
NEDĚLE INOCAVIT JK 1, 12 – 18
Pokušení je něco, čemu se nikdo 
z nás na cestě životem nevyhne.
Objevuje se pravidelně, vždy při-

chází nenápadně a přívětivě. Může
mít různé podoby, vždyť každý
preferujeme něco jiného.  
Je jako lákavý červík připravený
pro svou rybičku. Skutečnost, že vi-
sí na háčku, je často přehlížena. 
To, co je na první pohled lákavé, ve
svém konci přináší smrt. Pokušení
může být velice silné. To proto, že
má v našem srdci, v našem těle sil-
ného spojence. Lidské srdce je jako-
by skladištěm hořlavých věcí a
jedna jediná jiskra, která pronikne 
zvenčí, může toto skladiště zapálit.
Jedno slovo zapálí hněv, jeden po-
hled může přivést k obžerství či
manželské nevěře, jedna poklona
může přivést k pýše... 
Ježíš říká: „Bděte a modlete se,
abyste neupadli do pokušení. Duch

je odhodlán, ale tělo je slabé." Člo-
věk, aby obstál v pokušení, která
přicházejí, musí být na stráži. Není
možné být lehkovážný, věci podce-
ňovat. Vždyť i z malé jiskry může
vzniknout velký požár. Důležitou
zbraní v pokušení je také  modlitba.
Bez modlitby obstát nelze. Ježíš nás
učí modlit se: „nevydej nás v poku-
šení". A o to také jde, abychom tváří
v tvář pokušení nebyli sami, vydá-
ni pokušení všanc. Abychom mohli
čerpat sílu od Ježíše, který ačkoliv
byl pokoušen jako my, v pokušení
obstál. Jedině tak budeme moci zís-
kat vavřínový věnec, který je při-
praven pro ty, kteří Ježíše milují 
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Modlitba jako obrana

Existuje vůbec něco, čím si můžeme
být jisti? Naše osobní zkušenosti
potvrzují, že nemáme nic jistého,
ani zdraví, ani štěstí, ani majetek.
Muselo by nám z toho být smutno,
jako je z toho smutno lidem na
zemi, jak o tom svědčí romány svě-
tové literatury, kdyby nebylo Boha
a toho románu, který se nazývá
Bible. Ta do smutku tohoto světa
vnáší Lásku. Píšu ji s velkým L,
abych ji odlišil od lásky, o níž se
píše a zpívá ve světě. Je to Láska,
která se jmenuje Ježíš Kristus a
uchází se o nás všelijak nejisté a
smutné lidi. Kdo ji přijal, nalezl
pokoj, radost a jistotu. Z těch mno-
hých, kteří v ni uvěřili a založili na
ní svou jistotu, Bible nám dochova-
la grandiózní vyznání apoštola
Pavla: „Jsem jist, že ani smrt ...
nedokáže nás odloučit od lásky,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu"
(Ř 8,38). Jistota této víry je jiná, než
ta, kterou získáváme rozumem
nebo ohmatáním, a je nakonec vždy
jen pravděpodobná a hlavně neo-
sobní. Neobšťastňuje člověka,
nedotýká se jeho osobnosti, neoslo-
vuje jej. Naproti tomu jistota víry
vzniká ze setkání s Bohem. Svatý
Augustin to vyjádřil nezapomenu-
telně: „Naše srdce je neklidné,
dokud nespočine v Tobě, Pane."
Protože víru nelze ověřit rozumem,
ani ji nelze ohmatat a dokázat,
dostává se do podezření, že nemá
základ, že je vymyšlená, iluzorní.
Vědec v případě takového podezře-
ní o své práci předloží důkazy, že
jeho poznatky jsou správné. Víra
takové důkazy nepředkládá. Svou
jistotu zakládá na setkání s Bohem.
Toto setkání je jedinečné, nesrovna-
telné. Zasáhne člověka v hloubi
jeho duše a osloví jej jménem.
Vznikne stav, věčné obecenství.
Farář Karel Barth pozoroval z okna
své fary, jak se jeho farníci místo na

nedělní bohoslužby vydávají do
hor, aby se setkali s přírodou. Bude
to pěkný a příjemný zážitek, ale pří-
roda je němá, neosobní. Ke skuteč-
nému setkání nemůže dojít, člověk
přírodu nekonečně přesahuje. Farář
ty výletníky nezastavil a nedoporu-
čil jim sednout si do kostela. Vinu
viděl na církvi, která už dlouho brá-
nila skutečnému setkání s Bohem
tím, že místo Boží lásky, jak ji
vyznává apoštol Pavel, vsadila na
lásku a dobrotu člověka. Není divu,
že o takové setkání lidé nestojí, ani
lidské bratrství je neláká tak, aby se
v neděli raději než do hor vydali do
kostela. Když je Bůh takto odsunut
stranou a umlčen, lidé ztrácejí víru
a hledají jistotu ve věcech. Jsou pak
ale sami, bez vztahu, bez obecen-

ství, které je vyhrazeno věřícím. To
je teprve anebo znovu hřích, když
se člověk ujme vlády nad sebou
jako suverén a odmítne uznat nad
sebou Boha a odpovědnost před
ním. Hyne, ale Bůh se ho nevzdává,
znovu mu nabízí nový začátek v lás-
ce svého Syna Ježíše Krista, nový
život a novou odpovědnost. Bůh
nechce jeho záhubu a zatracení. Dal
přece za něho život svého Syna.
Toto evangelium je vždy neobyčej-
ná, překvapující zpráva. Šťasten je
ten, kdo jí otevřel uši i srdce a uvě-
řil. Tato víra, která vznikla ze setká-
ní s Bohem a jeho slovem, je záro-
veň jistota. Věřící se však nestal
andělem, zůstává na zemi a v těle.
Snad každý z nich poznal, že o jis-

O rozdílu v prezidentských volbách v USA a v České republice toho
bylo napsáno již mnoho a další úvaha na toto téma by patrně byla noše-
ním dříví do lesa. Zkusme si tedy položit jedinou otázku: Zvítězí ten
nejlepší? Má šanci zvítězit? Pokud ano, kde ji má větší, v USA či v České
republice? 
Ano, uvědomuji si ošidnost otázky. Podle jakých kritérií určíme, kdo je
"ten nejlepší"? Znamená to nejinteligentnější - či nejzásadovější?
Hledáme vůdce, který bude národ inspirovat, nebo spíše úředníka (jak-
koli nám toto slovo k prezidentovi nesedne), který se - arci výhradně 
v rámci svých kompetencí - postará, aby státní "stroj" běžel hladce? Je
nejlepší ten, kdo se osvědčí v krizích, či ten, kdo se osvědčí v klidném
každodenním provozu? 
V každém případě jak v USA, tak u nás zvítězí ten, kdo má vůli zvítě-
zit. Zvítězí ten, kdo po prezidentské funkci touží a kdo je ochoten se
nasadit, aby ji získal. 
Je to ale ten nejlepší? Poslyšme tzv. Jotamovu bajku, kterou najdeme 
v Bibli, v knize Soudců: 
Sešly se pospolu stromy, aby si nad sebou pomazaly krále. Vyzvaly
olivu: "Kraluj nad námi!“ 
Oliva jim však odpověděla: "Mám se vzdát své tučnosti, jíž se uctívají
bohové i lidé, a kymácet se nad stromy?" 
Stromy pak vyzvaly fík: "Pojď nad námi kralovat ty!" 
Fík jim však odpověděl: "Mám se vzdát své sladkosti a svých výborných
plodů a kymácet se nad stromy?" 
Stromy pak vyzvaly vinnou révu: "Pojď nad námi kralovat ty!" 
Vinná réva jim však odpověděla: "Mám se vzdát svého moštu, který je
k radosti bohům i lidem, a kymácet se nad stromy?" 
I vyzvaly všechny stromy trnitý keř: "Pojď nad námi kralovat ty!" 
A trnitý keř stromům odpověděl: "Jestliže mě doopravdy chcete poma-
zat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu!“
Z této bajky můžeme usoudit, že Starý zákon byl přinejmenším skep-
tický, pokud jde o očekávání, že o vládu budou usilovat skutečně ti nej-
lepší. 
Prokletím nikoli snad české ústavy, ale české polistopadové politické
scény je, že o tom nejlepším spolurozhodují ti nejhorší (mám na mysli
Paroubkovy Marťany), ba dokonce mohou mít slovo rozhodující. Pak je
ovšem více než pravděpodobné, že mnozí dobří o vítězství raději ani
neusilují, neboť dobře vědí, že bez dvoření se Marťanům by asi neměli
šanci. Jinými slovy, nejlepší se téměř jistě nedostavili na start tohoto
závodu. 
Prezidentské volby v ČR mají proti USA jednu velkou výhodu: Jsou
poměrně levné. (Nebo jste u nás někde viděli nějaký billboard?)
Netvrdím, že prezidentský úřad se dá v USA přímo koupit, ale je jasné,
že bez peněz (bez hodně peněz) nemáte na americkém předvolebním
candrbálu šanci. Nemusíte je mít vy sami - musíte se ale hodně líbit těm,
kdo je mají. Líbí se jim ale ti nejlepší? 
U nás by se kandidát na nejlepšího musel potýkat ještě s jedním pod-
statným handicapem, který je sice v USA přítomen také, ale zdaleka ne
v takové síle jako v Česku. Mám na mysli všeobecné pohrdání politi-
kou. 

Zvítězí ten nejlepší?
O jistotě víry

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nedávno jsem přečetl knížku o kri-
zové intervenci. Pln dojmů jsem
pak diskutoval ve vlaku s kolegy o
nejrůznějších problémech a způso-
bech jejich řešení. Neopomněl jsem
zdůraznit, že v krizi se může ocit-
nout každý a že její prevencí může-
me zabraňovat dalším negativním
jevům. Ty ostatně vždy pramení 
z nějaké nezvládnuté náročné
životní situace. Jmenoval jsem
generační konflikty, partnerské roz-
chody, traumata z autonehody,
finanční katastrofy a tak podobně. 
Narazil jsem až při pokusu hovořit
o bezdomovcích. "Ti si za to mohou
sami. Kdyby chtěli, tak si najdou
práci a přestanou se flákat!" Uslyšel
jsem. Poté nastalo populární čun-
kování charakteristické láteřením
na zneužívání našeho údajně štěd-
rého sociálního systému lidmi, co
nechtěj makat. Pomáhat jim prý

nemá cenu. Smířen se situací jsem
přemýšlel o tom, jak všechno zlé je
taky pro něco dobré.
V průběhu diskuse jsem však zjistil,
že po změně jízdního řádu můj
vlak nestaví tam, co jsem chtěl.
Čekalo mě dvouhodinové čekání
na ne příliš hezkém nádraží, kde se
pohybovali také dosti zvláštní lidé.
V podstatě jsem si zkusil chvíli žít
jako homeless a řeknu vám, že to
není nic příjemného. Začaly se u
mne postupně projevovat některé
psychosomatické příznaky stresu
jako je kašel nebo bolesti v kloubu,
myslel jsem, že se snad toho vlaku
nedočkám. Atmosféru dokreslova-
ly policejní plakáty typu: "Máš
batoh na zádech? Ve vlacích dochá-
zí denně ke krádežím, šťastnou
cestu." Navíc jsem neměl mobil, O2
kartu už si koupit nešlo a světe div
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KONFERENCE O NAROVNÁNÍ VZTAHU CÍRKVE A STÁTU
Konference, která řešila otázky narovnání vztahu církve a státu, se
uskutečnila v sídle vysoké školy CEVRO Institut, Praha 1, Jungman-
nova 17, ve čtvrtek 31. ledna. Mezi přednášejícími vystoupil např. olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner, ThDr. Pavel Černý, předseda
Ekumenické rady církví, nebo Karel Schwarzenberg, ministr zahranič-
ních věcí ČR.
Akci uspořádala Vysoká škola CEVRO Institut a Konrad Adenauer
Stiftung.
Aktuální reflexe na uvedené téma byly spojeny s veřejnou prezentací
věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způ-
sobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o
narovnání vztahu mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi.
Příspěvky přednesli: ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady
církví, Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR, ing. Jaromír
Talíř, náměstek ministra kultury ČR, Jaromír Jech, výkonný místopřed-
seda Svazu měst a obcí ČR, JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., ředitelka
Parlamentního institutu, doc. JUDr. Ignác Hrdina, DrSc., Právnická fa-
kulta v Plzni a zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké
sněmovně.

SAMUEL KOBIA VERÍ V SPOLOČNÉ PRIJÍMANIE VŠETKÝCH KRESŤANOV
V POLOVICI TOHTO STOROČIA
Generálny sekretár Svetovej rady cirkví reverend Dr. Samuel Kobia
vyjadril svoju podporu pre spoločné prijímanie sviatosti Pánovej Večere
naprieč všetkými denomináciami, ktoré by podľa neho mohlo nastať 
v polovici 21. storočia.
V rozhovore pre vatikánske noviny L’Osservatore Romano povedal,
že v tom čase očakáva zjednotenie kresťanských denominácií v tom,
že by umožnili svojim členom pristupovať ku svätému prijímaniu
spoločne.
"Mojou víziou pre ekumenické hnutie je, že v polovici 21. storočia bude-
me mať stupeň jednoty taký, že kresťania všade bez rozdielu ich konfe-
sijnej príslušnosti sa budú môcť modliť a uctievať spoločne a budú víta-
ní zdieľať sa pri Pánovom stole v každej cirkvi," povedal Kobia.
V súčasnosti Rímskokatolícka a Východná ortodoxná cirkev neumož-
ňujú členom iných denominácií spoločne sláviť Eucharistiu. Kobia vy-
jadril svoju vieru v to, že zdieľanie prijímania bude základom pre zmie-
renie rozdielov vo svete.
Pre vatikánske noviny povedal, že cirkev pomôže ľudstvu prekonať
všetky rozdielnosti, aby boli ľudia schopní žiť spolu v pokoji a harmónii
bez ohľadu na ich pozadie a identitu.
Katolícki predstavitelia ostávajú skeptickí, píšu britské noviny The
Christian Today. Aj keď sa Kobiovo vyhlásenie dostalo na titulnú strán-
ku vatikánskych novín, pápež Benedikt XVI. na to zatiaľ priamo nerea-
goval. Vo svojom prejave však povedal, že verí v to, že jednota kresťa-
nov „bude stále viac plne uvedomená v našom čase".

HEREC A PUBLICISTA MILAN ŠIMÁČEK USEDNE V EKUMENICKÉ POROTĚ
FILMOVÉHO FESTIVALU BERLINALE
ČTK (Praha)
Herec a publicista Milan Šimáček usedne v ekumenické porotě prestiž-
ního filmového festivalu Berlinale, jehož 58. ročník začne 7. února. Do
této jury ho vybrala mezinárodní evangelická filmová organizace
Interfilm.
Ekumenická porota bude kromě hlavní, udělující příslušné trofeje,
působit vedle mezinárodní poroty filmových klubů (FICC) a poroty
Mezi-národní federace filmového tisku (FIPRESCI). 
Tato jury reprezentuje hlavní křesťanská vyznání světa. Její členové hod-
notí vedle uměleckých a profesionálních kvalit filmů i jejich obsahovou
bohatost. Všímají si především takových děl, která mají pro diváka urči-
té pozitivní poselství. Oceňují snímky šířící humánní hodnoty, odbou-
rávající předsudky a snažící se narovnávat pokřivené mezilidské vzta-
hy. Mezi další kritéria patří hledání filmů rozvíjejících solidaritu, odmí-
tajících násilí a přinášejících poselství o naději.
Ekumenická porota bude mít šest členů a udělí jednu hlavní a dvě
zvláštní ceny. 
Předsedkyní je farářka z Hannoveru Julia Helmke, dodal Šimáček.
Poprvé v historii působila ekumenická porota na MFF v Locarnu v roce
1974 a od té doby se účastní všech prestižních filmových přehlídek ve
světě.  

(ath)

Jiskřivý humor! To si Jindřiška Ku-
báčová v týdeníku Český zápas a
Petr Vaďura v Českém rozhlase
spontánně vybavují jako podstatný
rys osobnosti prof. Jana Hellera
(který zemřel 15. ledna 2008). A tre-
fují se tak do černého! 

Prof. Heller rád citoval bonmoty a
aforismy Lutherovy, Kalvínovy a
Daňkovy a jako opravdový mistr
více oborů (Starého zákona, religio-
nistiky, hebraistiky) neváhal shrnuté
odborné poznání převtělit v aforis-
my a bonmoty vlastní. Podobně re-
flektoval zkušenosti s totalitním
dohledem státu nad církvemi, fa-
kultní zápasy, životní zkušenosti i
trápení. Připomeňme si stručně
některé z Hellerových peprných
výroků. 

Od normalizace k postkomunismu
„Támhletoho pána nevidíte!" – Tím-
to Hellerovým upozorněním (poz-
ději vícekrát opakovaným) začal 
v roce 1975 intenzivní kurz hebrej-
ského jazyka pro začátečníky na
Komenského evangelické bohoslo-
vecké fakultě (KEBF). Neviditelným
měl pro nás, řadové účastníky kur-
zu, zůstat účastník „nadpočetný", tj.
účastník, který papírově nepatřil
mezi fakultní studenty. Náš zájem o
hebrejštinu pak hleděl vyučující
podnítit tezí, že radost z hebrejské
gramatiky a ze samostatného rozbo-
ru originálního textu Starého zákona
je jedním z mála „vezdejších požit-
ků, po nichž se nedostavuje koco-
vina".

* * *
„Luxus blbosti si nemůžeme dovo-
lit!" „Jenom svíček a cukru se poně-
kud nedostává…" – Citovanými
dvěma výroky prof. Heller charakte-
rizoval situaci za normalizace. (Pro
nezasvěcence ochotně vysvětloval,
že závěrečná slova o svíčkách a
cukru, jichž se „poněkud nedostá-
vá", si měli podle anekdoty předsta-
vení židovských obcí v Sovětském
svazu přes počáteční odpor státních
cenzorů prosadit do dopisu souvěr-
cům v Izraeli se zdůvodněním, že se
tím zvýší věrohodnost předchozího
líčení „svobody a blahobytu". Sou-

věrci v Izraeli pak na základě po-
slední věty interpretovali smysl
dopisu jednoznačně: „Temno a hoř-
ko je na Rusi.") 

* * *
Záhy po sametové revoluci (v roce
1990 či v roce 1991) jsem od něj jako
od prvního vyslechl technický ter-
mín „postkomunismus" s odpovída-
jícím vysvětlením.

Popularizované výtěžky bádání
Religionistické přednášky opepřo-
val prof. Heller za normalizace sar-
kastickými, vtipně aktualizujícími
odkazy na mechanismy, podle nichž
fungují „místa nejvyšší a ještě vyšší". 

* * *
Vyhrazení možnosti Boží sebevraž-
dy v některých proudech islámské
teologie (na základě zbytnělého
důrazu na Boží svobodu) označil
přes jinak místy až empatický vztah
k islámu jako velké abrahamovské
tradici bez jakýchkoli servítků za
„myšlenku koncentrovaně ďábel-
skou". 

* * *
Vícekrát v následujících desetiletích
jsem si připomněl Hellerův důraz
na to, že pohlavní rozčlenění je čímsi
antropologicky konstitutivním a je u
člověka hlubší než u zvířat. Zde
odpovídající bonmot hledám v pa-
měti marně… (Možná se prostě ne-
konal, neboť nejrůznějšími vtípky je
dotyčná oblast až zamořena.)

* * *
Neústupným a opakovaným bazíro-
váním na každém ze tří výše uvede-
ných aspektů nám prof. Heller po-
každé sděloval cosi podstatného 
z „vědecké kuchyně".

K teologické metodě
Tvrdě a nesmlouvavě vystupoval
prof. Heller proti fenoménu, který
sám označoval jako „věčné prav-
dy" (odhlížející od konkrétního
biblického textu). Neváhal prohlá-
sit, že kdykoli slyší kazatele (který
předtím zpravidla spatřil text
pouze „z rychlíku") zvěstovat
„věčné pravdy", má sto chutí vy-
běhnout za dotyčným a nakop-
nout jej kamsi. Stavěl se proti poje-
tí bohoslovecké fakulty jako „teo-
logické průmyslovky", jejíž absol-
venti by měli především konat
obřadní úkony a k tomu „ještě pří-
padně jaksi na běžícím pásu
poskytovat útěchu".

* * *
„Začal jsem to dělat, ale rozpadlo
se mi to pod rukama." – Také po-
korné Hellerovo přiznání (jež
pohříchu někteří liknavější stu-
denti převzali, ano zneužívali)
plně patří do této vzpomínky.
Chápu je jako subjektivně poctivé
svědectví o mezích přístupu kon-
kordančního, omezeného na maxi-
mální vytěžení terminologie. 
(Prof. Heller a s ním celá skupina
soustředěná nad ekumenickým
překladem Starého zákona přijali
velice kriticky metodické důrazy
Jamese Barra ohledně „sémantiky
biblického jazyka", zatímco prof.
Petr Pokorný a skupina soustředě-
ná nad ekumenickým překladem
Nového zákona vycházeli naopak 
z teorie tzv. dynamického ekviva-
lentu.) Protipól a korekci citované-
ho rezignačního výroku spatřuji
na druhé straně ve zdůrazněné
osobní výhradě, s níž se prof.
Heller přiznával k oblíbenému vý-
roku M. Luthera, že „teologie je
gramatika": „Jistě, nejenom gra-
matika …"

* * *
Celým životním postojem, kde afo-
rismy tvořily určitou špičku ledov-
ce, nás, kdo jsme za normalizace sle-
dovali jeho strhující přednášky a
semináře na KEBF,  prof. Jan Heller
učil nebrat až tak vážně sebe a o to
víc brát vážně druhé a Boží věc ve
světě.

František Schilla

Z církví u nás i ve světě Učitel humoru a pokory

Vážená redakce

Před časem jsem vás prosil, abyste
už neuveřejňovali články br. Drá-
pala k politice. Jsou to jednostranné
neseriózní pohledy. Dostává se jim
kritiky i od některých známých
autorů. 
Uvádí se, že ve světě i u nás rychle
přibývají bohatí, ale ještě rychleji
přibývají chudí. Komentátor stani-
ce Praha 6 řekl, že v prosperujícím
státě mají pomalu přibývat bohatí a
rychle ubývat chudí. U nás a nejen
u nás je to naopak. Vydatně k tomu
přispívá i rovná daň.
Pan president i br. Drápal říkají, že
se máme velmi dobře. Každé zevše-
obecňování je velmi ošidné. Zkuste
to tvrdit nezaměstnaným, lidem
propuštěným z práce, protože pod-
nik byl zrušen. O nároku na od-
stupné si mohou nechat jen zdát.
Bratr nekritizuje boháče, ale vadí
mu, že někteří lidé řeší svou situaci,

aspoň na chvíli, pracovní neschop-
ností.
Možná, že má lékař větší sociální
cítění než br. pastor. (Kaz. 7,16.)
Někteří bohatí podnikatelé zadržují
mzdu svým zaměstnancům. Co dů-
chodci, invalidní lidé, ženy samoži-
vitelky, lidé s velmi nízkými příjmy,
zaměstnanci některých supermar-

ketů, kde jsou nuceni k práci nad
řádnou pracovní dobu, a to zdarma.
Když odmítnou, budou propuštěni.
Absolventi škol nemohou sehnat
práci, protože nemají praxi. Někde
jsou chudší posměšně nazýváni
socánci. Může těch údajných 400 Kč,
o které si prý chudí údajně polepší,

Z dopisu čtenáře

Jedním z argumentů pro Václava Klause je, že je to "čitelný politik"
(rozuměj: Máme s ním už své zkušenosti a víme, co můžeme čekat). Pro
jiné - včetně autora tohoto článku - je v tvrzení, že Jan Švejnar "nemá
zkušenosti z české politiky", spíše určitý příslib: Co kdyby byl opravdu
jiný než většina politiků? Co kdyby byl čestný? Co kdyby uměl přiznat
chybu a nevymlouval se na druhé, pokud nějakou udělá? Co kdyby se
ukázalo, že mu na pravdě záleží víc než na popularitě? 
Otázka zní: Jakým způsobem se rodí takoví formáti, jako byli Masaryk
a Havel? (A nemohu si pomoci, i Havla považuji za "formáta", přestože
bych s ním v celé řadě otázek srdečně nesouhlasil.) Zrodili se v tlaku, 
v krajně nepřátelském prostředí… Mohou se zrodit i v poněkud upatla-
né parlamentní demokracii? 

Dan Drápal

(Z aforismů a bonmotů prof. Jana Hellera)

POLEMIKA

Myslím, že je jen jeden způsob, jak
reagovat přiměřeně na prohlášení
papeže Benedikta XVI.. k otázkám
ekumenismu: Totiž nevšímat si
ho, nedat se jím ovlivnit a zejména
nepodlehnout ani závanu pokuše-
ní na odplatu. Ekumenismus se
stejně musí nakonec projevit na
úrovni osobních vztahů - a tam
jsme velice svobodní a nezávislí
jak jednotlivci, tak i naše církevní
skupiny a instituce.

Na druhé straně stojí za zamyšle-
ní, jak doopravdy vstřícní jsme 
v otázkách svátostí my, evangelíci.
Uzavřenost našich shromáždění,
presbyterská služba u vchodu,
spontánní zájem o „cizí" i povinná
recitace Apostolika před každým
vysluhováním vytvářejí síto, o
jakém se Benediktovi může jen
zdát. Nejsme přece „majiteli" svá-
tosti.     

Ilja Herold

Ještě k ekumenismu
Dokončení na str. 4Zvítězí ten nejlepší?

Dokončení ze str. 1



3ET-KJ

Výstava Mikoláš Aleš 1852 - 2007
připravená Správou Pražského
hradu ve spolupráci s Národní
galerií, probíhá v Jízdárně Praž-
ského hradu (od l4. 12. 2007 do 
20. 4. 2008), u příležitosti 155.výro-
čí narození umělce vpravdě ná-
rodního. Představuje panorama-
tický přehled, v chronologickém
sledu, tvorby Mikoláše Alše (1852-
1913). Zahrnuje širokou škálu jeho
výtvarných projevů - malby, kres-
by, ilustrace i monumentální návr-
hy pro architekturu.
Centrem expozice je slavný roz-
měrný obraz "Setkání Jiřího z Po-
děbrad s Matyášem Korvínem"
(olej o rozměrech 157 x 225 cm).
Recenzentka výstavy v MF Dnes
mylně uvádí, že tento obraz získal
popularitu až v roce 1923, kdy byl
zakoupen Galerií moderního umě-
ní. Ve skutečnosti se s velkým
ohlasem u české národní veřejnos-
ti setkal již v roce svého dokončení
(1878), kdy byl vystaven v galerii
Mikuláše Lehmanna na dnešní
Ná-rodní třídě. Lehmann, považo-
vaný za prvního pražského mo-
derního galeristu, spolupracoval s
Alšem i nadále a např. vydal jeho

kartony z lunet Národního diva-
dla ve sbírce "Vlast".
Aleš byl ovšem především vynika-
jícím kreslířem, což dokládá řada
vhodně vybraných vystavených ex-
ponátů. Vedle známých námětů
působí překvapivě moderně pojatá
kresba (pero, inkoust), nazvaná
"Smrt na koni" z let 1878-1879, zasa-
hující sugestivně až do poloh exi-
stenciálních. Aleš své náměty čer-
pal většinou z českých dějin. Doba
husitská patří k předním jeho inspi-
račním zdrojům, v duchu pojetí
Františka Palackého a ovšem i
Alšova přítele Aloise Jiráska, jehož
spisy ilustroval. Tak na výstavě na-
lezneme působivý, zadumaný ob-
raz "U hrobu božího bojovníka"
(1877) a řadu dalších, vztahujících
se k této tematice. K nim patří např.
"Husitský tábor"(1877) , či Žižkovo
druhé tažení k hradu Rábí (voje-
vůdce ovšem ještě netuší, že tam
přijde o druhé oko). Vystaveny jsou
též kartony přenesené jako fresky
na řadu pražských a ještě snad více
plzeňských domů, které můžeme 
v terénu dodnes obdivovat (např.
Bílá hora z roku 1889, švédský ge-
nerál Königsmark z války třicetile-

té - 1894). Poděbradské tematice je
věnována kresba "Poděbrad na
koni na Staroměstském náměstí".
K dalším tématům patří mytologic-
ké výjevy z českých dějin, dále bet-
lémy a ovšem i Alšovo oblíbené
téma "Indiáni". Snad mohu v této
souvislosti uvést Alšův nepochyb-
ně žertovný výrok, tradovaný gene-
racemi historiků umění:" Indiány
mám rád, protože jsou to také Slo-
vané". Obrazové exponáty jsou do-
plněny též trojrozměrnými. Pod
názvem "Pozůstalost" jsou vystave-
ny předměty z Alšova všedního
života, jako pracovní stůl a další ná-
bytek i starožitnosti z jeho sbírky.
Mikoláš Aleš ve svém díle vyšel 
z pozdně romantického stylu, aby 
v pozdějších letech své tvorby do-
spěl až na práh secese. Jeho ilustrá-
torské dílo (nejen A. Jirásek, ale též
K. V. Rais či J. Arbes) významně
ovlivnilo rozvoj české knižní gra-
fiky.
Výstava sama i vzhledem k pro-
myšlené struktuře a výběru vysta-
vených děl je skutečným zážitkem
a stojí za zhlédnutí.

Michal Flegl

Výstava Mikoláš Aleš
Esterka, Pavel: Rozhodni se pro risk. 
Autor v rozhovoru s Alešem Palánem.
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007

Na křesťanský život je možno se dívat z různého hlediska. Je možno hle-
dat obecné charakteristiky života křesťana a pokusit se vytvořit obec-
nou teorii života ovlivněného vírou. Je však možno i sledovat to, jak
probíhal zcela konkrétní život určitého člověka a jak se vyvíjel v průbě-
hu desetiletí až do poslední fáze. V případě, kdy tato poslední fáze ještě
neskončila, má to vysoký punc autenticity.
Takto sledovaný život určitého křesťana může být životem zcela běž-
ným, normálním -„obyčejným" životem. Může jím však být život, který
probíhá v divočejších peřejích. O ty nebyla u končících součastníků
nouze. A tak se nám díky Aleši Palánovi dostává do rukou „životopis v
rozhovoru" člověka, který to opravdu neměl v životě lehké. 
Pavel Esterka pochází z Moravy, z Bojanovic. Pro svůj křesťanský postoj
zažíval v minulém režimu těžkosti. Nesměl studovat, ba ani pořádně
odborně pracovat. Rozhodl se proto spolu s dalšími dvěma kamarády
„ráj svobody" opustit – ilegálně (přesněji: pod dráty o napětí 5000
Voltů). Detailní popis toho, jak se to podařilo, patří k nejdramatičtějším
momentům knihy.
Po zdařeném útěku na západ se Pavel Esterka rozhodl studovat teolo-
gii. Vystudoval ji v Římě a po krátké praxi v Itálii odešel do USA. Tam
působil jak v několika městech, tak na vysoké pedagogické škole.
Nakonec byl v Brně jmenován biskupem pro oblast věřících bydlících 
v zahraničí. A tím je dodnes.
Proč je dobré tuto knihu číst? Kdy jsme měli možnost podívat se do
Říma na to, jak tam studenti studují teologii? Kdy jsme měli možnost
vidět „zevnitř" to, jak II. Vatikánský kongres a jeho výsledky vnikaly do
duší katolických farářů? Kdy nám bylo možno nahlédnout do toho, co
a jak se děje v katolické církvi v USA? A to vše je možno zažít v rozho-
voru s člověkem, pro něhož víra je živou silou, která člověka vede často
do neznámých a riskantních situací. 

Jaro Křivohlavý

Recenze

Už vám někdy přišlo líto, že pokud
se v České republice opaříte v bufe-
tu vařící kávou zakoupenou tamtéž,
nemáte sebemenší šanci vysoudit na
provozovateli bufetu odškodné?
(Nejenom odškodné v závratné vý-
ši, ale ani odškodné minimální, ne-
boť zdejší právní systém se oproti
jiným právním systémům vyznaču-
je mimo jiné odlišnou konstrukcí
náhrady škody.) Pokud ano, zajděte
do kina na americký film Michael
Clayton, a lítost vás přejde.
Snímek přibližuje odvrácenou stra-
nu systému, v němž, jak se ironicky
praví v písni skupiny SMASHING
PUMPKINS, „já se soudím, ty se
soudíš ...", tj. kde ve vleklém občan-
skoprávním řízení o náhradu škody
kdekdo potahuje kdekoho. Zachy-
cuje několik dní ze života právníka
specializovaného právě v takovém
kontextu na sjednávání mimosoud-
ního smíru. Po prvních, akademicky
vyznívajících minutách se z díla
vyklube nefalšované akční drama, 
v němž více zúčastněným běží neje-
nom o profesní existenci, ale doslova
o holý život. Zatímco kolega hlavní-
ho hrdiny, který se v souvislosti 
s osobní psychickou krizí postaví
proti dosavadnímu klientovi – moc-
né nadnárodní společnosti vyrábějí-
cí herbicidy škodlivé natolik, že i
jejich rezidua v životním prostředí
poškozují lidské zdraví, o život při-
jde, hlavní hrdina nakonec o vlásek
vyvázne.
Film Michael Clayton, kde v hlavní
roli září George Clooney, provoka-
tivně porušuje více ustálených kon-
vencí a klišé. Pozoruhodné je už tře-
ba jenom to, že v roli hlavního zlo-
ducha vystupuje žena (rovněž bra-
vurní Tilda Swintonová). Velmi
zdravá je i demytologizace právnic-
ké profese (především zpochybnění
obecných představ o zajištěném
„dobrém bydle").
Škoda, kolem níž se točí zápletka
filmu, je ekologickou škodou znač-
ného rozsahu s přímým ohrožením
zdraví a života lidí. Jako taková by
vzhledem k jednoznačnému charak-

teru zavinění ovšem, zdůrazněme, 
v České republice automaticky spa-
dala pod trestní zákoník a řešily by ji
podle zásady tzv. oficiality orgány
činné v trestním řízení. Podle zásady
tzv. legality by žádný smír ani
narovnání v daném případě nebyly
možné. No bodejť! Jak posléze vycítí
i Clooneyho ostřílený právnický
rutinér, „rozhozený" z vystupňova-
né série nepravostí, narovnání
dotčených stran bez objektivního
trestu je v případě škod „do nebe
volajících" (srov. Gn 19, 11: „…proto-
že se velmi rozmohl křik jejich před
Hospodinem …") jaksi z gruntu ne-
patřičné. Smír, dodejme, jde v tako-
vém případě proti smíření s Bohem.
Naopak vybočení z rutiny, která je
na dosažení takového smíru zamě-
řena, má ve filmu zřetelně očistnou
povahu.
Celá zápletka s dramatickými peri-
petiemi, kdy na vlásku visí nejenom
životy hlavních protagonistů, ale
např. i přesné stanovení rozsahu
škody, opatření rozhodujících důka-
zů apod., by tedy v českém prostře-
dí nebyla v dané formě myslitelná.
Naštěstí pro řadové české občany!
Neshlížejme nicméně příliš spatra

na to, co kdosi vtipně nazval „kov-
bojským" (ekonomicky likvidačním)
pojetím spravedlnosti v kontradik-
torním, občanskoprávním řízení!
Ani my (na jejichž ochranu více
pamatuje vlastní stát v oblasti trest-
něprávní) nemáme v dané oblasti
definitivně vystaráno. Na pozadí
filmu, jehož zhlédnutí můžeme čte-
nářům našeho týdeníku jenom
doporučit, zmiňme dvě časově i te-
maticky související zprávy: Evrop-
ská komise přijala v únoru 2007 ná-
vrh směrnice o trestněprávní ochra-
ně životního prostředí. (Úroveň
dané ochrany není totiž zatím ve
všech státech Unie stejná.) Tentýž
evropský orgán v uplynulém kalen-
dářním roce pokračoval v řízení pro
porušení práva proti České republi-
ce a některým dalším členským stá-
tům Evropské unie a zaslal těmto
státům poslední písemné varování
ohledně toho, že nevtělily řádně do
vnitrostátního práva evropskou
směrnici o kontrole nebezpečí zá-
važných havárií s přítomností ne-
bezpečných látek (tzv. směrnici
„Seveso II"). 

František Schilla

Smír proti smíření

Český rozhlas Online zveřejnil ve spolupráci s Redakcí náboženského
vysílání Audiovýklad Bible na internetových stránkách 
www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible.
Základem projektu Audiovýklad Bible jsou dva pořady s náboženskou
tematikou. Jednak pořad Ranní slovo Českého rozhlasu 3 – Vltava,
který každou neděli přináší zamyšlení nad jedním z biblických textů,
jenž na příslušnou neděli připadá podle liturgického kalendáře, a jed-
nak pořad Českého rozhlasu Plzeň Křesťanská vlna. 
Oba pořady moderuje Petr Vaďura a mezi jeho hosty patří naši přední
teologové jako Jiří Beneš, Pavel Filipi, Pavel Hošek, Petr Pokorný, Jan
Sokol a další. V Audiovýkladu Bible nechybí ani záznamy krásných a
neotřelých výkladů profesora Jana Hellera, který zemřel minulý týden.
Redaktorka náboženských stránek z Českého rozhlasu Online Jana
Šustová upřesnila: „Cílem tohoto projektu je představit jednotlivé knihy
Starého i Nového zákona a nabídnout výklady jejich částí. V současné
době jsou zpřístupněny stránky ke všem knihám Nového zákona. Ze
Starého zákona jsou zatím k dispozici Žalmy a kompletní výklad knihy
Daniel. Ostatní starozákonní knihy budou zveřejňovány během první
poloviny tohoto roku."
Prozatím jsou k dispozici pořady Ranní slovo vysílané od března 2005
doposud. V nejbližších měsících přibudou pořady vysílané od února
2004 do února 2005. 
Pořad Ranní slovo má ve vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava dlouhodo-
bou tradici (od dubna 2002). Lze jej naladit vždy v neděli od 7.35 do 8 h.
Každý nově odvysílaný pořad Ranní slovo Český rozhlas Online pravi-
delně zveřejňuje na stránkách www.rozhlas.cz/nabozenstvi a bude jej
zařazovat i do Audiovýkladu Bible. 
Pro další informace kontaktujte:

Petra Hanzelková,
PR a marketing manažer, tel. 221 55 2802, mob.: 724 540 489

Audiovýklad Bible(Očistné vybočení z právnické rutiny ve filmu Michael Clayton)

Češi nejsou zrovna národem, který by úzkostlivě
střežil své tradice, až na výjimky samozřejmě.
Křesťanů je u nás málo a uvědoměle tradičních
ještě méně. Jsou tradice, které nám připadají ne-
pochopitelné a zbytečné, jsou tradice, které
máme rádi a ani vlastně nevíme proč. Jsou tradi-
ce, které chápeme velice dobře a podrobujeme je
kritickému rozumu, který je jako oheň tříbí, pro-
čišťuje a očišťuje. Všechny tradice však spojuje
jedna neodmyslitelná vlastnost: jsou staré. Ale
stáří nebývá přitažlivé. Tzv. věčné hodnoty ano,
ale ne vlastnost staroby sama. Populární je mo-
dernita, novost, pokrokovost, proměnlivost a
přizpůsobivost, které patří k životu a přirozeně
jej zajišťují. A přidejme k nim ještě pragmatizmus
a utilitarizmus a podívejme se, co to pak z církve
dělá: už jen samy tradiční názvy, bez ohledu na
to, zda dávají dobrý smysl, nebo ne, bývají na-
hrazovány takovými, které znějí nově. Slibujeme

si, že pod novou nálepkou budou lidé nakupo-
vat raději. A když prodáváme staré věci a prav-
dy, staré tradice, staré evangelium, stydíme se za
to, a tak se u toho raději tváříme, jako že nic tako-
vého starého u nás k mání není, že to nenabízí-
me, že to rozhodně není podstatné, že je to jen
podružné a že především nabízíme něco docela
nového, co tu ještě nebylo. A tak se třeba stydíme
za slovo církev a začínáme raději zakládat ob-
čanská sdružení a neziskové organizace. Ne-
mluvíme o biblických hodinách, ale otevíráme
kavárny, jako by Bible byla přežitá a nemohla
sloužit jako základ pro všechny možné aktivity,
pro které vždycky byl a je v církvi otevřený pro-
stor. Dříve se na biblické vařila i káva, dneska se
v kavárničkách tu a tam otevře i Bible, avšak
velmi nesměle a stydlivě. Sdružení mládeže zní
také nějak zpozdile, a tak zakládáme nejrůznější
kluby, ohnění apod. Katechumenát (třeba právě

zatím nezávazný) už se taky nenosí, a tak si udě-
láme lepší reklamu zbrusu novým štítem nesou-
cím název třeba "Alfa-kurz" či alespoň střízlivým
a čitelným "Úvodem do křesťanství". Neobrací-
me se, nekajeme se, neočišťujeme třeba pošpině-
né či jen sprostě poplivané jméno. Ne, je pro nás
snazší převléknout kabát a tvářit se jako někdo
úplně jiný a nový. Úslužná a někdy i trochu
podlá korouhvička má lidi ráda a ráda jim slou-
ží, masa lidu ji za to po nějaký čas ponese a třeba
vděčně vyzdvihne nad hlavu. Bláznivá předsta-
va. Jednou stejně zrezaví. Lid nás neponese věč-
ně. 
Ne každý se stydí za tradice, ne každý se je snaží
zakrývat nebo dokonce bořit, ale každý, kdo se
snaží jít s dobou a přicházet stále s něčím novým,
uvažuje v zásadě pragmaticky. Je ale pragmatis-
mus vždycky dobrý? Na občanské sdružení se

Český pragmatismus v české církvi

Dokončení na str. 4



EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem
objednávek tel.: 541 233 232, fax: 541 616
160, e-mail: zakaznickecentrum@media-
servis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365

totu své víry musí znovu a znovu
usilovat posloucháním Božího slo-
va, novým setkáním s Bohem. Jeho
víra je totiž ustavičně vydávána na
pospas zkouškám a pochybnostem,
aby se osvědčila jako jistá. Jistota
víry není tedy trvalý stav zajištěné-
ho spočinutí. Stává se a vyvstává 
z nového setkání s Bohem, s jeho
slovem. Jen proto, že se věřící setká-
vá s Bohem, může každý den vy-
znávat proti vší nejistotě a pochyb-
nosti: „Jsem jist, že ani smrt mne
nemůže odloučit od Boží lásky,
která je v Kristu Ježíši."
Vlastně jen věřící může pochybo-
vat, nevěřící nepochybuje. Věří-
címu se do jeho víry vměšuje ro-
zum a táže se, zda víra může při-
jmout některá data evangelijní
zvěsti, třeba narození z panny nebo
prázdný hrob. Ale přicházejí Váno-
ce a Velikonoce, které svým kázá-
ním zvěstují pravdu, která je nad
všeliký rozum. Tehdy pochybující
křesťan uslyší: „Nepochybuj, jen
věř!" A věřící znovu spočine v jisto-
tě víry. Vedle rozumových pochyb-
ností jistota víry trpí zkušeností se
světem. Ten dává věřícímu každý
den pocítit chlad, lhostejnost, kru-
tost a nespravedlnost. Ve světě je
tak málo stop po Boží lásce a spra-
vedlnosti, že evangelista Jan vyslo-
vil nad ním poněkud nesmiřitelný
soud: „Celý svět je pod mocí Zlého"
(1J 5,19). Vládne v něm sobectví
místo lásky a cynická nespravedl-

nost až bezpráví bez soucitu, což
zdůrazňuje kralický překlad téhož
Janova výroku: „Svět všechen ve
zlém leží." Dnešnímu věřícímu ne-
nastavuje tento svět lepší, spíše
ještě horší a hrozivější tvář. Při zku-
šenosti s ta-kovým světem se věřící
často táže, zda Boží slovo platí,
když svět svými slovy lže, a zda
Boží spravedlnost platí, když svět-
ská strašně kulhá, a zda platí Boží
láska, když lhostejnost a nenávist
mají volné pole. Věřící v neděli
utíká tomuto světu do kostela mezi
stejně věřící, aby se ujistil o Boží
spravedlnosti a lásce a mohl se vrá-
tit do tohoto světa beze strachu v té
jisté víře, že Bůh zůstává Pánem
celého stvoření. Svět, jenž ve zlém
leží, nepřestane útočit na naši víru,
aby ji aspoň zviklal.
A tak to stále bude. Pokud jsme na
světě a v těle, naše víra si nemůže
jen zpívat. Není už přece dětinská
ani fanaticky slepá. Cítí tíhu i chatr-
nost svého těla i duše, i lhostejnost,
i nepřátelství tohoto světa, a přece
věří. Je to víra všemu navzdory.
Vzpomínáte si na doby svého
mládí; tehdy se nám zdálo, že přá-
telství s Ježíšem nám nepřinese
žádné nesnáze: věřili jsme, že se
můžeme přátelit i se světem. Cho-
dili jsme s ním jako zamilovaní a
dělali, co se mu líbilo. Až najednou
přišlo Boží slovo, zasáhlo nás a my
jsme poznali, že naše přátelství se
světem byl hřích: odvrátili jsme se
od Boha a byli sví vlastní páni. Tak

naše víra dospěla. Uvědomili jsme
si, že hřích a jeho odpuštění je hlav-
ní problém našeho života. Navzdo-
ry své minulosti věříme v Boží
lásku a prosíme, aby nám Bůh do-
přál ještě čas, abychom mohli co
nejhlouběji porozumět tomu Boží-
mu slovu, které přineslo vysvobo-
zení z hříchu a život věčný.
Takové slovo se stalo, slovo rozho-
dující, definitivní. Zaznělo na kříži
Ježíše Krista. Vztahuje se nejen na
náš hřích, ale také na utrpení a bo-
lesti, které ve světě snášíme. Svým
utrpením vzal na sebe Ježíš Kristus
důsledek našeho hříchu, smrt a zá-
roveň nespravedlnost a krutost
tohoto světa. V tom, jak Bůh nechal
svého Syna, aby se na něm vyřádil
nepřítel Boha i lidí, se zjevila Boží
láska a sláva jako naše skutečné
bytí: jsme synové a dcery Boží, díky
Ukřižovanému. Volá-li na nás, že
budeme živi jako On je živ, věřme
tomu. Jsou to slova potvrzená obětí
života. Ježíš Kristus zemřel i vstal 
z mrtvých, zvítězil nad mocnostmi
temnot a smrti. Protože v něho věří-
me, nemusíme se přetvařovat, jako
bychom nebyli hříšníci rebelující
proti Bohu, ani nemusíme zavírat
oči před hrůzami, které poskytují
dějiny lidstva.
Jistota naší víry se zakládá na Boží
lásce v Ježíši Kristu, která byla na
počátku a bude i na konci světa.
Byla při mém začátku, bude i při
mém konci.

Josef Veselý

REKREAČNÍ KŘESŤANSKÝ DŮM
"GRÜNE AU" 

samoobslužný dům zve k rekrea-
ci do nádherné alpské krajiny 
v St. Wolfgang, kde pro nádheru
této perly přírody a pro Slovo
Boží, jehož je náš dům plný - i
duše může dýchat... 
Nachází se vých. od Salcburku, 
z Prahy 4 hod., 50 míst; pro sku-
piny i pro jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Sněhový
ráj "Postalm" (1200-1900m) - ski-
bus zdarma - sníh do  Velikonoc.
Horské túry začínají přímo u
domovních dveří. Cena: Skupiny
14,50 ev. 13,50; jednotlivci 14,50
euro/den; děti sleva; pro nároč-
nější „Bungalow“ pro 4 dosp. a 4
děti - 100 euro/den. 
www.christliches-freizeitheim-
gruene-au.de
Jiří Potoček tel/fax 49 553 9393.

č. 51

EVANGELICKÝ A. V. CÍRKEVNÍ SBOR
VYSOKÉ TATRY nabízí rekreační
ubytování ve sborovém domě
"Eben Ezer" v Novém Smokovci.
K dispozici jsou 3 dvoupostelové
pokoje s příslušenstvím, samo-
statný byt pro 5 osob a kuchyň. 
Cena pro 1 osobu/noc je 400 Sk.
Bližší informace: 
t. č. 0421524422152, 
e-mail: ecavvt@mail.t-com.sk

č. 1

Zveme do shromáždění, které
připravujeme na sobotu 23. února
14.30 ve sborovém domě ČCE 
v Lysé n. L. Uslyšíme přednášku
Mgr. Miroslava Soukupa "Václav
Jirmus - počátky sboru evangelic-
ké církve reformované h.v. v Lysé
n. L.“

Místní sdružení KJ 
Lysá nad Labem

* * *
Zveme všechny, kteří se zúčastnili
biblických kurzů ve středisku
"Sázava" (Sázava u Žďáru n. S.)
v letech 1946-1954, k setkání v
Blahoslavově domě, Lidická, Brno,
a to dne 17. února t. r. v 15 hodin.

O jistotě víry Inzerce

nahradit zdražování všeho možné-
ho? Zdraží se nájmy, energie všeho
druhu, jídlo, voda, teplo, odvoz
odpadků až o 100%, poplatky ve
zdravotnictví atd.
Kdo se má tedy velmi dobře?....
Poslanci a vysocí úředníci své platy
neustále zvyšují a v tom se shodnou
od pravice až po levici.
Velké hodnoty byly promrhány ne-
odpovědným řízením. Řada skan-
dálů – topné oleje, obchod s krevní
plasmou, někteří přišli o celoživotní
úspory např. v H systému. Skan-
dály s majetky politiků, milionové

odměny advokátům. V poslední
době skandály v armádě. Na Slo-
vensku zvýšili DPH na 19 %, za-
vedli poplatky ve zdravotnictví a
mají prý se tak dobře jako nikdy. Jak
to asi dělají??
Existuje pojem sociální spravedl-
nost. Sociální cítění by mělo být
křesťanům vlastní. Bible varuje
před hromaděním majetku.
Stojí na straně chudých. (Iz 5,8:
Běda vám, kteří dům k domu při-
pojujete... a jiná místa; a co Epištola
Jakubova??)...
Velmi si vážím celé řady autorů
(také s některými úvahami br. D.

Drápala mohu souhlasit) i pro jejich
články v Evangelickém týdeníku, a
proto také týdeník odebírám.
Budu jmenovat aspoň některé auto-
ry. Jsou to bratři Veselý, Molnár,
Vejnar, Dostál, Smolík a jiní. K ně-
kterým událostem se vyjadřuje
dobře a zajímavě br. Kašper. 
Jsem členem Církve bratrské a
dlouholetým odběratelem Evange-
lického týdeníku.
Srdečně vás zdravím a přeji vše
dobré.

Jan Vopalecký – Kolín

(red.zkráceno)
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EMAN PRÁVĚ VYDÁVÁ

* kol., Jdi a jednej také tak
(Sborník SpEKu 13)
Soubor přednášek z kurzu Spolku
evangelických kazatelů z r. 2007 o
předpokladech a soudobých vý-
zvách křesťanské etiky. Obsahuje
zásadní texty - Ježíš a etika (Petr
Pokorný), Starý zákon a etika (Pa-
vel Keřkovský), Islám a etika (Pavel
Hošek) a přednášky ke konkrétním
tématům - Přizpůsobujeme se svě-
tu? (J. Halama), Etické otázky umě-
lého oplodnění (K. Řežábek), Man-
želství a rozchody (J. Klimeš).
Knižnice SpEKu č. 13. 
ISBN 978-86211-60-2; 88 stran, 94
Kč, „K" 65 Kč

* Pavel Rejchrt, Mistr ryzího snu
Příběh životních labyrintů básníka
Jana Sochora na pozadí jeho kon-
fliktního vztahu k otci, význačné-
mu sochaři, s neustále se vynořující
tajemnou postavou svážeče listí,
Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických
próz i veršů o polaritě umění a víry,
s nevšedním využitím teologických
motivů. Doplněno grafikami autora.
ISBN 978-80-86211-58-9 144 s.,
váz., formát 14,5*19 cm, 195 Kč,
"K" 166 Kč

*  Johanna Zbořilová, ...A nakonec
bude spasen i ďábel
Soubor kázání, biblických úvah,
modliteb a liturgických textů před-
časně zesnulé evangelické kazatel-
ky. Konfrontace syrových životních
témat a nejhlubších východisek
křesťanské zvěsti. Edice Homiletica
č.6. 156 s., 178 Kč, „K" 144 Kč. Edice
Homiletica sv. 6
ISBN 978-80-86211-59-6, 156 str. A5,
brož., 178 Kč 
„Ne, nevěřím, že Bůh bez biče v ruce a
bez vztyčeného ukazováčku je méně
bohem. Nevěřím, že kdo se nezlobí a
netrestá, že ten, koho nelze naštvat a
ranit, ten nemá rád. Ostatně - lze ho
ranit. Z těch ran po hřebech teče krev a
z rány z boku taky voda... Zlobí se a
hněvá a taky má občas v ruce bič... Ale
pro naše dobro si splete směr..."

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
t. 317 722 215
http://eman.evangnet.cz

Novinky zasíláme bez účtování poš-
tovného.

Pozvánky

Z dopisu čtenáře
Dokončení ze str. 2

Kontakt: 
Ester Marková tel. 545575996, 
Jan Vondra 603749991 
Středisko bibl.kurzů Sázava patři-
lo brněnskému sboru ČCE (dnes
I.a II.brněnský sbor) a má po pře-
stěhování v r. 1954 pokračování
na Blažkově.

Ing.Jan Vondra
Medlánecká 19, 62100 Brno

člen I. sboru ČCE v Brně
tel.541226739

Nabídka STRÁŽCI LIDSKOSTI
ANEB DVANÁCT PŘÍBĚHŮ
PŘÍSLUŠNÍKŮ CČSH 
VĚZNĚNÝCH PO ÚNORU 1948 

Kniha nesoucí tento název a věnují-
cí se osudům politických vězňů 
z řad Církve československé husit-
ské vyšla krátce před vánočními
svátky. 
Autor knihy Mgr. Martin Jindra v ní
vylíčil životní příběhy šesti farářů
(Ladislav Král, Oldřich Bukal, Alois
Mach, Zdeněk Langr, Jindřich Ha-
nuš, Josef Kosinka) a sedmi tzv.
laiků (František Račanský, Metoděj
Cyril Metelka, Viktor Boháč, Milu-
ška Havlůjová, Václav Prchal, Karel
a Jaroslav Metyšovi) Církve česko-
slovenské husitské, vězněných ko-
munistickým režimem. Každá ze
zúčastněných osob si nesla jiný ži-
votní kříž. Miluška Havlůjová byla
tři roky nuceně odloučena od svého
šestnáctiměsíčního syna, farář Old-
řich Bukal zaplatil za léta v krimi-
nálu brzkým odchodem z tohoto
světa, farář Ladislav Král přežil
fašistický koncentrační tábor, aby 
v 50. letech málem zemřel v kon-
centráku komunistickém atd. 
Zmiňované příběhy dokresluje i 36
příloh převážně církevně-politické-
ho zaměření a dvě úvodní kapitoly
mapující postavení církví v Česko-
slovensku po roce 1945, respektive
po roce 1948. 
Knihu vydala náboženská obec
CČSH Praha 1 Staré Město a je 
k dostání v prodejně Kalich nebo
Blahoslav (Wuchterlova 5, Praha 6)
za 150 Kč (vázaná kniha, 164 stran).

shánějí peníze mnohem lépe, to je
pravda. Dá se z nich někdy opravit
i kostel, i když byly především
určeny na aktivity pro děti z ulice.
A proč ne, myslíme si. I ten kostel
snad jednou bude i pro ty děti, ale
do žádosti o grant to snad ani psát
nebudeme, nevypadalo by to přece
přitažlivě. Musíme mluvit o níz-
koprahovém centru, o kulturním
centru pro mládež apod. 
Ptám se však, zda to v delším časo-
vém horizontu církev nepoškodí.
Přerušuje se tím totiž tradice, byť
zdánlivě jen v názvu. Přispíváme
tím k matení jazyků. A zmatení
jazyků bylo jednou z prvních ka-
tastrof, kterou podle Starého záko-
na bylo a bývá celé lidstvo postiže-
no. Po nás přijdou potomci, kteří o
nás řeknou: „Ukončili tradici círk-
ve, prakticky ji zavrhli a začali dělat
něco jiného. Opustili ji jako jedni 
z posledních! (ostatní už to udělali
dříve), dvoutisíciletou tradici, bo-
hatou, smysluplnou, nosnou, krás-

nou, neustálého objevování hod-
nou a přizpůsobili se většinovému
světu." A už jsme zase u toho - je
přirozené jít s davem, s většinou.
Menšinovost je nám nepříjemná,
cítíme se v ní totiž ohroženi. Přiro-
zenost, stydlivost, bojácnost, touha
po seberealizaci, po zablýsknutí se
na veřejnosti, ... snad jenom ten
český pragmatizmus by se dal ro-
zumově odůvodnit. Ale jinak je 
v tom spíše pudovost a nízkost,

žádné zvláštní oběti, žádné velké
hrdinství, českobratrský mindrák.
Víra, naděje a láska ustupují do-
mněle a rádoby lidumilnému akti-
vizmu, seberealizaci a sebezajišťo-
vání. Boha tím odsouváme a na
jeho centrální místo marně stavíme
člověka a jeho svět peněz, času a
relativních možností. To ale volá po
elijášovském obrácení! 

Adam Balcar

Český pragmatismus v české církvi
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se, když si potřebujete v nočních
hodinách zavolat, tak nemáte šanci.
Přesto jsem byl tehdy moc vděčný
Bohu za to, že vůbec někoho mám,
kdo stojí o to vědět, kde jsem.
Vzpomněl jsem si také na verš z Bib-
le: "A protože se rozmnoží nepra-
vost, láska mnohých vychladne."
(Mt 24,12) Vím, že někdy negativní
zkušenosti s takzvanými "sockami"

odrazují od soucitu s potřebnými.
Pokud se to tak děje u křesťanů, tak
mě to mrzí zvlášť významně.
Společnost se zdá být čím dál více
lhostejná, dá se tedy předpokládat,
že význam pomoci bližnímu časem
poroste. Domnívám se, že by byla
veliká škoda prošvihnout příleži-
tost, kterou nám dává Ježíš Kristus.
Láska je přece ten největší dar.

Ivo Kraus

Krize
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