vždycky povýšená, domýšli-
vá, samospravedlivá a  protivná. A změ-
nila jsem se někdy? Kdoví, jakým doj-
mem jsem působila ve škole na kolegy a
studenty! Není to má vina, že kolem
mne zůstávalo vždycky prázdno a nikdo
za mnou nikdy nepřišel poklábosit si jako
chodili za Jarčou? A jak se srovnával
můj život s apoštolovou výzvou, ať jsme
k sobě navzájem dobrotiví, milosrdní a
odpouštíme si, jako i Bůh v Kristu od-
pustil nám?
Náhle Marta přitáhla k sobě telefonní
seznam a začala listovat: Malý Václav,
Malý Viktor, Malý Vítězslav... Dlouho
Slávkovi nevolala a jemu, jak se zdá, me-
zitím změnili telefonní číslo. „Nazdar,
Slávku, tady je Marta. Promiňte, že vo-
lám tak nevhod, ale chci jen všem u vás
popřát pěkný Štědrý večer a požehnané
svátky!" – „No ne!" ozval se halasný
bratrův hlas. „Kdyby nám někdo ohlásil,
že jsme vyhráli milion, nemohlo mě to víc

překvapit. Moment, Marti, vydrž u tele-
fonu, musím se na něco optat Maruš-
ky..." Několik vteřin bylo ve sluchátku
ticho. „Jsi tam ještě? Tak poslouchej, dra-
há sestřičko! Marie trvá na tom, že musíš
ihned sednout na tramvaj a přijet. Jsou
tu i naši mladí. Vždyť oni tě skoro nezna-
jí! Tak hoďte sebou, ctihodná paní profe-
sorko!" Marta se nezmohla na kloudnou
odpověď. Teprve po chvilce ze sebe vypra-
vila: „Dobře, jestli vás to nebude obtěžo-
vat." – „Máš ty ale nápady!" zachechtal
se dunivý hlas.
Když Marta odložila sluchátko, zůstala
chvíli sedět jako omráčená. Pak ale
začala překotně uvažovat: Ale co mám
tak nahonem sehnat, abych tam nepři-
šla docela s prázdnou? A co si mám vzít
na sebe, aby to bylo vhodné? A zamíři-
la k šatníku, kde měla v dokonalém
pořádku na ramíncích rozvěšenou svou
garderobu. Kdo by mohl tohle předví-
dat, když brala do rukou ten starý
Betlém?

Daniel Henych

Tajemství starého Betléma
Dokončení ze str. 2

Před příchodem člověka pokrývaly
pralesy většinu naší země. Koruny
obrovských jedlí čnějící vysoko nad
okolní buky, staleté rozložité duby,
vysoké smrky - to vše vytvářelo
obraz tehdejší krajiny. Po příchodu
člověka začal les následkem nekoor-
dinované těžby postupně mizet, až
dosáhl přibližně třetiny dnešního
stavu. Přesto existuje možnost, jak
přírodě znovu navrátit její původní
krásu. Řešení nabízí liberecká orga-
nizace Čmelák – Společnost přátel
přírody, která na svazích Ještěd-
ského hřebene již od roku 2004 reali-
zuje projekt Nový prales.

Nový prales může růst i díky Vám…
Unikátní projekt přeměny smrkové
pouště na smíšený les plný života
můžeme realizovat především díky
pomoci celé řady přispěvatelů. V
rámci veřejné sbírky doposud při-
spělo na Nový prales více než 3 500
lidí. Díky jejich podpoře se z prvních
sedmi hektarů rozrostla lokalita, na
níž realizujeme náš projekt, na stáva-
jících 25 hektarů, které zahrnují jak
mladé smrkové monokultury, které
se snažíme změnit, tak i staré poros-
ty, které jsme výkupem zachránili
před vykácením. Prales zatím tvoří
čtyři oddělené pozemky. Nyní
máme možnost zakoupením dalšího

kusu lesa učinit další krok k jejich
propojení v jeden souvislý celek.
Pevně věříme, že projekt Nový pra-
les osloví i Vás a pomůžete nám zís-
kat potřebné finanční prostředky na
uskutečnění této vize. Zakoupením
dárkového certifikátu Patron Nové-
ho pralesa potěšíte nejen své blízké,

ale z Vašeho rozhodnutí tak bude
mít radost i příroda. Držitelé dárko-
vého certifikátu se mohou v průbě-
hu roku těšit na pozvání  na zajíma-
vé exkurze, během nichž uvidí na
vlastní oči změny, které v Novém
pralese i díky jejich podpoře probí-
hají. Sami si zde také budou moci
svůj stromek zasadit. Podrobnější
informace o projektu i způsobu zís-
kání dárkového certifikátu získáte
snadno prostřednictvím 

www.novyprales.cz.  

Od července do listopadu 2008 jsme přijali tyto
dary na tiskový fond:

Církev bratrská - Praha 5 Smíchov 3.000,-
ČCE - sbor neuveden 4.000,-
ČCE - Strměchy 200,-
MSKJ Kolín 1.000,-
sestra Hudcová Pavla 2.000,-
bratr Miloš Jílek - Praha 1.000,-
manželé Kejřovi - Vysoké Mýto 1.500,-
bratr Navrátil Z. - Hustopeče 200,-
manželé Pokorní - Pardubice 10.000,-
bratr Pospíšil Drahomír - 

Nové Město pod Smrkem 500,-
sestra Slavíková Jarmila - Chrudim 10.000,-
nejmenovaný dárce 1.000-
Dárcům děkujeme.

Na Ještědském hřebenu roste Nový prales.
Nevěříte?



V rámci grantu Grantové agentury akademie
věd A801830801 „Josef Lukl Hromádka
(1889–1969) a český protestantismus v letech
1945–1989" začala letos na Evangelické teolo-
gické fakultě UK práce na biografii tohoto
významného českého teologa. Již název
grantu však vypovídá, že biografie bude
zasazena do širokého kontextu českých pro-
testantských církevních dějin druhé poloviny
20. století. Jejich součástí jsou samozřejmě i
menší svobodné církve, o něž se zatím vědec-
ké historické bádání příliš nezajímalo. Tento
článek chce být vlaštovkou, jež snad přinese
více zájmu o tuto neprávem opomíjenou
oblast naší minulosti.
S únorovým převratem v roce 1948 se defini-
tivně hroutí již tak v době začínající studené
války pokulhávající představa Českosloven-
ska jako mostu mezi Východem a Západem.
Československo pod vedením Komunistické
strany Československa (KSČ) se s definitivní
platností ocitlo v táboře socialistických zemí,
kde byla bezvýhradně uplatňována zahra-
niční politika Sovětského svazu. Převrat stra-
ny hlásící se k extrémním formám marxistic-
ké ideologie představoval ve svých důsled-
cích sám o sobě velký zásah do náboženské-
ho života tehdejšího Československa. O to
více se v pozornosti KSČ a státních institucí
bdících nad náboženským životem v zemi
ocitly církve, jež měly své historické vazby na
politický „Západ". Mezi nimi hrála svou roli
i Bratrská jednota Chelčického (BJCH).
Vztahy státu k této církvi se od roku 1948
postupně zhoršovaly, až nakonec v letech
1952–53 stála Bratrská jednota Chelčického
na pokraji ilegality.

První kontakty s režimem
Úvahy o možné likvidaci či omezení malých
svobodných církví se objevují v církevní poli-
tice KSČ poměrně brzy. Již v červenci 1948
byla otázka jejich omezení konzultována se
zástupci nekatolických církví: „Na podnět dr.
Huba bylo jednáno o poměru evangelických círk-
ví, zejména českobratrské církve, slovenské lute-
ránské a slovenské reformované k drobným sektám
a denominacím. Zástupci všech těchto církví jed-
nomyslně prohlásili, že s těmito denominacemi
nepěstují žádné styky, mnoho jejich činností jim
překáží a že na nich nemají žádného zájmu. Otáz-
ka drobných denominací je z politického hlediska
důležitá proto, poněvadž se tu jedná o sekty, které
jsou úzce organizačně spjaty se zahraničními
americkými církvemi na př. adventisté, baptisté,
mormoni atd., což vyžaduje politické ostražitos-
ti."1 Na přelomu čtyřicátých a padesátých let
20. století však byla prioritou církevní politi-

ky KSČ římskokatolická církev, a tak v tomto
směru žádné celorepublikově významné
kroky podniknuty nebyly. Praktickým dopa-
dem těchto raných úvah bylo nakonec „pou-
ze" zabavení majetku a zákaz Armády spásy
a Církve posledních svatých Ježíše Krista na
jaře 1950.2
Řada dalších svobodných církví se v tomto
období naopak dočkala státního uznání –
mezi nimi BJCH, Církev adventistů sedmého
dne (CASD) či Jednota českobratrská (dnešní
Církev bratrská) – což s sebou neslo mimo
jiné i konec finanční nezávislosti svobodných
církví. Tento krok, navenek prezentovaný
jako zrovnoprávnění všech církví působících
v Československu, měl dokončit postupné za-
vádění dohledu státu nad církvemi a nábo-
ženskými společnostmi v Československu. 
V právní rovině se tento dohled opíral o tzv.
církevní zákony z října 1949.
V období mezi lety 1949 až 1951 nacházíme 
v materiálech Státního úřadu pro věci církev-
ní (SÚC) první hodnocení baptistické církve.
Vrcholní představitelé baptistů (především
předseda Jan Říčan) jsou zde vesměs hodno-
ceni jako reakční a k novému režimu nepřá-
telští.3 Nelze se tomu příliš divit, neboť větši-
na svobodných církví se v roce 1950 dočkala
uzavření svých bohosloveckých seminářů.
Zakázán byl tedy i seminář BJCH v Pra-
ze–Podolí. Z tohoto důvodu lze podobná
hodnocení nalézt i u dalších svobodných
církví. Předseda baptistické církve Říčan také
nejvíce protestoval, když bylo počátkem ro-
ku 1951 církvím oznámeno, že napříště nebu-
de na církevní úrovni povolena jakákoliv
práce s mládeží, mimo vyučování nábožen-
ství na školách.4
V letech 1951–1952 je na svobodné církve
vyvíjen velký tlak. Do některých z nich je
dosazeno nové vedení, o kterém úředníci
SÚC předpokládají, že bude vůči novému re-
žimu vstřícnější.5 Když se nepodaří obměnit
vedení, dosazují státní úředníci vyhlédnuté
kandidáty alespoň do vysokých kolektivních
církevních orgánů.6 Dochází také k tzv. syste-
matizacím, tedy podstatnému snížení počtu
kazatelů a sborů svobodných církví.7

Zostření situace
Ani tento tlak však nepovažovali úředníci
SÚC za dostatečný, a tak v roce 1952 dochází
k oživení původních úvah na likvidaci svo-
bodných církví. Jako pokusný králík pro
tento postup byla vybrána CASD, jejíž celo-
světové nejvyšší vedení – Generální konfe-
rence CASD – nejenže sídlí ve Washingtonu,
USA, církev se navíc v očích státních úřední-

ků provokativně nápadně odlišovala svým
svěcením soboty a odmítáním práce a posílá-
ní dětí do školy v tento den. Stojí také za
zmínku, že oba úředníci státních orgánů –
František Hub v roce 1948 a Vladimír Ekart v
roce 1952, kteří se o zákaz svobodných církví
zasazovali, – byli bývalí duchovní Církve
československé (husitské), kteří vstoupili do
služeb státu, respektive KSČ.8 Tlak na CASD,
aby se vzdala svých zásad, se minul účin-
kem, a tak SÚC předložil Politickému sekre-
tariátu Ústředního výboru KSČ materiál s
názvem „postup proti církvi adventistů",
který byl dne 20. srpna 1952 schválen.9 Na
základě tohoto rozhodnutí byla CASD od 1.
října 1952 zakázána a její majetek byl státem
zabaven.
Pouhých pět dní nato, 25. srpna 1952, vypra-
coval SÚC další dokument, který navrhoval
použití stejných postupů jako proti CASD
také proti dalším malým denominacím –
Bratrské jednotě Chelčického a Evangelické
církvi metodistické.10 Dokument byl podrob-
něji dopracován a začátkem října 1952 přiby-
la k seznamu společností určených k likvida-
ci ještě Náboženská společnost Českosloven-
ských unitářů.11 Na rozdíl od materiálu navr-
hujícího zákaz adventistů neuvádí doku-
ment žádné důvody k tomuto postupu.
Návrh je založen pouze na rozhodnutí Po-
litického sekretariátu ÚV KSČ z 20. srpna,
kde se nařizuje sledovat činnost dalších
náboženských sekt. Materiál je vlastně jen
dvoustránková zpráva, která stručně charak-
terizuje zmíněné církve a navrhuje použít
vůči nim stejný postup jako proti adventis-
tům. To potvrzuje, že SÚC vnímal úspěch s
CASD jako potvrzení své politiky likvidace
malých církví a chystal se ji dotáhnout do
konce.
O tomto plánu byla neprodleně informována
StB, stalo se tak již v září 1952.12 Původní
návrh počítal se zákazem „církví amerického
původu" od 1. listopadu 1952. Po prvních
konzultacích se však proti tomuto plánova-
nému postupu nepochybně objevily námitky,
a tak Zdeněk Fierlinger, ministr pověřený
řízením SÚC, konzultuje v listopadu postup
s předsedou vlády a ministrem zahraničí. V
korespondenci se obává většího rozruchu při
případném zákazu baptistů a metodistů a
navrhuje konzultaci se SSSR.13 Ministerstvo
vnitra radí v lednu 1953 neohlížet se v této
problematice na zahraničně politický aspekt
chystaného zákazu, ale než k němu bude při-
stoupeno, navrhuje vyzkoušet jiné alternati-
vy.14

O dalším osudu tohoto návrhu archivy nic
nevypovídají. V roce 1953 však v českoslo-
venské politice dochází k rozsáhlým korek-
cím dosavadního politického kurzu. Ještě v
prosinci prezentoval Klement Gottwald
svým spolustraníkům návrh dalšího zpřísně-

ní přístupu k církvím, mimo jiné se chystal
zákaz biřmování či jakékoliv pastorace v
rodinách. Tento návrh dále rozpracoval i
SÚC.15 Po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda
však nejhorší období stalinské éry končí. Čes-
koslovenští vládní a straničtí představitelé
začínají na veřejnosti opatrně mluvit o demo-
kratizaci a socialistické zákonnosti. Právě 
v církevní politice je pak vliv těchto prohláše-
ní nejvíce patrný, když je v září 1953 do čela
SÚC jmenován liberální komunista, bývalý
aktivní sociální demokrat, JUDr. Jaroslav
Havelka. V této atmosféře pak původní
návrh na likvidaci církví definitivně upadá 
v zapomnění.

Procesy s baptisty
Perzekuce baptistů si však našla jinou cestu.
V roce 1952 započalo rozsáhlé zatýkání bap-
tistických duchovních, které bylo o rok
později zakončeno dvěma soudními procesy.
Soudní či administrativní perzekuce dolehla
na všechny stávající kazatele, a tak se vlastně
BJCH stala po této stránce nejvíce pronásle-
dovanou legálně fungující církví v Českoslo-
vensku.
Autorovi článku se v archivech nepodařilo
najít dokument, který by objasňoval to nej-
důležitější: proč a za jakých okolností proce-
sy začaly? Tato stránka věci tedy zůstává ne-
objasněná, s jistotou lze pouze konstatovat,
že zatýkání baptistických kazatelů v roce
1952 bylo součástí v předchozí kapitole zmí-
něného stupňujícího se tlaku na svobodné
církve. Zda tyto procesy nějak souvisely s je-
jich chystaným zákazem, je sporné. Zdeněk
Fierlinger dal souhlas k zatčení Jana Říčana 
2. června 1952, tedy před tím, než byl odsou-
hlasen zákaz CASD a než vznikl návrh na
zákaz dalších menších církví a unitářů. Také
je patrné, že tato iniciativa nepřišla ze SÚC.
Na druhou stranu lze namítnout, že pokud
postup proti adventistům byl pokusem,
který měl později nalézt širší uplatnění – a to
se zdá být jisté – nepochybně si SÚC mohl
touto cestou připravovat silný argument pro
prosazení zákazu baptistické církve. Zatý-
kání bylo sice také iniciováno orgány minis-
terstva vnitra, mohla mu však předcházet
určitá koordinace s SÚC, ač ji v pramenech
nenalezneme. Do čela církve byl záhy po
zatýkání postaven jako zmocněnec baptistic-
ký laik Václav Tomeš.
Jisté tedy prozatím zůstává, že Státní bezpeč-
nost (StB) zatčením předsedy Říčana zahájila
akci „Kazatel", která vyústila v červnu 1953 v
odsouzení předsedy Jana Říčana (18 let),
ředitele bývalého baptistického semináře
Jindřicha Procházky (12 let), sekretáře církve
Cyrila Burgeta (7 let) a kazatele Michala
Kešiara (5 let).16 Tento proces se velmi pod-
statně liší od druhého procesu s baptistický-
mi kazateli, ale i od obdobných procesů s
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darbisty (Křesťanské sbory) a adventisty, a to
nejen výší trestů, ale především vedením
vyšetřování. Vzhledem k tomu, že bylo vzne-
seno obvinění ze špionáže, vyšetřování v
procesu se „skupinou Procházka Jindřich a
společníci" vedli zřejmě zaměstnanci StB a ne
běžní vyšetřovatelé. Vyšetřovací protokoly
svědčí o použití psychického či fyzického
násilí, čímž se spis řadí spíše k politickým
procesům let padesátých, než že by připomí-
nal obdobné procesy s kazateli a laiky
malých denominací. V protokolu podepsa-
ném Jindřichem Procházkou se dozvídáme:
„Od svého mládí jsem se pohyboval a vyrůstal v
měšťácké společnosti, která ve mně vychovala
nepřítele dělnické třídy. V roce 1908 stal jsem se
vyznavačem náboženského baptistického učení a
později při studiu v Americe a Anglii dostal se do
vlivu představitelů americké baptistické církve. Po
celou dobu trvání předmnichovské republiky pra-
coval jsem ve funkci ředitele baptistického seminá-
ře v Československu pod vedením amerických bap-
tistických předáků proti revolučnímu hnutí děl-
nictva a stál jsem v řadách nepřátel Sovětského
svazu...
...Bell17 řekl všem přítomným, že zprávy, které
jsou odesílány do Ameriky, přebírá Ústředí světo-
vého svazu baptistů a dává je americké vládě. Dále
kazatele informoval, že na základě těchto informa-
cí provádějí americké vládní kruhy hospodářskou
blokádu Československa a řídí ji ve státech, které
jsou jim po této stránce podřízeny. Řekl nám, že
baptistická církev v Československé republice je ve
skutečnosti vysunutou pozicí americké vlády,
zvláště pro případ, kdyby došlo k válečnému kon-
fliktu se Sovětským svazem. Kazatelé k celému
vyjádření Bella neměli připomínek a s jeho poža-
davky souhlasili...
... Otázka: To tedy znamená, že jako věrný sluha
amerických kapitalistů jste byl ochoten za dolary
prodat svoji vlast i čest.
Odpověď: Ano. Doznávám.
Otázka: Co společného měla baptistická církev a
její náboženské vyznání s vaší protistátní čin-
ností?
Odpověď: Náboženským vyznáním jsme kryli
protistátní činnost, která měla zničit lidově demo-
kratické zřízení v Československu a celá církev
sloužila válečným štváčům a pracovala proti
zachování světového míru."18

V podobném duchu se nesou také výpovědi
ostatních vyšetřovaných, které nahrazují
nouzi důkazního materiálu, již vyšetřovací
spis vykazuje. Ani po vynucených přizná-
ních nenechali úředníci orgánů ministerstva
vnitra nic náhodě a pečlivě byl zinscenován
také samotný soudní proces. Přípravný ma-
teriál pro veřejný proces ukazuje, co bylo jeho
účelem: „Soudním přelíčením jest sledováno
ukázati široké veřejnosti, k jakým účelům zřídili si
američtí imperialisté Bratrskou jednotu baptistů
již v roce 1919, kdy se do naše státu šířilo pod vli-
vem Velké říjnové revoluce v Sovětském svazu
revoluční hnutí proti kapitalistickým vykořisťova-
telům. Proces ukáže také, jak si američtí imperia-
listé zachovali baptistickou církev jako svoji resi-
denturu až do roku 1945, kdy svými dolary opět
plně oživili její činnost proti nově utvořenému
lidově-demokratickému československému státu.
Pracujícím Pardubického kraje i v celostátním

měřítku přinese přelíčení ukázku toho, jakým způ-
sobem američtí imperialisté budují z nábožen-
ských církví a sekt v našem státě nepřátelská pro-
tistátní centra a tvoří si z nich opěrné pozice pro
své válečné cíle."19

Proces se konal 26.–27. června 1953 v Chru-
dimi a senát pardubického krajského soudu
uznal všechny obviněné vinnými z trestného
činu vyzvědačství. Proces byl sledován a
komentován v duchu výše uvedených citací
také denním tiskem.20 Díky pozdějším amne-
stiím byly všechny tresty zkráceny a žádný
nebyl odpykán v plné míře.
Tento proces nebyl jediným soudním řízením
s baptistickými kazateli. Několik dní po uza-
vření výše popsané kauzy, dne 17. července,
byl Krajským soudem v Pardubicích vynesen
rozsudek nad devíti kazateli ve vyšetřování
případu proti „Marešovi Vladislavu a společ-
níkům".21 V něm padly tresty odnětí svobody
od jednoho roku (A. Strapoň) do čtyř let (V.
Mareš). Tresty již nebyly vzneseny na zákla-
dě špionáže, ale na základě trestného činu
„sdružování proti republice".22

Dozvuky procesů
Procesy samotné, ač samozřejmě vycházejí z
koncepce církevní politiky KSČ, nemohly
než ji zpětně ovlivnit. S uzavřením přede-
vším prvního ze zmíněných procesů se opět
vynořují úvahy o postihu celé církve jako
odvetě za její špionážní činnost. Dne 4. čer-
vence 1953 SÚC opět oživuje návrh na likvi-
daci církve. Členové měli přestoupit do
jiných církví.23 Tento návrh se však dočkal
ještě menší podpory než obdobný dokument
z roku 1952. V dopise Úřadu předsednictva
vlády z 29. července 1953, tedy krátce po uza-
vření druhého z procesů, se dozvídáme, že se
jeví dvě varianty budoucnosti BJCH. Jednou
je již zmíněný zákaz a tou druhou je „zbývají-
cí kazatele zbavit funkce, zařadit je do výroby a na
jejich místa dosadit nové kazatele pověřené Stát-
ním úřadem pro věci církevní."24 Z. Fierlinger i

ministr národní bezpečnosti K. Bacílek navr-
hují tuto druhou, mírnější variantu. K této
variantě se o den dříve přiklonil také ministr
zahraničí Z. David.25 V úvahách nad budouc-
ností baptistické církve sehrála svou roli také
reflexe efektivnosti zákazu adventistů: „Řeše-
ní, aby celá církev byla úředně rozpuštěna, její
kazatelé zbaveni státního souhlasu a majetek círk-
ve, aby propadl ve prospěch státu, nemůžeme
doporučit po neblahé zkušenosti s církví adventis-
tů, která v podzemí žije dále a dokonce ještě sílí."26

Mírnější varianta získala posvěcení stranic-
kých orgánů a 26. srpna 1953 ji svým usnese-
ním potvrdila československá vláda. 27 Byla
zřízena provizorní ústřední rada, do jejíhož
čela byl postaven dosavadní zmocněnec pro
vedení církve Václav Tomeš, který byl ná-
sledně v prosinci zvolen předsedou církve.
Na prosincové konferenci byla také odsouze-
na „vlastizradná činnost" bývalého vedení
církve.28

Poměrně zajímavou roli sehrál v době po
uzavření procesu také teolog Josef Lukl
Hromádka. Od roku 1949 u něj sledujeme
vzestup nekritického pohlížení na nový
režim. Postup stranických představitelů hájil
v zahraničí také v případě politických proce-
sů, jak tomu bylo v procesu se skupinou v
čele s Rudolfem Slánským.29 Zdá se tedy, že
do značné míry podlehl všudypřítomné me-
diální propagandě a uvěřil vynuceným vý-
povědím a skutečnostem v nich obsaženým.
Něco podobného však již pro něj nebylo
možné v případě Jindřicha Procházky, jeho
dlouhodobého přítele z pobytu v USAa záro-
veň kolegy z Komenského bohoslovecké
fakulty. Již zpočátku reaguje na zprávy o jeho
odsouzení a údajné špionáži s podivením a
rozpaky.30

Koncem roku 1954 se také J. L. Hromádka
začíná angažovat ve věci podmínečného pro-
puštění J. Procházky. Již v květnu 1954 byl
Procházkovi rozhodnutím prezidenta repub-
liky snížen trest z 12 na pouhých 5 let vězení.
Vzhledem k tomu, že se do trestu počítá i
doba vazby (zatčení proběhlo 3. 6. 1952), při-
blížila se Procházkovi začátkem prosince
roku 1954 polovina trestu a bylo tak možno
požádat o podmínečné propuštění. J. L.
Hromádka svým dopisem z 13. 11. 1954
poprosil o intervenci za Procházku Jaroslava
Havelku,31 předsedu SÚC, který jeho žádost
podpořil a v prosinci požádal o Procházkovo
propuštění generálního prokurátora V. Aleše
a náměstka předsedy vlády a člena ÚV KSČ
V. Kopeckého.32 K žádosti se přidalo také
vedení věznice Mírov, a tak byla po delším
jednání žádost dne 8. srpna 1955 předložena
Politickému byru ÚV KSČ, které ji schválilo a
postoupilo k vyřízení.33

Autor žádá pamětníky popisovaných událos-
tí, kteří by byli ochotni doplnit výše uvedené
řádky svými poznatky, a to především ohled-
ně role J. L. Hromádky v době perzekuce bap-
tistů, aby jej kontaktovali na e-mailu: 
jirka.piskula@centrum.cz či na adrese redakce.

Jiří Piškula

Poznámky.
1. Národní archiv (NA), Státní úřad pro věci
církevní (SÚC), karton 2, signatura 49, Komise
pro církevní a náboženské otázky při ÚAV NF,
zápis ze schůze 16. 7. 1948.
2. NA, SÚC, karton 29, inv. č. 96, zápisy ze 17. 2.
1950, 7. a 9. 3. 1950.
3. NA, SÚC, karton 30, zprávy z 17. 10. 1950 a
16. 12. 1950. V druhé zprávě je konstatováno, že
největší problémy mezi protestanty působí
adventisté a baptisté.
4. NA, Ústřední akční výbor Národní fronty,
karton 37, záznam z porady zástupců nekatolic-
kých církví a zástupců ČSM 2. 2. 1951.
5. NA, SÚC, karton 24, inv. č. 94.
6. NA, SÚC, karton 26, Zápis z 25. porady 2. 7.
1952, dokument T 368/52-S z 3. 7. 1952 „Návrh
na změny v malých denominacích".
7. NA, SÚC, karton 23, zápis z 6. porady u ná-
městků 22. 11. 1950, bod 3.
8. Jejich tvrdost vůči ostatním nekatolickým
církvím, kterou zaznamenala i StB, byla zřejmě
jednou z příčin, proč oba úředníci v letech
1952–53 úřad opustili. Viz Archiv bezpečnost-
ních složek (ABS), H-153 – objektový svazek
„Státní úřad církevní", str. 35.
9. NA, Ústřední výbor KSČ (ÚV KSČ), Politický
sekretariát, sv. 36, arch. j. 110/3.
10. Správní archiv Ministerstva kultury ČR, 49d
Adventisté, 0/1969.
11. Archiv ministerstva zahraničních věcí
(AMZV), GS – A, kabinet 1945–1954, krabice 80.
12. ABS, A2/1 – 388, zn. KM-3098 K/52 z 30. 9.
1952.
13. AMZV, GS – A, kabinet 1945–1954, krabice
80, č. j. 48/PT--/52 z 25. 11. 1952.
14. Tamtéž, dopis z 9. 1. 1953.
15. NA, SÚC, karton 2, sig. 45, materiál pro 7.
poradu kolegia 12. 2. 1953 – „výhledový plán
práce SÚC na rok 1953 na podkladě 10 bodů s.
K. Gottwalda".
16. ABS, Č. j. A-B/4-V-847/601-53.
17. Dr. Edwin A. Bell z American Baptist Fo-
reign Mission Society.
18. Č. j. A-B/4-V-847/601-53. Dokumentační ma-
teriál na oznámenou skupinu PROCHÁZKA
Jindřich a společníci, podsvazek.
19. ABS, A 2 1-1635, dokument č. j. B/4-V-
847/601-53 z 9. 4. 1953 s názvem „Akce Bratr-
ská jednota baptistů" – souhlas k veřejnému
přelíčení", str. 5.
20. Např. Svobodné slovo a Rudé právo z 30. 6.
1953.
21. ABS, Č. j B/4-V-852/601,53, arch. č. V 1020.
„Skupinový spis státněbezpečnostního vyšetřo-
vání proti Marešovi Vladislavu a společníkům".
22. Viz Sbírka zákonů republiky Českosloven-
ské, ročník 1950, vydáno 18. 6. Trestní zákon ze
dne 12. 7. 1950, str. 225.
23. NA, SÚC, karton 4, sig. 54, č. j. T 718/53 – S.
24. Tamtéž, č. j. 613/53-PT.
25. Tamtéž, č. 11.062/53 – I/1.
26. AMZV, GS – A, kabinet 1945–1954, krabice
80, č. j. T 718/53 – S: Návrh na opatření proti bap-
tistické církvi (Bratrské jednotě Chelčického),
str. 2.
27. NA, SÚC, karton 14, 39. porada, materiál II.
odboru 204/53-S.
28. NA, SÚC, karton 32, 1953, Z 12.
29. NA, SÚC, karton 32, 1952, Z 14.
30. NA, SÚC, karton 32, 1953, Z 8. Podle všeho
se nedochovaly v žádné formě vzpomínky J.
Procházky, což znemožňuje plně vyhodnotit,
zda či nakolik jeho proces ovlivnil vývoj vztahu
J. L. Hromádky k totalitnímu režimu. Šok z
uvěznění blízkého kolegy však byl s velkou
pravděpodobností událostí, jež byla jednou z
příčin jeho pozdější korekce nahlížení na komu-
nistický režim.
31. Žádost s nejvyšší pravděpodobností Hro-
mádka konzultoval s manželkou Procházky
Marií, která obdobnou žádost poslala 17. 11.
1954 na krajskou prokuraturu v Olomouci. Viz
NA, ÚV KSČ, politické byro 1954–1962, sv. 55
arch. j. 71/18.
32. NA, SÚC, karton 140.
33. NA, ÚV KSČ, politické byro 1954–1962, sv.
55 arch. j. 71/18. „Zamýšlený postup ve věci
podmíněného propuštění odsouzeného Jind-
řicha Procházky".

Díkůvzdání v Brně

Křest ve sboru v Pardubicích


