
Ač nepodléhám romantismu a
nevidím na působení pastýře
jenom hezké stránky, přece musím
přiznat, že se mně tento obraz jako
vyjádření Božího vztahu k lidem

líbil. Později mi začalo docházet, že
vlastně nejsem první, protože jej
nalézáme již v první části Písma
svatého. A nejen v nejznámějším
Žalmu 23, kde Hospodina dávný
modlitebník přímo takto nazývá a
nás podobnému oslovování učí.
Pastýř nedělá nic automaticky, má
ve svém pohledu všechny svěřené
ovce a dbá o každou, aby se všech-
ny měli dobře. Snaží se vnímat
jejich nouzi, stejně jako radost,
když se jim podaří dostat na louku,
která je zázračně vybarvena jarní
trávou.
Jenže náš dnešní oddíl nemá jen
krásné, radostné barvy – hned na
začátku slyšíme o tom, že pastýř,
tedy skutečný pastýř má mít
schopnost obětovat svůj život,
když je potřeba. Smíme si v této

souvislosti vzpomenout na všech-
na vyobrazení Ježíše nesoucí oveč-
ku, třeba proto, aby se dostala k té
nejlepší potravě.
A na druhé straně našeho textu
pak smíme přijmout Ježíšovu,
Boží péči o všechny, dokonce o ty,
které nejsou naší církevní, nábo-
ženské příslušnosti. Bůh a stejně
Boží Syn má zájem na každém,
rozdává lásku po douškách všem,
aniž by ti, kteří se z ní sytí věděli o
pramenu života. Takovou dobro-
tou se Bůh o nás stará. Neztratili
jsme pro toto naše vnímání. Pak
děkujme za všechny dary, oteví-
rejme se Bohu a prosme o pocho-
pení Boží lásky…

Radek Matuška, 
farář ČCE Chodov
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týdeník
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Ježíš je dobrý Pastýř

Katolík před ní smekne, slyší z ní
mluvit svého biskupa a biskup je
církev. Evangelík je vůči ní svo-
bodnější. Jeho církev je shromáž-
dění věřících, kteří mají Krista
Pána za nejspolehlivějšího a roz-
hodujícího učitele. Před svými fa-
ráři, seniory a profesory "nesme-
kají", naopak s Biblí po ruce zva-
žují jejich slova, jsou-li pravá. Dí-
ky tomu mohou rozpoznat, neo-
zývá-li se z univerzitní katedry a
pak i ze sborové kazatelny neod-
povědná náboženská řeč místo
zdravého a čistého evangelia Je-
žíše Krista. Právo zvažovat, které
si ponecháváme i vůči svým teo-
logickým učitelům, nám nebrání

prokazovat jim úctu a vděčnost,
zvláště stojí-li v téže službě Pánu
i údům církve.
Neostýcháme se naslouchat a při-
takat navýsost kritickým slovům,
jimiž v první polovině 19. století
dánský evangelický farář a teolog
Sören Kierkegaard (1813-1855)
odsoudil své evangelické, luter-
ské faráře a teology, že nabízejí
evangelium jako snadno přijatel-
né a příjemné. Křesťanství pocho-
pili jako nauku bez vztahu k ži-
votu a jako dar, jenž nic nemění a
všechno nechává při starém. Bůh
a svět se stanou totožnými. K to-
muto zesvětštění církve došlo
vinou teologů, profesorů a fará-

řů, ti první falešně vyložili evan-
gelium a ti druzí, jejich žáci, je
falešně kázali.
O celou generaci později promlu-
vil do stavu evropské evangelic-
ké církve svým teologickým dí-
lem Albert Schweitzer (1875-1965),
štrasburský rodák, evangelický
farář, teolog, filosof, muzikolog,
který nám zahrál v Praze na var-
hany v kostele sv. Michala v Jir-
chářích, držitel Nobelovy ceny
míru, zakladatel a vedoucí lékař
nemocnice v africké Lambarene.
V odborných kruzích se o něm ří-
ká, že zasadil smrtelnou ránu li-
beralismu, který ještě na počátku

Což kdyby z některé dnešní kazatelny zněla slova jako: "My jsme
se však sešli, abychom převzali úkol české popelky, dnes tak pře-
hlížené otázky náboženské s hlediska naší Bible kralické. Na té
svaté zanedbané roli, - od pradávných otců zděděné, - chop se
práce každý, kdo jest koli, - žeň by schystal naší vlasti milené." To
je nepředstavitelné, vždyť to zní strojeně, nadneseně, až pateticky!
Ale taková a podobná slova zněla na generálním sněmu Čes-
kobratrské církve před 90 lety. A nepochybně i v mnoha kostelích
po celé vlasti. Církev tehdy měla řadu prostorných kostelů, o
nedělích plných, a účastníci bohoslužeb patrně přijímali podobný
tón dychtivě a vděčně. Mnohé nasvědčuje tomu, že se jím dávali
zasáhnout, až i nadchnout. A jakými byli asi tito kazatelé řečníky!
Bez zvukové reprodukce ovládli celé shromáždění, takže bylo
bezpochyby dobře slyšet i v zapadlém koutě galerie. 
Co se od té doby stalo, že dnes tón i přednes tohoto způsobu zní
falešně? Obojí totalita, kterou národ mezitím zakusil, ráda užíva-
la strojených frází, zneužívala obsah velkých slov a tím je zne-
hodnotila. Každý dnešní kazatel ví, že mu sluší neokázalost a
pokora. Však se také se dnes církvi lépe daří v neokázale přívěti-
vých prostorách, členové shromáždění se většinou dobře znají,
kazatel bývá spíš kamarád, třeba s kytarou, organizátor, odborný
vykladač Písma. Slyšel jsem, že ani pastýřem nemá být, protože by
se tím povyšoval nad ostatní a členové sborů jsou přece dospělí
odpovědní lidé. A tak i kázání mívá méně formální, až i familiár-
ní ráz. 
Nedůvěra k velkým slovům je na místě, strojený patos je falešný
a fráze jsou podezřelé. Přece se však hleďme vyvarovat opačné
krajnosti. Dovolím si dvojí upozornění. První: nejen kazatelé, ale
i všichni dnešní řečníci jsou hýčkáni zvukovou technikou. Avšak
není dobře na ni spoléhat. Ne všude je odborně instalována a
dobře seřízena a jsou prostory, kde reproduktory víc ruší než
pomáhají. Druhé: i soudobý jazyk, oproštěný od frází, může být
lahodný nebo také pokleslý. "Sklon češtiny k šedé větné linii
bývá ovšem ještě zesilován nectností téměř všenárodní, totiž
leností mluvidel. K tomu se pojívá nenadanost řečnická a téměř
stavovská vada naší inteligence - nedostatek temperamentu." (P.
Eisner) A svědomitá výslovnost ještě neznamená falešný patos. 

Blahoslav Hájek

Bez patosu

Trocha teologie

* Herci si přejí dostat vysněnou roli,
architekti uskutečnit svůj projekt.
Netoužíte jako teolog, novozákoník
být při překladu Bible?
Abych se přiznal, netoužím. Je to
velice náročná práce, která mi v
této době nepřipadá tak nalé-
havá.

* Pro porozumění biblickému textu
jsou i pro širší veřejnost k dispozici
různé biblické slovníky. Vedle No-
votného Biblického slovníku z roku
1956 (přístupného dnes i na inter-
netu http://cb.cz/praha2/bib_slov-
nik_novotny.htm) jsou zde i slovní-
ky přeložené; Slovník biblické teolo-
gie (Dufour a kol. 1970), Biblický
slovník (Allmen1954) a Nový biblic-
ký slovník (Kol. New Bible Dictio-

nary). Jak byste hodnotil jejich
úlohu?
Biblické slovníky, to jest výklady jed-
notlivých pojmů a výrazů biblické-
ho jazyka, jsou velmi doporučení-
hodnou pomůckou ke čtení Bible.
Všechny, které jste jmenoval, jsou
kvalitní, liší se svým pojetím, zamě-
řením i rozsahem.

* Z dat vydání je zřejmé, že dobou
svého vzniku, dle původních vydání,
patří všechny slovníky do jednoho
období. Již několik let je přislíben
skutečné nový, biblický slovník, na
kterém se podílíte. Datum vydání,
jak se zdá, je stále nejasné.
Nový český biblický slovník, který
se bude jmenovat „Encyklopedický
biblický slovník", připravuje už léta

naše Centrum biblických studií. Je to
trochu už „přenošené dítě", ale práce
se konečně chýlí ke konci. Před-
pokládáme, že v roce 2010 by slov-
ník v České biblické společnosti
mohl vyjít.

* Vedle kompletní, starozákonní řa-
dy ke všem starozákonním knihám
máme v češtině k Novému zákonu
jen několik komentářů našich auto-
rů (J.B. Souček, Petr Pokorný, Jin-
dřich Mánek, Miloslav Hájek aj.).
Na ucelenou řadu jsme doposud če-
kali. Český ekumenický komentář
vydává nyní Česká biblická společ-
nost.Podílíte se také na něm?
Český ekumenický komentář je teď
jedním z hlavních projektů Centra

Nejen o Bibli 21 s Janem Roskovcem
AKTUALITA

Veřejné předčítání Bible 21 v Plzni

Dokončení na str. 4

(Asistentem na Katedře Nového zákona Evangelické teologické fakulty)

Dokončení na str. 2
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ODPUSTKY MÔŽU NAPOMÔCŤ JEDNOTE KRESŤANOV – TVRDÍ KARDINÁL KASPER

Rím - ENI. Pred piatimi storočiami boli odpustky hlavnou príčinou nesú-
hlasu medzi pápežstvom a nasledovníkmi Martina Luthera, dnes však
môžu pomôcť kresťanskej jednote, tvrdí kardinál Kasper, predseda
Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. 
Podľa katolíckeho učenia, udelenie odpustkov cirkvou – obyčajne za dobré
skutky alebo zvláštnu zbožnosť jednotlivcov – umožňuje skrátenie času v
očistci, mieste, kde sa duše očisťujú pred vstupom do neba.
„Podráždenosť protestantov vo vzťahu k pokračujúcej praxi odpustkov v
Katolíckej cirkvi je pochopiteľná", napísal kardinál 7. marca vo Vatikánskom
denníku „L'Osservatore romano". „Dnešní katolícki historici však takisto
priznávajú, že v stredoveku prichádzalo k vážnym zneužitiam odpustkov".  
Hrubé zneužívania cirkvou, ktorá ich dávala za peniaze, boli hlavnou príči-
nou Lutherových snáh o reformu Katolíckej cirkvi v 16. storočí. Luther túto
prax ostro kritizoval v 95 výpovediach, ktoré 31. októbra 1517 pribil na
dvere chrámu vo Wittenbergu.
Podľa kardinála, odpustky, správne porozumené, nie sú prekážkou viery.
Naopak, ukazujú milosť Božiu skrze cirkev voči kajúcemu hriešnikovi.
Kasperov článok nasledoval po oznámení pápeža Benedikta XVI. o udelení
„úplných odpustkov" veriacim, ktorí navštívia počas Roku Svätého Pavla
(jún 2008 – jún 2009) Baziliku Svätého Pavla za hradbami v Ríme. 
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov usporiadala v roku 2001
sympózium, ktorého sa zúčastnili aj evanjelickí a reformovaní teológovia, a na
ktorom bolo vysvetlené dnešné katolícke chápanie odpustkov. „Dnes už viac
odpustky nie sú vo svojej praxi to, čo boli v 16. storočí", potvrdil kardinál.
V roku 1967 pápež Pavol VI. vysvetlil pravý význam odpustkov. Majú byť
pripomienkou, že všetky ľudské bytosti potrebujú spasenie, „ktoré môže
prísť len skrze Ježiša Krista", doplnil najvyšší ekumenický predstaviteľ
Vatikánu.

FUTBALOVÍ FANÚŠIKOVIA ZAMILOVANÍ DO KRISTA
Florencia - Chiesa Evangelica Valdese – Comunit` di Firenze. Skupina
protestantov z talianskej Florencie, medzi ktorými sú valdénci a adven-
tisti, založila združenie „Fialová s Ježišom". Fialová je farba futbalové-
ho klubu Florencie AC Fiorentina, ktorý je momentálne na 5. mieste v
tabuľke Série A najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Združenie chce
hovoriť o Kristovi a zvestovať evanjelium na jednom z najobľúbenejších
miest talianskej spoločnosti – futbalovom štadióne.  
„Rozhodli sme sa spojiť to, že sme kresťania a zamilovaní do Ježiša s
našim zapálením pre Fiorentinu. Chceme podporovať fialové družstvo
neobyčajným a možno inovatívnym spôsobom. Naša asociácia sa zrodi-
la z viery v Krista a vášne pre Fiorentinu, ale je samozrejme otvorená
pre všetkých, ktorí chcú žiť ako futbaloví fanúšikovia vo svetle lásky a
zvesti evanjelia", hovorí jeden zo zakladateľov, Davide Roberto Papini.  
Jednou z najbližších iniciatív združenia chcú byť spoločné modlitebné
chvíľky, alebo vo všeobecnosti bratské stretnutia, fanúšikov súperiacich
družstiev pred každým zápasom Fiorentiny. Prvé modlitebné stretnutia
by sa mali uskutočniť v máji pred zápasmi Fiorentiny so Sampdoriou
(17. mája) a s AC Miláno (31. mája).

Ekuména vo svete 12/2009

Ještě i v šedinách ovoce ponesou
(Z rozhovoru s P.D.Jamesovou)
„…vražda je strašným, nesrovnatelným zločinem, nalezení mrtvoly je
šokem, který ovlivní život lidí," vysvětluje baronka Jamesová, známá
autorka detektivních románů (P.D.Jamesová), v britském anglikánském
týdeníku The Church Times z 9. dubna 2009. Podle jejího názoru by při
čtení detektivky měli čtenáři něco z tohoto šoku zakusit.  
Kromě anglikánských bohoslužeb navštěvuje téměř devadesátiletá autor-
ka s chutí i bohoslužby v jiných církvích (výslovně jmenuje církev refor-
movanou a římskokatolickou). Za hlavní přitom považuje „soustředěnost
na Boha", jež by se neměla ztrácet za „samým rozjuchaným prozpěvová-
ním, vyhlašováním narozenin atd.". 
Z celého rozhovoru vane vzácná atmosféra fundovanosti, věcnosti, nepit-
vořivosti. P.D.Jamesovou v něm poznáváme jako opak typu „roztomilé
staré dámy".

František Schilla (f.schilla@volny.cz)

biblických studií. Společně s Jiřím
Mrázkem a Mirej Ryškovou z Kato-
lické teologické fakulty tvoříme
ediční radu této výkladové řady.
Během zhruba 10–15 let by měly
vyjít komentáře ke všem novozá-
konním knihám. Autorský okruh
tvoří biblisté z různých církví, kro-
mě evangelíků také samozřejmě
katolíci. Zatím vyšly dva svazky, vý-
klad epištoly Efezským od profesora
Pokorného a 1. Tesalonickým od
Mirej Ryškové. V tisku je výklad
Zjevení od Jiřího Mrázka, já připra-
vuji epištolu Římanům.

* Byl list Římanům vaší volbou a 
v čem vás nejvíce oslovuje?
Ano, touto epištolou jsem se zabýval
už dříve a tuto práci jsem mohl vyu-
žít k přípravě komentáře. Dopis do
Říma je nejrozsáhlejším textem, v
němž Pavel poměrně soustavně
vykládá, jak rozumí poselství evan-
gelia. Proto hrála tato epištola ode-
dávna v křesťanské teologii velmi
důležitou roli, je to jeden z klíčových
textů Nového zákona. I pro mě
osobně je to text velmi obtížný. Je z
něj však naprosto zřetelné, že právě
této obtížnosti se nemůžeme vy-
hnout, nemáme-li ztratit něco, co je
pro křesťanské chápání světa pod-
statné. 

* Český ekumenický překlad již pro-
šel revizí. Další se neplánuje?
Revize Českého ekumenického pře-
kladu, která proběhla v r. 2001, byla
zřejmě poslední, další se neplánují a
nepracuje se na nich. Zatím se zdá,
že překlad je stále ještě použitelný, a
v situaci, kdy by se zdálo nezbytné
ho revidovat, bude nutno přistoupit
spíše k novému překladu.

* Právě vyšla „Bible 21". Čím vás
nejvíce zaujala jako teologa?
Tento překlad podle mne zrovna
teologicky není příliš zajímavý, ne-
má žádný zřetelný profil.

* Co více byste mohl dále povědět na
základě četby „Bible 21"
Myslím, že celkově je to překlad
docela dobrý. Obecné srozumitel-
nosti, kterou si překladatelé vytýčili
jako hlavní cíl, myslím dosahuje. Z
dosavadní četby mám však dojem,
že překlad se soustavně nedrží urči-
té jazykové roviny. Velmi často tam
člověk narazí na místa, která jsou
třeba proti Českému ekumenickému
překladu jaksi „konzervativnější", až
archaická, a na ně přímo navazují
výpovědi v mluvě až lidové.

* Můžete to ukázat na příkladu?
Třeba Podobenství o „marnotrat-
ném" synu v L 15,11nn. Celkově se
ten příběh pěkně čte. Ale detaily. 
V 16. verši se vypráví, jak syn, poté,
co utratil svůj díl dědictví, upadl do
bídy. Je to charakterizováno tím, že 
z hladu toužil po potravě, kterou
jedla prasata. ČEP tam překládá pro-
stě „slupky", což je běžné krmení
pro prasata v našich končinách.
Bible 21 překládá „technicky" přesně
„lusky", což ovšem v našem čtenáři
nenavodí představu „svatojánského
chleba", o který tam zřejmě jde
původně, nýbrž nějaké naší luštěni-
ny, a může se nad tím trochu – v
tomto případě celkem bezdůvodně
– pozastavit. Následující verš mluví
o synově „obrácení". Ekumenický
překlad to překládá srozumitelně a
zároveň i doslovně „šel do sebe".
Bible 21 se tu však „vrací" ke kralic-
kému „přišel k sobě", což je sice také
srozumitelné, ale přece jen volnější.
Pak si syn vzpomíná na „hojnost
chleba" v domě svého otce. Chleba je
i pro dnešního člověka běžná a sro-
zumitelná metafora, Bible 21 však ji
však raději opouští a čte „jídlo".
Nakonec si syn formuluje svůj kající
proslov k otci, který ústí do žádosti
„učiň mne jedním ze svých nádení-
ků". ČEP tu přeložil volněji, ale 
v češtině obvyklou frází: „přijmi
mne". Bible 21 tu z nějakého důvodu
chtěla zachovat původní sloveso a
zároveň se vyhnout mírně archaic-
kému „učiň", a tak musela – ale jen

pro tuto jednu větu – výrazně snížit
jazykovou rovinu do lidové mluvy:
„udělej mě".

* Co říci k tomu, že hlavní překlada-
tel „Bible 21" Alexandr Flek se vy-
jádřil, že „Písmo zůstává v nesrozu-
mitelné podobě... Češi patří k nejate-
jističtějším národům v Evropě. Dů-
vodem, proč neznají Boha, je možná
to, že neznají Boží slovo. A Boží
slovo neznají proto, že není v jejich
jazyce".
To je veliké zjednodušení. Předně si
nemyslím, že by se Boží slovo k člo-
věku dostávalo prostě tím, že si
bude číst v Bibli. Ale hlavně: překla-
datelé Bible 21 ve své kampani
vytvářejí zcela falešný dojem, že je
nějaký „nouzový" nedostatek srozu-
mitelných textů Bible v češtině. Čes-
kých biblických překladů, a to i
novodobých, je poměrně hodně,
vedle ČEP např. postupně doplňo-
vaný Český katolický překlad (dříve
Bognerův), překlad Jeruzalémské
bible, Studijní překlad Křesťanské
misijní společnosti, ale třeba také
trochu starší, avšak stále použitelné
překlady Nového zákona Žilkův,
Petrů. Konečně i Bible 21 z těchto
překladů čerpá, což je přirozené, ale
mělo by to být zmíněno.

* Co byste poradil čtenářům Bible?
Především nečíst Bibli „od desky k
desce". Tak ztroskotalo mnoho zá-
jemců, kteří dospěli někam do
seznamů rodů ve 4. Mojžíšově nebo
kultických předpisů ve 3. Mojžíšově,
tam se zadrhli a dál se už nikdy
nedostali. Jinými slovy to znamená,
snažit se číst „poučeně", využívat k
tomu pomůcek, kterých je poměrně
dost i u nás. Také ovšem vytrvale:
nedat se odradit tím, čemu není na
první čtení rozumět, číst a hledat.
Jsem přesvědčen, že četba Bible patří
mezi ty činnosti, které sice člověku
„nejdou samy", ale přece stojí za to
se do nich dát.

Za rozhovor pro 
ET-KJ a www.christnet.cz děkuje 

Jan Kašper

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Nejen o Bibli 21 s Janem Roskovcem

1. Ekumenický překlad Bible jsem se
zájmem a nadějemi pozorně sledo-
val od prvopočátku jeho zveřejňová-
ní. Vydání prvního svazku 16 dílné-
ho vydání - Žalmů - vyvolalo nadše-
ní celé rodiny. Každé dítě muselo
mít při společné nadšené slavnostně
sváteční četbě vlastní výtisk. To bylo
slávy.
Nejvíce nadšení ve mě vyvolalo,
když jsem v novém překladu objevil
náhradu slova "bezbožník" slovem
"svévolník". Takové překvalifiková-
ní významu tohoto původního slova
zdůraznilo moderní životaschop-
nost textu a vzbudil nadšené naděje.
To jsem ještě netušil, kam mne toto
očekávání nakonec dovede. Prvotní
nadšení z nového překladu, čím déle
se s ním seznamuji, pozvolna bére
za své.
Když se mi dostal konečně do rukou
kompletní text nového překladu,
musel jsem si všimnout, že obsahuje
textem nevysvětlitelný rozpor. Ne-
mohl jsem si nevšimnout myšlenko-
vého rozporu mezi Novým a Starým
Zákonem. V evangeliích jsem se do-
četl, jaké problémy dělali Ježíšovi
zákoníci a farizeové s nějakou sobo-
tou. Kde se to v nich vzalo ? Co si to

s tím na Ježíše vymysleli, aby ho
měli čím obtěžovat? Přečetl jsem Sta-
rý Zákon křížem krážem, a tam o
nějaké zákonické sobotě není ani
zmínka. Ale to jen do té doby, než
jsem porovnal Ekumenický překlad
s Kralickým. Kralický překlad ten
rozpor neobsahuje a vše je najednou
srozumitelné. Tam, kde Kralický
překlad Starého Zákona používá
pojmenování "sobota", ekumenický
překlad se tomuto pojmenování
důsledně vyhýbá, takže tím vypro-
dukoval upozorněný konflikt.
Dostal se mi do rukou rovněž pře-
klad z Nového světa svědků Jeho-
vových. V jejich překladu z každé
stránky přímo čiší jejich ideologie.
Nikoho nenechávají na pochybách,
že překládali, jakoby pisatelé psali
Bibli pro podporu ideologie jejich
sekty. --- Ale Bibli přece psali židé
pro židy, křesťanské nauky vzniky
mnohem později, co potom mají co
dělat v novém překladu ? Čím pře-
kladatelé zdůvodní podlehnutí po-
kušení vložit do překladu Bible
vlastní ideologie, když je od nich
právem očekávaná nestrannost a
svědomitost ?. Jak si mohli dovolit
zklamat důvěřivost nevzdělaných

laiků a naservírovat jim v překladu
vlastní soukromé ideologie a stát se
tím svévolníky? Ekumenický pře-
klad není překlad, ale křesťanská pa-
rafráze židovských písem. Pokud je
z překladu eliminován judaismus,
znamená to, že se marně tváří být
ekumenickým. V době vyhrocování
nesmlouvavého antisemitismu dává
najevo pouhý diskrétně utajený las-
kavý antijudaismus.
Pozoruhodně kontaminaci ideologií
uniknul ateistický překlad Vladi-
míra Šrámka, i když se nezaslouže-
ně netěší valné pozornosti teologů,
pro neskrývaný Šrámkův ateismus.
Ateismus nemá ideologii, je bezbar-
vý. Šrámek se stal bezděky protago-
nistou Ježíšova podobenství z Mt
21,28-31. Kdo z těch překladatelů
plní lépe vůli Boží ?
Jediný překlad, který si zaslouží ná-
zev překlad protože nebyl kontami-
novaný pozdějšími ideologiemi, by-
la Septuaginta. Tu překládali židé
pro židy, ale ani ta není bez nejistot.
Žádný další překlad se už neobešel
bez kontaminace ideologíí. Takže
cílem každého dalšího překladatele
by mělo být, být věrnější než septua-
ginta.
2. Poprvé jsem si tohoto fenomému
všimnul, když sekta, jíž jsem byl čle-
nem vyměnila desítky let používaný
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Městečko Levín v malebné pohor-
ské krajině mezi ‘U‘ Úštěkem a
Ústím nad Labem v kostele Pový-
šení sv. Kříže skrývá vzácnou a zají-
mavou památku. Je to tzv."levínský
kocour". O co ve skutečnosti jde?
V nynějším barokním kostele oválné-
ho půdorysu je v jižní zdi zazděn kle-
nební svorník s reliéfem lva a osmi
záhadnými literami. Původní kostel
středověkého původu, téhož zasvě-
cení, se rozkládal opodál, uprostřed
hřbitova pod hradem. První písemná
zpráva o něm je z roku 1352, ovšem
byl nepochybně starší. V l8. století
byl zbořen a kostel opět stejného za-
svěcení (Povýšení sv. Kříže) byl po-
staven nedaleko. Gotický svorník s
lví hlavou a záhadným nápisem z
původního kostela byl přenesen do
barokní svatyně.
Bohatá regionálně historická litera-
tura se věnovala jeho řešení. Tak za-
kladatel české archeologie J.E.Vocel
(1802-1871) vyslovil domněnku, že
reliéf představuje kocoura, jako po-
dobu předkřesťanského boha sta-
rých Slovanů - Černoboha. Místní
historikové považovali písmena,
která nedovedli rozluštit, za keltské

runy. Jeden z nich dokonce usuzo-
val, že jde o reliéf beránka, jako sym-
bol Krista. Musel zřejmě mít bujnou
fantazii, oby mohl zaměnit lva za
beránka. První krok k rozluštění  le-
vínského nápisu učinil významný
historik církevního umění prof.Josef
Cibulka. Prokázal, že jde o gotický
svorník a datoval ho do by po roce
1260, kdy se v Čechách razily mince,
které mohly být výtvarnou předlo-
hou. Novodobým přínosem k řešení
záhady přispěl rozbor provedený
Geologickým ústavem. Jeho výsled-
kem bylo, že svorník je vyroben z
místní horniny z oblasti Levína a že
tedy nejde o import.
Tajemná písmena rozluštil v roce
1953 významný slavista prof. Fran-
tišek V.Mareš (časopis Slavia roč.22).
Jednoznačně prokázal, že písmena
jsou slovanskou cyrilicí a nápis zní -
Kristus vždy vítěz. Reliéf lva je sym-
bolem Krista a souvisí se zasvěce-
ním kostela Povýšení sv. Kříže. Na
příslušný svátek je totiž čten verš 
ze Zjevení sv. Jana (Apokalypsy), 
v němž se uvádí lev jako Kristův
symbol.
Nápis v cyrilici je pozoruhodným

dokladem doznívání církevně slo-
vanské tradice v latinské katolické
církvi, kterou částečně o sto let poz-
ději obnovil Karel IV. V pražském
klášteře Na Slovanech (Emauzy).
Pro širší historické souvislosti je
třeba dodat, že Levín leží v oblasti
původně se slovanským osídlením.
Svědčí o tom dodnes zachované
zbytky slovanského hradiště na pro-
tějším vrchu. Přímo nad dnes barok-
ním kostelem s "levínským kocou-
rem" se rozkládá zřícenina hradu,
patrně z 13.století Ještě koncem
19.století zde byly patrny architek-
tonické články z tohoto hradu. Dnes
zůstaly jen nepatrné pozůstatky zdi-
va a věž, dominanta kraje, postave-
na koncem 17.století ze zdiva hradu.
První držitelé hradu byli členové
rodu Markvarticů, nebo jejich ved-
lejší větve  Michaloviců, kteří měli v
erbu lvici. Levínský kocour proto
někdy bývá považován za erbovní
znamení těchto rodů. Považuji ta
však za velmi nepravděpodobné,
vzhledem k sepětí symbolu lva a
nápisem, citátem z Apokalypsy -
Kristus vždy vítěz.

Michal Flegl

3ET-KJ

Levínský kocour

Po celou historii existence církve
křesťané na všech úrovních pro-
mýšleli a diskutovali význam ve-
čeře Páně a dosah této slavnosti do
jejich života. Žel došlo k tomu, že
tato svátost, přestože odráží zá-
sadní skutečnost sjednocení Boží-
ho lidu se Svatým Bohem skrze
oběť Pána Ježíše Krista, se para-
doxně stala zatím nepřekonatel-
nou hradbou a rozdělením mezi
některými církvemi. Pokud nemá-
me pokračovat v tomto trendu, je
nezbytné vracet se k základům ve-
čeře Páně i samotné existence círk-
ve, a to na biblickém podkladě. Da-
lší podmínkou je ochota vzdát se
svých představ a nechat mluvit
Pána církve, který tuto večeři stro-
jí a každého člověka k ní zve.
Večeře Páně odráží v podstatě celý
smysl křesťanské víry, a proto není
jednoduché postihnout její smysl a
dosah v plné šíři. Z celé šíře a
hloubky významu večeře Páně
připomeňme to, na čem se naše
setkávání u stolu Páně zakládá.
„Původním smyslem Večeře Páně
je zvěstování Ježíšovy smrti. Ne
kult, ne obřad, ale Pánova láska k
nám!" (Fazekaš) Chléb a víno je
především zárukou a pečetí od sa-
motného Boha, že dílo spásy je
pravdivé a reálné. večeře Páně je
nám příležitostí k pokání a záro-
veň ujištěním o odpuštění veškeré
naší viny. Její nenahraditelnost je
ale také v tom, že k ní přistupuje-
me jako společenství, čímž se
dotýkáme samotných pilířů Kris-
tovy církve.

Než se pustíme do samotného pře-
mýšlení nad večeří Páně, bude
dobré připomenout si alespoň ně-
které Biblické texty, které k večeři
Páně ukazují.
Zásadní starozákonní událostí,
kterou považujeme za základ a
předobraz Večeře Páně, je beze-
sporu hod Beránka (Ex 12), který
předcházel vyvedení Izraelců z
Egypta. Poslední ranou Hospodi-
nova soudu nad Egyptem bylo
vyslání anděla smrti, který měl za
úkol pobít všechny prvorozené. V

každé rodině někdo zemřel, kro-
mě Izraelců, kteří označili dveře
svých domů krví velikonočního
beránka. Ten dům anděl smrti
pominul. Krev beránka tehdy způ-
sobila dvě věci. Jednak ochránila
Izraelce před Hospodinovým sou-
dem a kromě toho přinesla osvo-
bození Izraelců z egyptského
otroctví. Oba motivy ve večeři
Páně vidíme. 
Kromě tohoto místa v Bibli je ale
celá řada jiných, která naznačují
souvislost s večeří Páně. Napří-
klad setkání Abrama s Hospo-
dinovým knězem Malkísedekem,
kdy vrcholným okamžikem toho-
to setkání bylo přijímání chleba a
vína. (Ga 14,18-20, Žd 7) Jiným
příkladem je seslání many během
putování Izraelců z Egypta do
zaslíbené země. Pán Ježíš připomí-
ná toto místo a pojmenovává
manu jako chléb z nebe, ke které-
mu se sám vzápětí připodobňuje.
(Ex 16, J 6,26-59) Když Hospodin
ustanovil smlouvu z Izraelci na
Sinaji, máme u toho zvláštní infor-
maci, že poté všichni zúčastnění,
tedy Hospodin, Mojžíš a Izraelští
starší, jedli a pili. (Ex 24,9-11).
Z novozákonních textů stojí samo-
zřejmě v popředí slova ustanovení
večeře Páně, která se konala v
rámci židovského hodu beránka.
„Když bylo po večeři, vzal Ježíš
chléb, vzdal díky, lámal jej a dal
učedníkům se slovy, vezměte a
jezte, neboť toto je moje tělo, které
se za vás vydává." 
Když pročítáme evangelia, pozor-
ného čtenáře přímo praští přes uši,
když narazí na podobná slova i v
jiných souvislostech. Například
když Ježíš sytil zástup a vzápětí
říká, že on sám je tím chlebem,
který musí každý jíst, aby měl věč-
ný život. Tam vzal těch pět chlebů
a dvě ryby, vzdal díky, lámal chle-
by a podával učedníkům a zástu-
pům. Podobně když přišel po vzk-
říšení se dvěma učedníky do
Emauz, tito učedníci ho poznali
teprve v momentě, když vzal chléb,
vzdal díky a lámal. 
O lámání chleba následně čteme

ve Skutcích apoštolů a můžeme si
být jisti, že se jednalo o večeři Pá-
ně. Posledním místem, kde se tato
formulace objevuje, je chvíle, kdy
byl apoštol Pavel eskortován do
Říma a loď, na které se plavil,
ztroskotala. Tam bylo Pavlovo lá-
mání chleba povzbuzením pro
ostatní pasažéry a podnětem k
tomu, že se upokojili a po mnoha
dnech přijali pokrm.

Jedno ze zmíněných míst si za-
slouží přeci jen trochu výraznější
připomenutí. Je to krásný příběh o
nasycení zástupů. Ježíš měl dva-
náct učedníků – apoštolů. Z nich
mu nejbližšími spolupracovníky
byli tři – Petr, Jakub a Jan. A z těch
tří mu byl úplně nejbližší Jan, o
kterém čteme, že je to učedník,
kterého Pán miloval, a že při po-
slední večeři ležel Ježíšovi v náru-
čí. Když Jan ve svém evangeliu
popisuje nasycení zástupů, je dob-
ré si všimnout některých detailů,
které v ostatních evangeliích ne-
jsou, protože Jan jde do mnohem
větší hloubky, než kdokoli jiný.
Předně je zajímavé, že Jan nezmi-
ňuje ustanovení večeře Páně, na-
místo toho přináší svědectví o
tom, že Ježíš umyl svým učední-
kům nohy. Ale tu zásadní zvěst o
Ježíši jako o chlebu života zasazu-
je právě do příběhu o nasycení
zástupů.
Motiv, který chci z tohoto příběhu
vyzdvihnout nejvíce, je ten, že Ježíš
všem přikazuje, aby se posadili.
Pak vzal ty chlebíčky, které mu při-
nesl jakýsi chlapec, vzdal díky, lá-
mal je a dával všem. Není tam
zmínka o té organizaci, kterou po-
pisují ostatní evangelisté. Je tam jen
Ježíš, který má chleba, a hladový
dav, který ten chleba přijímá. Sou-
částí toho davu jsou i jeho učedníci.
I oni totiž mají hlad a potřebují ten
Ježíšův chléb. Je to nejryzejší popis
večeře Páně. Žádná organizace, jen
Ježíš, který podává svůj život, a hla-
doví lidé, kteří ten život přijímají a
sytí se jím.

Roman Toušek
Pokračování příště

Zásadní význam večeře Páně
ALOIS VOLKMAN

Každý má na rukou své desatero.
Desatero přikázání k službě.

Proč nehneš ani prstem?
Desatero prstů nemůže-li brát

je redukováno na dvě pěsti.

Pouhý pár prstových rukavic -
nezbude po nás víc?

Prsty

zpěvník za nové opravené vydání.
Text jedné písně, v níž jsme zpíváva-
li celá léta "Pán Bůh je láska, miluje
mne" opravili vydavatelé na "Pán
Bůh je láska, On mne má rád". Byl
jsem v rozpacích nad tím, proč bož-
ské "On mne miluje" muselo být
nahrazeno teploušským "On mne
má rád".
Dík upozornění v jedné úvaze v ET-
KJ od br. faráře Veselého jsem si
znovu se zvýšenou pozorností pře-
četl oddíl J 21,15-17. a nestačil jsem
se divit. Znamenalo to pro mne defi-
nitivní potvrzení o uvědomění si
pochybností o dostatečném odbor-
ném a citlivém jazykovém vybavení
překladatelů. Jak je v této vybave-
nosti dalece předčili překladatelé
kraličtí. Scenérie rozhovoru v kralic-
kém překladu se nehodí nikam
jinam, než na břeh moře, kdežto roz-
hovor podle ekumenického překla-
du by se docela dobře mohl odehrát
na dvou stoličkách u baru v gay-
klubu.
Jak primitivní musí být jazyková
vybavenost uživatelů jazyka, kteří
nedovedou rozeznat rozdíl mezi
"milovat" a "mít rád".
Ukázky z literatury :
"Milovat děti je mnohem víc, než
mít je rád"
"Jsem připoutána ke dvěma dětem,
které miluji, ale nemůžu je mít
ráda".
"Mám řadu přátel, které mám
rád, některé bych mohl dokonce 

i milovat". 
Atd.
Ekumenický překlad nepřestanu
mít rád, což není totéž co milovat.
"Co na tom, jaký je. Když se jakým-
koliv způsobem zvěstuje Kristus, z
toho se raduji. Fp 1, 15-18.
3. Do kategorie mých připomínek
musím zahrnout i informaci, že ně-
které výtisky Bible jsou opatřeny
"Imprimatur" biskupské konference.
Nedivím se, že je v jednadvacátém
století tolik lidí zaujato proti nábo-
ženství, jestliže jedna z největších
náboženských organizací, Římsko-
katolická církev, si stále ještě na-
vzdory civilizačnímu pokroku jako
ve středověku usurpuje pro sebe
právo prostřednictvím svých repre-
sentantů určovat svým věřícím co
mohou či nemají číst, zakazovat jim,
co si nemají myslet a udržovat je v
nedospělé a nesvobodné intelektu-
ální závislosti na nadřazeném kléru.
Imprimatur Ekumenickému překla-
du není poctou, ale potvrzením
mých předchozích poznatků, že
překlad je sice věrný věrouce pře-
kladatelů, ale nemá potřebu být věr-
ný textu a duchu originálu. Pokud
budou mít takové konference dost
poslušných podřídivých oveček, po-
tom stále platí Engelsův poznatek,
že "náboženství je opium lidu." To
by nebylo příliš povzbudivé, kdyby
nade vším nedominoval Ježíšův vý-
rok o naději pro nás všechny: "Dou-
fejte, já jsem přemohl svět".

Šlechta - Pardubice

Ještě k Bibli 21
Dokončení ze str. 2



Dvakrát v uplynulých 20 letech jsme
si podrobně připomněli na strán-
kách našeho týdeníku požehnaná lé-
ta a službu bratra Bohumila Kejře st.
Bylo to u příležitosti jeho osmdesá-
tin a devadesátin (KJ 78/21:4, 1993 a
ET/KJ 88/20:4, 2003). Poslední břez-
novou noc letošního roku byl svým
Spasitelem a Pánem povolán v ne-
dožitých 96 letech do nebeského do-
mova. Zastavme se proto alespoň u
hlavních oblastí jeho práce a služby. 
Jako vystudovaný právník spolu-
pracoval řadu let při své soukromé
advokátní praxi s vedením několika
spolků, které pro bývalou Jednotu
českobratrskou - státem neuznanou
církev - spravovaly její nemovitosti a
zajišťovaly sociální a diakonické
aktivity. Když v roce 1949 po vydání
komunistických církevních zákonů
narostla enormně pro církve povin-
ná administrativa, stal se bratr B.
Kejř prvním placeným zaměstnan-
cem ústředí církve. 
Duchovní hudba a zpěv v nejširším
slova smyslu byly jeho dalším pra-
covním polem:  varhanní doprovod
při pobožnostech, zakládání a diri-
gování pěveckých těles (nejznámější
byl Mužský sbor CB), vzdělávání

sborových varhaníků a dirigentů,
vydávání notového materiálu, zpěv-
níků pro církevní dorost a mládež aj.
Uveďme, že téměř celé půlstoletí
řídil ediční aktivity Církve bratrské
v této oblasti.
V 60. letech minulého století vedl
skupinu odborníků při přípravě 9.
nově uspořádaného vydání Křes-
ťanského kancionálu. V posledním,
13. vydání KK z roku 2006 je od B.
Kejře celkem 16 nových písní nebo
jejich překladů a nápěvy dvou písní.  
S velikým zájmem a duchovním
užitkem byla ve sborech a stanicích

CB už od totalitního období přijímá-
na služba bratří Bohumila Kejře a
Jiřího Nováka ze žižkovského sboru:
bratr Kejř kázal a hudebně doprová-
zel vložené písně bratra J. Nováka. 
Mnohostrannost služby bratra Bo-
humila Kejře dokumentuje i několik
přeložených výkladů a komentářů k
novozákonním knihám z angličtiny.
Mezi nejznámější patří výklad "Ká-
zání na hoře" od Johna R. Stotta. V
češtině vyšel v roce 1982.
Spolupráce a právnická pomoc bra-
tra JUDr. B. Kejře  misijní organizaci
Gedeonů zejména v počátečních
letech jejich působení v ČSR byla
velmi významná, neboť stav práv-
ních předpisů, zděděných po totalit-
ním režimu, omezoval a finančně
poškozoval  její aktivity.  
S vděčností Pánu Bohu, který s
mnoha duchovními obdarováními
přidal milému bratru Bohumilu
Kejřovi i vrchovatou plnost pozem-
ských roků, vzpomínáme při jeho
odchodu na mnohé oblasti práce a
služby, v nichž s ochotou, radostí a
láskou svěřené hřivny rozmnožoval.
Samému Bohu, buď za jeho život
vzdána chvála a čest!  

Jan Štěpán

STÁTNÍ GARSONIERU S PEČ. SLUŽBOU V
PRAZE 8, metro C Ládví vyměním za
malý byt bez peč. služby. 
MO: 737987737. 

č. 16
DRUHÝ SBOR ČCE V PRAZE 3-ŽIŽKOV,
Čajkovského 10 hledá účetní (podvoj-
né účetnictví) a hospodářského pra-
covníka (ci) pro správu svých dvou
činžovních domů. Nástup možný
ihned. Bližší informace na tel: 222 722
753, 604 180 711, 739 244 619 nebo e-
mailem: zizkov2@evangnet.cz. 

č. 17
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PROJEKTO-
VÝ MANAŽER (projekt vzdělávání za-
městnanců): 
Požadavky: VŠ nebo SŠ + praxe v pro-
jektovém řízení, organizační a řídící
schopnosti, sociální cítění, týmovost,
ztotožnění s posláním organizace,
vítána zkušenost v sociální oblasti
nebo vzdělávání dospělých.
Nástup od 1.6.2009 nebo podle doho-
dy, pracoviště v Praze.
Písemné nabídky se strukturovaným
životopisem a motivačním dopisem
do 30. 4. 2009 na adresu vzdelava-
ni@nadeje.cz, příp. Naděje, ústředí, K
Brance 11/19e, 155 00 Praha 5.
Č. 18

FARNOST ECM TŘEBOŇ nabízí ubyto-
vání v podkrovním apartmánu. K
dispozici dva pokoje, kuchyňský
kout, soc. zařízení. Možnost ubytová-
ní již od 200,- Kč/osoba/noc. Kon-
takt: Farnost ECM Třeboň, Seifertova
449, 379 01 Třeboň. Tel.: 384722538.
Mobil: 775941105

č. 13
OZNÁMENÍ
Karmelitánské nakladatelství připra-
vuje první kompletní vydání
JERUZALÉMSKÉ BIBLE
Během listopadu 2009 vyjde komplet-
ní jednosvazkové vydání JERUZA-
LÉMSKÉ BIBLE ve dvou různých
vázaných provedeních, v rozsahu cca
2200 str., ve formátu 165 x 210 mm.
Text bude ve dvousloupcové sazbě s
poznámkami.
Nabídka předplatného se slevou 15 %
do 30. 5. 2009
Cena pro předplatitele 550 Kč za stan-
dardní vazbu (běžná cena 650 Kč)
Cena pro předplatitele 1190 Kč za

Bratr JUDr. Bohumil Kejř  Inzerce

SENIORÁT JIHOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Daniel Matějka st.

STRAKONICE, 386 01; b d Ne 8.45
Bezděkovská 216/59, a Hynek Tkad-
leček 

STRMILOV, 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Jaroslav Pechar

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 38421; Ne 10.00 
Kostnická 85, Martin Grohman

PÍSEK, 397 01; Ne 9:30 
Tyršova 15, Roman Cimbulka

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11, Milan Kern

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Filip Jandovský

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 39811; Ne 9.00
Mírová 171, Filip Jandovský

TŘEBOŇ, 37901; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák

luxusní provedení v koženkové
vazbě (běžná cena 1400 Kč)
Předplatné zajistíte v síti knihkupec-
tví KNA www.kna.cz/prodejny nebo
přes zásilkovou službu: 
Karmelitánské nakladatelství, zásil-
ková služba, Kostelní Vydří 58, 380 01
Dačice, tel.: 384 420 295, email: zasil-
ky@kna.cz
Podrobnosti o tomto projektu:
www.ikarmel.cz/akce/jeruzalem-
skabible
Zájemcům o biblistiku doporučujeme:
www.ikarmel.cz/rozcestnik/bible 

č. 15

20. století ovládal myšlení a život
evangelických církví v Evropě. Je
to vážné obvinění nebo ocenění?
Ano, je to ocenění, neboť libera-
lismus zle vzdaloval církev od
evangelia a evangelíky od nebe.
Liberalismus je svoboda, svobo-
domyslnost. Francouzská revolu-
ce (1789) vybojovala svobodě
(liberté) vstup do evropských dě-
jin, konkrétně požadavkem lid-
ských práv a národních států.
Tento program podstatně ovlivnil
dějiny 19. století. V oblasti církve
a jejího myšlení se svoboda proje-
vila uvolněním pohledu na Ježíše
a jeho poselství. Teologický libe-
ralismus se s vehemencí sobě
vlastní opřel do starocírkevního
dogmatu, které pokládá Ježíše za
Božího Syna, jenž svým věřícím,
kteří ho následují v životě, slibu-
je odpuštění hříchů, těla z mrt-
vých vzkříšení a život věčný. Li-
beralismus učinil z Ježíše učitele,
jenž učí náboženským a mravním
pravdám, které platí a prospívají
člověku v tomto životě. Tomuto
liberalismu vzdali hold W a V, kte-
ří "na nebe nevěří, stačí jim pár
šťastných let někde na zemi". Li-
beralismus v lidovém podání
zkrátil a zploštil na pár let příběh
člověka a Ježíše snad potřebuje jen
k tomu, aby k nim přidal štěstí.
Závažné je to, že tento liberalis-
mus našel na teologických fakul-
tách zastánce a hlasatele, kteří
vychovávali a vzdělávali mladé
studenty, kteří pak ze svých ka-
zatelen líčili svým posluchačům

Ježíše jako jedinečného učitele
dobrých mravů. Docílit toho, aby
vyrostla generace mravných a
slušných lidí, je pěkný ideál, ale je
sotva dosažitelný a falešný v tom,
že silně podceňuje Ježíše i člověka,
jako by Ježíš nebyl víc než člověk a
člověk víc než aby se spokojil s
jakýmsi krátkým štěstím. Svádí
mne to k parafrázi Lutherovy
písně - na adresu liberálů: "Nechť
sobě mají, nic tím nezískají, nebes
nám však nechají."
Albert Schweitzer vyzval teologic-
ké liberály k utkání nad stránkami
Nového zákona. Pozorovatelé toho-
to utkání se stali svědky Schweit-
zerova totálního vítězství. Přesvěd-
čivě prokázal, že Ježíš sám sebe
pokládal za Mesiáše, spasitele a
kázal etiku Božího království, které

založil na zemi a zemřel, aby je po-
světil. Byl s námi a je s námi na
zemi svým Duchem, abychom ne-
zbloudili z pravé cesty k nebeským
příbytkům.
Říkají, že to byla smrtelná rána.
Mám však silný dojem, že ještě
stále žije mezi námi dost teologic-
kých liberálů smrtelně raněných,
kteří čekají od Ježíše jen nápravu
mravů podle Desatera. My jsme
ovšem zjistili, že Ježíšovo učení
bylo prokazatelně mesiánské a
eschatologické.
Abychom zůstali v pravdě, vez-
měme si k srdci, co Ježíš přikázal
židům i křesťanům: "Zkoumáte
Písma a myslíte si, že v nich máte
věčný život. A Písma svědčí o
mně" (J 5,39).

Josef Veselý?

Dokončení ze str. 1
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Bohoslužby

Trocha teologie

KOSTNICKÁ JEDNOTA – SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S.
pořádá ve spolupráci se sborem
Církve bratrské v Praze 5 na Smí-
chově, v jeho sboru ve Vrázově ul. č.
4 přednášku církevního historika
bratra Jiřího Justa na téma: 
Rudolfův majestát, světla a stíny
náboženské svobody
Přednáška se koná ve čtvrtek 4.
června od 18.30 hod.
Jste srdečně zváni k tomuto večeru

Předsednictvo Kostnické jednoty 
a sbor CB Praha 5

* * *

MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY
A BETH-SHALOM, HAIFA zvou na
podzimní zájezd do IZRAELE kon-
cem října, začátkem listopadu, spo-
jený s návštěvou některých míst v
Jordán-sku (hora Nebo, Jereš, skalní
město Petra). Pro ty, kdo už Jordán-
sko navštívili, je možné zůstat v
Eilatu za sníženou cenu zájezdu.
Večery jsou věnovány setkáním s
arabskými a židovskými věřícími a
studiu biblických proroctví. Jako
vy-nikající průvodce Izraelem a
výkladem proroctví slouží Fredi
Winkler.

Informace a přihlášky:
Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7, 140 00 PRAHA 4 –
Michle
Tel.: 242 428 814; 774 572 671
email: hallerova@volny.cz 

Pozvánky

(11. 6. 1913 - 1. 4. 2009)

Rodina Smetánkova žila od prosin-
ce 1930 v Chrudimi, kde Bohumil
Smetánka byl farářem evangelické-
ho sboru. Hana byla jedním ze šesti
dětí. Pamatuji si Haničku jako malý
kluk z doby druhé světové války.
Byli jsme stejného věku. Hana
tehdy onemocněla obrnou. Jednou
maminka a já jsme doprovázeli
paní farářovou Smetánkovou a
Hanu do nemocnice v Praze v Krči
na nějaké vyšetření. Zůstala ve mně
vzpomínka na to jak tam v čekárně
ležela na pohovce. V říjnu 1942 pan
farář Smetánka zemřel. Osiřelá
rodina se z fary odstěhovala a
později žila v Liberci. Hana mohla

chodit, ale nemoc se projevovala
dál a dál. Od roku 1973 žila v Reha-
bilitačním centru v Hrabyni u Opa-
vy na severu Moravy a tamní péče
byla dobrá. Měla prostorný pokoj a
používala vozík. Blízcí příbuzní na
ni mysleli, jezdili za ní a starali se o
ni. My jsme ji tam také navštívili.
Dolehl na mne znovu ten rozdíl
mezi člověkem zdravým a člově-
kem s postižením. O to víc jsem si
Hany vážil. Žila tam dlouhá léta
statečně a důstojně. Zemřela 28.
ledna 2009 ve věku 75 let. V tamní
kapli svaté Kláry se s ní rozloučili
příbuzní a někteří obyvatelé Reha-
bilitačního centra. Kázání měl
evangelický farář z Opavy. Pa-
mátka člověka zasaženého dlou-
hou nemocí je zvlášť významná a je
osvětlena nadějí věčného života v
Božím království, kde už žádné
nemoci nejsou. Na úmrtním ozná-
mení stojí Ježíšova slova „Blaho-
slavení čistého srdce, nebo oni Boha
viděti budou." 

Jan Čapek

Poznávací zájezd do Izraele. Ve dnech 13.-23. září 2009 se koná ekumenický
poznávací zájezd do Izraele. Přenocování v hotelech v Jeruzalémě a v Haifě
a přes den cesty autobusem za poznáváním biblických míst. Místním prů-
vodcem bude Fredi nebo Ariel Winkler. Výklad v němčině bude překládán
do češtiny. Cena: 11.000 Kč za letenky a 1.065 USD za služby v místě. V ceně
je vše, tedy ubytování s polopenzí, autobus, všechny vstupy a služby prů-
vodce. Zveme vás k účasti. Dotazy nebo přihlášky možno poslat na adresu:
Manželé Mikuláš + Anita Zoubkovi, Žižkova 1161/27, 358 01 Kraslice, tele-
fon: 352 696 085 nebo 352 687 427, mail: mikulas.zoubek@seznam.cz. 
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Na památku Hany Smetánkové


