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Nikodém určitě nepřišel Ježíše
poučovat jako ti, kteří pro samou
moudrost nedohlédnou dál, než

na špičku svého nosu. Nikodém
byl všímavý. Našel si vhodnou
chvíli (první „nikodemita"), aby v
soukromí mohl promluvit s Ježí-
šem. Jako dobrý učitel a odpověd-
ný politik (člen židovské rady)
znal své meze. (Můžete myslet i
na své povolání.) A měl i touhu
poznat víc. Jako učitel Izraele vě-
děl, že tam, kde je Bůh při díle,
chápe člověk vždy jen něco. Je
často blíže omylu než dokonalosti.
Ale při takovém přístupu je
možné vést rozhovor, který obo-
hatí potřebného. Ježíš vidí do
srdce toho, kdo za ním přišel. Zná
naše srdce stejně jako Bůh. Potře-
bujeme Boží království. Potřebu-
jeme potkat toho, kdo je jeho nosi-
telem a vidět jej při díle. V tom je
zachycena elementární otázka po

smyslu naší přítomnosti i budouc-
nosti. Hned z počátku je jasné, že
to je z vlastních sil neuskutečnitel-
né. Může stát nemožné? Samo
narození je zázrakem. Nové naro-
zení (nemyslí se na reinkarnaci) je
darem téhož dárce našeho života,
který chce „být s námi" (Imma-
nuel). V našich vědomostech a ne-
vědomostech, kdy utíkáme před
otázkou po smyslu, mluví Ježíš o
novém narození z vody a z Ducha.
Ta slova lze vykládat, ale Bůh má
celou řadu cest a jeho působení
zůstává stále tajemstvím. Patrný
je výsledek nového narození. Člo-
věk má v Bohu svého nebeského
Otce. Patří do rodiny jeho dětí.

Daniel Matějka st., 
farář ČCE Soběslav
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Poselství k 1. neděli po sv. Trojici

Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil
světla noci i slunce… Ž 76,16.

Motto z pozvání
Neměli jsme vůbec představu, jak
může celá akce dopadnout. Měli
jsme kusé informace, jak probíhá ta-
ková noc ve Vídni (která byla vzo-
rem) a první vlaštovku v našem Čer-
veném kostele. V Brně se takto usku-
tečnila česká premiéra Noci kostelů
jako nečekaný až fantastický průlom
do naší křesťanské nevýraznosti. Sa-
motnému večeru, nebo noci, před-
cházela pečlivá příprava včetně tis-

ku plakátů, programů v každém
objektu v hezké příručce, všude do-
stupné. Byly vytištěny také samo-
statné texty o každém kostele a
modlitebně v jednotné úpravě. Ve
vlastním, většinou vnitřním městě
se zapojilo 18 kostelů a sborů a při-
pojilo se ještě pět nebrněnských far-
ností. Za šest hodin jsme nemohli
obejít všechna místa, ale máme na-
ději, že se vše bude v příštích letech
opakovat.
Už před 18. hodinou vyzváněly zvo-
ny všech kostelů. Zúčastnili jsme se

nejprve zahájení až překvapivě zapl-
něného jakubského chrámu, kde
mohutně zněla společná píseň: Bože,
chválíme tebe…Sympatické bylo, že
zahajovací pobožnost konali faráři a
kazatelé ze středu Brna, místní farář
Václav Slouk, farářka CČSH Eva
Matějková z Husova sboru na Bota-
nické ulici. Kazatel Jan Asszonyi z
Církve bratrské na Kounicově ulici
posloužil kázáním. Závěrečná mod-
litba bratra faráře Jiřího Grubera z
Červeného kostela (1.sboru ČCE) při

9. května se v Evropské unii slaví Den Evropy. Připomíná vyhlášení Schu-
manova plánu na obnovu důvěry a spolupráce v Evropě v roce 1950. Tato
vize se stala základem dlouhého období míru, stability a spolupráce v
Evropě. Česká republika se na něm podílí právě pět let, od ledna do červ-
na letošního roku též jako předsednická země Rady EU. 
Ekumenická rada církví připravila na Den Evropy Den otevřených koste-
lů. K této výzvě se připojilo 26 farností a sborů ze sedmi církví. Návštěv-
níci si mohli prohlédnout zajímavé církevní památky, navštívit koncert či
výstavu, zúčastnit se česko-německo-polské pouti, získat svědectví o ži-
votě křesťanů a informace o jednotlivých církvích. Slovem i obrazem je
Den otevřených kostelů na Den Evropy připomenut na mnoha místech
České republiky. Ze zpráv z jednotlivých sborů vybíráme: 
Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy v Hejnicích, www.mcdo.cz,
připravilo pouť Smíření, které se zúčastnilo odhadem 3000 poutníků. 
V Českobratrské církvi evangelické v Dejvicích dohromady přišlo asi 40
lidí, část ze sboru, částečně s nimi jejich blízcí odjinud, na koncert J. For-
nieri pak lidé zcela "z vnějšku". Tam po celou dobu promítali - sestřih z
doprovodných programů Bienále, ze života Střediska Diakonie ve Sto-
důlkách, jehož jsou patronem, a ze sboru. Velký zájem byl o biblické pře-
klady a software, kromě Bible21 se lidé zajímali i o Bognera a další kato-
lické překlady (a byli překvapeni jejich množstvím), pobavení vzbuzoval
Nový kovenant Johna Podmolika, obdiv překlad Pentateuchu Českých
židovských obcí. J. Fornieri byl výborný, skvěle hrál na kytaru, výborně
zpíval a byl nevtíravě, srdečně komunikativní. Místo do 18.30 pokračoval
až téměř do 19.30. 
Také v Třebíči a v Moravských Budějovicích byly otevřeny církevní pa-
mátky. V Třebíči evangelický kostel a v Mor. Budějovicích kaple. Zájem
o Den tevřených kostelů zde projevila asi dvacítka zájemců. 
Evangelická církev a.v. v České republice zajistila otevření a informační
službu v kostele sv. Michala V Jirchářích v Praze 1- Novém Městě. Z jejich
zprávy vybíráme: "Den otevřených kostelů jsme využili k propagaci naší
konfese, našeho kostela jako významné kulturní památky, Ekumenické
rady církví a její spolupráce s EU. Výstava Cesty a proměny Bible, insta-
lovaná v našem kostele jako zápůjčka České biblické společnosti, je od
toho dne také zpřístupněna veřejnosti. V inzerované době od 9 do 16
hodin navštívily kostel /který měl dveře skutečně otevřené do ulice/ cca
čtyři desítky návštěvníků. Můžeme je charakterizovat v těchto skupinách:
náhodní návštěvníci a turisté, skupina cíleně příchozích ze Slovenska, a
lidé bydlící v sousedství. Zahraniční návštěvníci se zajímají hlavně o sta-
věbně-historický vývoj památky a poskytujeme jim základní informace
ve čtyřech jazycích. Skupina ze Slovenska se zajímala o historii
Slovenského sboru naší církve. Věřící Pražané, kteří jsou členy jiných
církví a při procházce se zastaví, ti se zajímají především o znaky lute-
ránské konfese a o osobnost dr. Martina Luthera. Lidé ze sousedství jsou
ti, kteří chodívají kolem kostela pravidelně. Nejsou třeba členy žádné
církve, ale mají potřebu se v kostele na chvíli ztišit a cítí se v něm velmi
dobře. Nevyžadují žádné informace, cítí se trochu jako domácí. Podobná
struktura návštěvníků se objeví vždy při podobné příležitosti. Z této zku-

Den otevřených kostelů 
na Den EvropyNoc kostelů 29. 5. 2009 v Brně

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Ani Řím, ani Ženeva – tak zní v překladu název nejzná-
mější knihy francouzského církevního historika Thier-
ryho Wanegffelena, který zemřel 20. dubna 2009 ve věku
pouhých 44 let. 
Ve své stěžejní práci Wanegffelen obohatil moderní
povědomí o světové reformaci tím, že soustavněji zma-
poval „kariéru" (často charakterizovanou i vícenásob-
ným přeběhlictvím a nejednou zakončenou martyriem)
desítek doposud opomíjených teologů a humanistů,
kteří pro svědomí nepřijali definitivně a vnitřně za vlast-
ní učitelský úřad žádného z reálně existujících církev-
ních útvarů reformační doby. Podtitul knihy, jejíž první
vydání z roku 1997 Wanegffelen průběžně opravoval a
přepracovával, zní příznačně „Věřící mezi dvěma
magistérii (chaires) ve Francii v 16. století". Podle nekro-
logu v deníku Le Monde znamenala Wanegffelenova
knižní prvotina průlom „v historii vytváření moderních
vyznání, zejména kalvinismu a katolictví" a její autor
poté v dalších publikacích navazoval na původní intuici
a dále ji rozvíjel: sledovat manévry jednotlivého věřícího
křesťana v rámci stávajících kolektivistických (mocen-
ských a konfesních) „mantinelů". 
Z desítky knih, jež stačil dopsat a jejichž vydání se dožil,
považoval nicméně Wanegffelen sám za nejzdařilejší tu,
jejíž název v doslovném překladu zní „Obtížná identita:

katolíky navzdory koncilu ve Francii v 16. až 17. století".
Působil i jako vysokoškolský pedagog, šéfredaktor pro-
testantské kulturní revue Foi et Vie (Víra a život), člen
redakční rady dvojjazyčné (francouzsko-anglické) histo-
rické revue Moreana a člen teologické skupiny celostát-
ní rady Francouzské reformované církve. Redakční ko-
lektiv Foi et Vie vy-zdvihuje (viz http://www.foi-et-
vie.fr) z Wagenffelenova odkazu mj. i zaměření (zjedno-
dušeně přeformulováno) na téma „ženy u moci". 
Nad dílem specialisty na pestře zalidněné, byť oficiálně
dlouho ignorované historické pomezí mezi katolicis-
mem a protestantismem a na „obtížnou identitu" jak
katolíků (viz výše), tak protestantů (dílo na dané téma
Wanegffelen dokončit nestihl) se mi vybavuje dávná
normalizační vzpomínka: Jistý církevní hodnostář, je-
muž přišlo zatěžko pozvat, jak navrhovali zástupci stát-
ní správy, na oslavy jakéhosi reformačního výročí též
zástupce české židovské obce, úspěšně čelil návrhu „mi-
nisteráků" replikou: „To bysme rovnou mohli pozvat
taky katolíky!" Budoucí historik chodil tou dobou do
základní školy… (V dohledné době se hodláme na strán-
kách našeho týdeníku k Wanegffelenovu dílu vrátit
stručnou recenzí jeho monografie o Ediktu nantském.)

František Schilla

Úplnější obraz kalvinismu i katolictví

Dokončení na str. 4

AKTUALITA

Den otevřených kostelů v dejvickém sboru ČCE

Dokončení na str. 2

(K úmrtí předního církevního historika)
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KŘESŤANÉ VE VÝCHODNÍ ÁSII SA DOHODLI, ŽE SI „NEBUDOU KRÁST OVEČKY"

Baguio City– ENI. Filipínské tradiční protestantské církve, evangeliká-
lové a letniční společenství se dohodly se svými partnery z Jižní Koreje
na spolupráci při „budovaní Božího království" v Ásii namísto vzájem-
ného soupeření, které často vedlo ke „kradení oveček jedněch druhým".
Jihokorejští a filipínští církevní představitelé oslavili 12. dubna v hor-
ském měste Baguio na severu Filipín Velikonoční svátky společně. V
slavnostní přísaze se zavázali stát se partnery v práci „pro větší žeň
evangelia a k oslavě našeho Boha".

RUSKÁ PRAVOSLÁVNA CIRKEV SA CHCE PRIBLÍŽIŤ MLADÝM

New York – ENI. Ruskí pravoslávni kresťania musia odolať pokušeniu
žiť len sami pre seba vo svojej subkultúre. Musia byť schopní osloviť aj
ďalšie skupiny, a zvlášť mladých. – povedal moskovský patriarcha Cyril
I. na tradičnom stretnutí so žurnalistami v predvečer Pravoslávnych
osláv Veľkej Noci, ktoré tento rok pripadli na 19. apríla.  Reverend Vše-
volod Čaplin, ktorý bol v minulosti zástupcom Cyrila na Oddelení pre
vonkajšie cirkevné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi, a nedávno bol
vymenovaný do pozície riaditeľa novovytvoreného Oddelenia pre vzá-
jomné vzťahy cirkvi a spoločnosti, vyvolal pozornosť ruských médií a
internetových blogov, keď povedal: „Podľa môjho názoru, nočné kluby
nemusia byť nevyhnutne o hýrení, opitosti, drogách a striptíze. .. Medzi
mladými je vlastne celkom dobrý zvyk rozprávať sa dlho do noci.
Spomínam si na časy, keď som mal 14-15 rokov. Stretávali sme sa malá
skupinka kresťanov v baroch alebo na ulici a rozprávali sme sa o Bohu
a osude Ruska."

CIRKVI REAGUJÚ NA FINANČNÚ KRÍZU

Eurodiakonia – WCC. V priebehu posledného mesiaca medzinárodné
kresťanské organizácie pri rozličných príležitostiach apelovali na poli-
tických vodcov, autority vo svete obchodu, a spoločnosť v súvislosti s
globálnou finančnou krízou.  
Eurodiakonia – ekumenické spoločenstvo združujúce európske diako-
nické a charitatívne organizácie, adresovala list stretnutiu najvyšších
predstaviteľov štátov Európskej Únie v Brusseli, v ktorom vyzvala k
väčším investíciám do sociálnych služieb. Tie vytvárajú pracovné príle-
žitosti a zmierňujú dopad ekonomického poklesu na ľudí.  
Svetová rada cirkví oslovila zasadnutie G20 v Londýne. Generálny ta-
jomník rady, reverend Samuel Kobia, v liste zasadnutiu napísal: „Čest-
nosť, sociálna spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých" musia byť v
centre novej finančnej architektúry. K nim sa musia pridať mechanizmy
potlačujúce „nenásytnosť ako základ ekonomického rastu. ... Cirkvi sú
presvedčené, že boju so svetovou chudobou, potravinovej kríze a kli-
matickej zmene musí byť venovaná rovnaká pozornosť" ako záchrane
bankových inštitúcií pred finančným krachom.

SLOBODA VYJADROVANIA VERZUS OCHRANA NÁBOŽENSTVA PRED HANOBENÍM

Ženeva – ENI. Náboženské a sekulárne organizácie vyjadrili obavy, že
nová rezolúcia Organizácie spojených národov na ochranu nábožen-
ských ideológií bude tieto chrániť za cenu slobody vyjadrovania. 26.
marca Rada OSN pre ľudské práva schválila nezáväzné opatrenie,
posledné v sérii opatrení proti nenávistným výrokom a „hanobeniu
náboženstva". Proces sa začal v roku 1999, keď Pakistan prvý krát žia-
dal takúto rezolúciu.  „Kto určí, kedy je náboženstvo hanobené?", pove-
dal 27. marca Barry Bussey, riaditeľ legislatívnych záležitostí Cirkvi
adventistov siedmeho dňa. Toto uznesenie „je proste príliš otvorené
možnostiam zneužitia moci", doplnil. Zároveň vyzval k intenzívnejšej a
lepšie zosúladenej opozícii, keď na budúci rok príde k obnove rezolúcie.

Ekuména vo svete 16/2009

JAN HELLER: NA ČEM MI ZÁLEŽÍ.
NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD. PRAHA
2009. 316 STRAN A 278 KČ.
Třebaže máme v češtině již hezkou
řádku hodnotných publikací zabý-
vajících se výkladem Bible na růz-
ných úrovních, poptávka po popu-
larizaci biblických textů stále trvá,
jak dosvědčují žádané knihy z vyše-
hradské edice Rozhovory nad biblí.
Není tomu tak dávno (pouhé dva
roky), co se na trhu objevila úspěšná
kniha rozhlasových rozhovorů s
prof. Janem Hellerem pod názvem
„Znamení odkazující k nebi". Ná-
padně brzy byla rozebrána přesto,
že v poslední době český trh zapla-
vila helleriana v nevídaném rozsahu
(jen ve Vyšehradu je to už třetí). To
svědčí o velké oblibě rozhovorů a
lze říci, že nakladatelství Vyšehrad
udělalo ve spolupráci s Českým roz-
hlasem velmi dobrý tah, když se
rozhodlo vytvořit edici Vaďurových
rozhovorů s názvem „Rozhovory
nad biblí". Hellerova „Znamení"
musela být pro velký zájem dotiště-
na. Sokolova „ Zůstat na zemi" jsou
téměř rozebrána. A nyní přichází
Vyšehrad s dalším Hellerem. U zro-
du knihy s názvem „Na čem mi
záleží" stojí opět pilný Petr Vaďura,
který celou tíhu tištěné podoby roz-
hovorů nese od jejího natočení, zajiš-
tění přepisu, přes pečlivé úpravy
(korektury) až po finální podobu
budoucí knihy na svých bedrech.
Ale výsledek zase stojí zato. Kromě
dobrého estetického dojmu z nové
knihy, se rozhovory plynule čtou,
jsouce pečlivě zbaveny obvyklých
nešvarů mluveného projevu.
Petr Vaďura pokračuje v úsilí ne-
dávno zesnulého pražského evan-
gelického starozákonníka profesora

Hellera zpřístupnit široké veřejnos-
ti nadmíru inspirativní svět Starého
zákona tak, aby se jeho výklad
nedostal do odbornické, těžkopád-
né a lidem nepřístupné polohy.
Přestože se spolu oba protagonisté
rozhovoru setkali až v samotném
závěru Hellerova života, přivedli
na svět za cenu velkých osobních
obětí řadu pro život hodnotných
podnětů - výtěžků Hellerova celo-
životního zkoumání starozákonní
zvěsti. Studenti teologie, bohoslov-
ci, písmáci, faráři a kazatelé, milov-
níci Bible i nadšení laici tak dostá-
vají další chutnou krmi z toho, co se
Vaďurovi podařilo z Hellera v po-
sledních letech jeho života vydolo-
vat a zachránit, aby to neodešlo s
ním. I u této knihy musím s povdě-
kem upozornit na to, že všechny
příspěvky, jakož i postoje obou
partnerů rozhovoru jsou zcela při-
rozeně profesionálně nekonfesijní.
Nemají zájem propagovat nebo
znehodnocovat ideologii jakéhokoli
náboženského společenství (majstr-
štikem je to při rozhovoru o Marii). 
Sličná vázaná kniha s dohněda
laděným (či starorůžovým) obalem
dostala svůj výmluvný název podle
autobiografické zpovědi zařazené
na samý závěr knihy. Pikantní je, že
kniha rozhovorů se na přání prof.
Hellera jmenuje podle jediného
textu v knize, který rozhovorem
vůbec není. Inspiruje však čtenáře,
aby se kromě obsahu rozhovorů
zajímal i o postoje a přístup jejich
hlavního protagonisty. A to, vzhle-
dem k tomu, že jde o posmrtně
vydanou publikaci vůbec posled-
ních Hellerových výkladů, je ja-
kýmsi odkazem, postupným shr-
nutím všech dosavadních důrazů.

Kniha je rozdělena na čtyři nestejně
velké části podle toho, pro který
pořad byly rozhovory připraveny.
Páteří je 21 rozhovorů nad texty
Starého zákona (vyjma posledního
nad Skutky apoštolů) do pořadu
Ranní slovo. Nejsou řazeny chrono-
logicky, ani abecedně, nýbrž podle
pořadí jednotlivých knih Starého
zákona, takže v nich posluchač
může dobře hledat (škoda, že v
obsahu nejsou vedle názvů kapitol
uvedeny také vykládané biblické
texty – pomohlo by to čtenářům,
kteří budou knihu užívat jako stu-
dijní materiál). 
Druhá část knihy obsahuje osm roz-
hovorů nad texty Starého zákona,
určených do jiných pořadů (ČR
Plzeň, TWR, Rádio 7). Devět rozho-
vorů ve třetí části knihy není výkla-
dem konkrétních textů, ale spíše
široce pojatou reflexí pro Hellera
stěžejních a charakteristických té-
mat vypovídajících o šíři jeho
zájmů (ekologie, duše, Marie, bible
a krutosti Starého Zákona). K nim
jsou připojeny dva účelové rozho-
vory: jeden vánoční o darech a
jeden téma vymezující rozhovor na
úvod stejnojmenného rozhlasového
pořadu Ke kořenům. Poslední část
tvoří tři velmi osobně a autobiogra-
ficky pojaté Hellerovy výpovědi.
Dvě z nich jsou nerozhlasové roz-
hovory a jedna „Jak se nebrat příliš
vážně" je svěží Hellerova seberefle-
xe plná pro něj typické sebeironie a
mladistvého humoru. Jednotlivé
rozhovory jsou různé délky, rozdíl-
né doby vzniku (v rozmezí 2000-
2008, nejvíce však 2007) a rozdílné
úrovně: od snadno přístupných
úvah, až po hutné teologické výpo-

Z církví doma i ve světě Na čem záleží Janu Hellerovi?

šenosti pro nás vyplývá potřeba dále obohatit nabídku propagačních
materiálů. Pro hodnocení úspěšnosti akce musíme vzít v úvahu datum
konání. V sobotu uprostřed prodlouženého víkendu je určitě dobrá situ-
ace pro návštěvníky Prahy, méně příznivá je pro Pražany. Máme zkuše-
nost, že více návštěvníků přichází např. při akcích vyhlašovaných
Magistrátem HMP. Považujeme za zajímavé, že nabídka formulovaná
jako kulturně historická akce- prohlídky kostelů- a dotovaná příležitost-
nými informačními materiály, které zájemci dostanou i předem, přiláká
naprosto identické skupiny návštěvníků. Podle našeho názoru se podob-
né akce vyplatí pro větší ohlas u veřejnosti pořádat v těsné vazbě na akce
v občanském sektoru. Děkujeme, těšíme se na další spolupráci a prosíme
Pána o požehnání". 

Sandra Zálabová, 
vedoucí tajemnice ERC 

a tisková mluvčí 
Hana Volná, 

referentka komise ERC pro předsednictví ČR v EU

Dokončení ze str. 1

Den otevřených kostelů 
na Den Evropy

Řada lidí si v těchto dnech s vděč-
ností připomíná, že 3. června 2009
uplynulo sto let od narození sestry
PhDr. Evy Luklové Pellarové z Hrad-
ce Králové. Při tomto významném
životním výročí chceme jen skromně
připomenout některá důležitá fakta
z jejího života.
Narodila se jako třetí dítě v rodině
MUDr. Adolfa Lukla a Růženy Luk-
lové, roz. Dvořákové. Oba rodiče
pocházeli z rodin s tradičním evan-
gelickým zázemím. Tatínek byl
dlouholetý celocírkevní pracovník,
předseda YMCA a také dlouholetý
kurátor vinohradského sboru.
Sestra Pellarová absolvovala dívčí
Reformní reálné gymnasium v
Praze ve Slezské ulici. Další studi-
um zahájila na Filozofické fakultě
UK v Praze a odtud odešla na stu-
dium na Vassar College, Pough-
keepsie, ve státě New York. Studia
sociologie a psychologie zakončila
rigorózními zkouškami v Praze v
roce 1933.
13. října 1933 se provdala za evange-
lického faráře PhDr. Jana Amose
Pellara. Jejich vzájemný vztah byl - a
vlastně je - mimořádný, ať to posu-
zujeme tehdejšními nebo současný-
mi hledisky. Byla mu celoživotní
oporou a on jí láskyplným ochrán-
cem. Ten, kdo je poznal, velmi rych-
le vycítil lásku, sílu a trvalost tohoto
vztahu.
Po svatbě spolu odešli na faru v
Přelouči. Oba byli vtaženi do veřejné
činnosti. PhDr. Eva L. Pellarová pra-
covala v té době v Ochraně matek a
dětí – poradně pro maminky - a za-

hájila tak činnost, jíž byla věrná po
celý život. 
V roce 1935 se v době působení v
Přelouči narodila dcera Jana, v roce
1938 syn Tomáš. V roce 1942, již na
novém působišti v Hradci Králové,
dvojčata Petr a Pavel. Patří k těž-
kým, stinným stránkám života Evy
Pellarové, že dvě z jejich dětí již neži-
jí. Tomáš zemřel v roce 1991 a Jana,
provdaná Maisnerová, v roce 1998.
V roce 1940 byl Jan Amos Pellar po-
zván na místo faráře do Hradce Krá-
lové. Patřil ke známým osobnostem
města v dobách, které byly církvi
příznivé i v dobách nepřízně. Při je-
ho více než čtyřicetiletém působení
ve sboru a osmnácti letech v nelehké
roli seniora královéhradeckého seni-
orátu se mohl vždy spolehnout na
rodinné zázemí vytvářené přede-
vším jeho ženou Evou. 
Důležitou součástí jejich společného
církevního života bylo Evangelické
dílo, v němž PhDr. Eva L. Pellarová
působila. Celý život pracovala v ob-
lasti křesťanské služby ve sboru a
také na úrovni celocírkevního odbo-
ru křesťanské služby. Po skončení
války se s velkým nasazením účast-
nila veřejného života a života v círk-
vi. Pracovala v Kruhu sester ve sbo-
ru a podílela se potom na vytvoření
celocírkevní organizace žen „Ústře-
dí evangelických žen", jehož byla
místopředsedkyní a později před-
sedkyní. Jako první žena mluvila na
synodu ČCE - právě o důležitosti ce-
locírkevní organizace žen. 
Činnost „Ústředí evangelických žen"
byla po únoru 1948 likvidována. Po

roce 1968 byl při synodní radě zno-
vu zřízen Odbor žen, jehož byla Dr.
Eva Pellarová předsedkyní a záro-
veň místopředsedkyní Křesťanské
služby. Dlouhodobě udržovala a za-
jišťovala kontakty se ženami z růz-
ných zemí světa.
Od roku 1954 začala pracovat jako
psycholožka pro nově se tvořící
systém zařízení pro děti. Měla na
starosti psychologickou péči v dět-
ských domovech, kojeneckých ústa-
vech a jeslích v Královéhradeckém
kraji. V této oblasti péče o psychiku
dětí pracovala v různých funkcích
až do svých 74 let. Její činnost a pů-
sobení přineslo – často přes nepřízeň
doby - řadu úspěchů a bylo důležité
pro mnoho dětí a jejich rodičů v
Královéhradeckém kraji. Práce psy-
choložky a v souladu s tím její půso-
bení v církvi přineslo mnoho dob-
rých konkrétních výsledků.
Manžel PhDr. Jan Amos Pellar zem-
řel po krátké nemoci 2.února 1982.
To byl velký zlom a radikální změna
v jejím životě. Sama o tom napsala:
„Oddala jsem se do Boží vůle a věděla, že
musím žít dál tak, jak to půjde."
V souvislosti s tím pak odešla paní
farářová Dr. Pellarová z fary v
Hrad-ci Králové a bydlí u rodiny
svého syna Petra ve Vysoké nad
Labem.
V tento pro nás důležitý den jejího
100 výročí na ni myslíme s věčností
a přejeme do dalších chvil jejího
života hodně sil a všechno jen dobré.
Prosíme o Boží požehnání pro ni a
pro její blízké.

-jp-

Sto let PhDr. Evy Pellarové
Dokončení na str. 4



Pokračování z minulého čísla
„Teď posvítíte vy mně, hospodáři!"
pravil kněz, podávaje mu nově na-
pálenou louč a chystaje se k visitaci.
„Velebný pane, pro milosrdenství
Boží vás prosím, nechte mi ty kni-
hy. Je to po otci mém dědictví nejd-
ražší. Oh, vy nevíte, co že to je láska
k bližnímu! A přece je to přikázaní
z nejpřednějších. Velebný pane, já si
tyhle knihy svaté s životem nastej-
no cením. Ó neberte jich ku spá-
lení."
Peřina klečel tiskna ruku knězovu a
vzhlížel k němu se slzami. Tvář
neúprosného kněze byla klidná, a
dlel na ní úsměv opravdové ra-
dostí.
„Hospodáři!" pravil mírně ale urči-
tě. „Vstaňte, já truhlici otevřenu
míti musím!"
Peřinovi v žilách vzkypěla krev.
Přistoupil těsně ke knězi. „Velebný
pane!" vzkřikl a ruce sevřely se mu
v mohutné pěsti. „Řekl jsem, že
jsou mi tyhle knihy s životem na
rovni. Ba výše! Nad vlastní život si
jich vážím. Jsme tu sami. Velebný
pane, ty knihy ještě odsud nenese-
te. Tak lehko jich od sebe nevy-
dám!" Kněz porozuměl.
„Utište se, příteli!" pravil. „Trest ta-
kový nechte pro toho, kdo by vám
ty knihy svaté opravdu bráti chtěl.
Pán bůh vám jich zachovej i dále.
Mne věru z míry potěšilo, že máte
ty knihy svaté tak z duše rád. Pra-
vici sem, příteli!"
Peřinovy sevřené pěsti znenáhla
povolily. Nechtěl ani vlastním uším
věřiti, slyšel-li opravdu slova
„svaté knihy". Podal bezvládně
knězi pravici a setkal se s rukou
rovněž mozolovitou a tvrdou, jako
byla ta jeho.
„A nyní vězte," pokračoval cizinec,
„že nepřicházím, abych vám knihy
vaše vzal, nýbrž přináším z exilia
duším vaším utýraným potravu

čerstvou a milostnou. A k tomu mi
přece posvítíte."
Peřina nebyl mocen slova. Celé
jeho tělo chvělo se jako list na osy-
ce. Však což jest-li je to nějaký špion
nečistý, jenž ze strachu před zoufa-
lou jeho hrozbou škrabošku exu-
lanta na se béře? Tak ohlásila se
zkušenost několikrát oklamaná.
„Vidím, že kněz nejste. Kdo vlastně
jste, abych vám věřiti mohl. My 
v téhle zemi dožili se prorady i na
vlastní krvi."
„Posel bratří vašich z vyhnanství, a
rodák i příbuzný váš," odpovídal
cizinec s úsměvem. „Jsem syn Her-
monův. Děd můj i otec vyšli v exili-
um, i matka má, dcera Peřinova.
Už mi věříte?" A rozevřel náruč,
aby starce objal.
Peřina však dosud o pravdě exu-
lantových slov nebyl přesvědčen.
„Počkej, hochu," zadržel jej. „Pověz
mi ještě, kdo ti o mých knihách i o
našich schůzích tajných pověděl?"
„Brynyška stará!" zvolal kvapně
exulant, „co před rokem odešla se
synem svým kovářem do vyhnan-
ství, protože ji zde jezovita krutě
trýznil. Nesla s sebou Labyrint,
Hlubinu, Kancionál a plný koš
zpráv o vás. Odhodlal jsem se
proto rodáky své navštíviti. Dobře
věda, jak nebezpečnou cestu pod-
nikám, zvolil jsem ku přetvářce
roucho kněžské. A dobře jsem uči-
nil. Prošel jsem všudy bez nebez-
pečí."
„Teď ti věřím! Bud mi srdečně
vítán!"
Dohořívající louč až exulantovi 
z ruky vypadla, jak prudce jej
Peřina k sobě přitiskl.
Pavel toho u dveří také déle ne-
snesl. Skočil pro plápolající oharek
tak rychle, že otce i hosta vyděsil,
že od sebe odskočivše stanuli.
„Co chceš? Stalo se něco?"
„Nic, tatínku", spokojil otce Pavel.

„Chci držeti louč."
„Dobře že jdeš," pravil otec. „Ne-
máme žádné, přines jinou. A víš-li
pak, koho jsi nám to za hosta při-
vezl?"
„Vím tatínku, poslouchal jsem vás.
Bud vítán, příteli!" S těmi slovy
Pavel hosta po bratrsku objal a pak
spěchal pro novou louč.
Exulant vypravoval Peřinoví, jak
seznámil se s Pavlem, jak dojat byl
jeho písní, a přešel pak ke zmínce o
slavném jejím skladateli, a tu sdělil
poslouchajícímu Peřinoví novinu
všech jiných smutnější - o smrti šle-
chetného Jana Amosa.
Pavel vyskočiv ze tmy byl by
málem porazil Jiříka, jenž přidru-
živ se k matce a Lidušce očekával u
dveří návratu otcova.
„Jdi, jdi, ty divoký," zastavila jej
matka. „Jak je dole? Našel něco?"
Pavel přistoupil k matce a sestře.
„Vždyť on to, matičko, není kněz, je
to Hermonův syn - exulant. A nese
nám nové knížky." Jako když se
celý balvan Peřinové se srdce svalí,
tak si oddychla, když tuhle novinu
slyšela.
„Buď Pán Bůh za to pochválen, to se
mi ulehčilo! Liduško, skoč a zatop!
Bude našemu hosti po dlouhé cestě
chutnati teplá večeře. Snad se mu
kuřátkem zavděčíme. Jdi už, holka,
jdi, a pošli sem Dorotku. Pomůže mi
chytit nějakého kohoutka. A ty,
Jiříku, nakrmíš voly. Samou ouzkos-
tí zapomněli jsme na chudáky."
Liduška spěchala do světnice, kdež
dalo jí hodně práce, aby přesvědčila
ustrašenou Dorotku, že host jim ne-
ublíží. Jiřík statně i obratně otáčel se
kolem vyhladovělých tahounův a
snesl jim s půdy náruč vonného
sena seč mu ruce stačily.

Napsal Antonín L. Berger

Pokračování příště
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VEČEŘE VDĚČNOSTI A PRAVÉ CHVÁ-
LY – ANEB JAK SE TVÁŘÍME
U VEČEŘE PÁNĚ?
Večeře Páně je slavností pokání a
odpuštění. A s tím souvisí to, co ve
velké míře našemu slavení večeře
Páně chybí, a to je radost. V L 15,7
čteme známá slova Pána Ježíše:
"Stejně bude větší radost v nebi nad
jediným hříšníkem, který činí poká-
ní, než nad devadesáti devíti spra-
vedlivými, kteří pokání nepotřebu-
jí." Pán Ježíš se velice často setkával
s hříšníky a tato setkání měla jeden
společný jmenovatel – stolovali
spolu. Nic ale neukazuje na to, že
by hříšníci prožili nějaké obrácení
před tím, než se s nimi Ježíš setkal u
stolu. Nebyla to sama účast u sto-
lu s Pánem, která znamenala toto
obrácení? U Zachea dokonce vidí-
me, že byl pozván ke stolu předtím,
než se stačil obrátit. To neznamená,
že by se z večeře Páně měla stát
evangelizační metoda, ale význam-
ným způsobem to může dát zrcad-
lo našim řádům a motivům dotýka-
jících se pohledu na hříšné kolem
nás. Nejsme to my, kteří zveme 
k večeři Páně, ale je to Pán sám. 
A jeho postoj k hříšným z Písma
známe.
Večeře s Ježíšem byla pro ty hříšní-
ky večeří radosti a je takovou i
dnes.Vyznání hříchů na začátku

večeře Páně nám připomíná, že
navzdory vykoupení se nás stále
dotýká hřích, ale zároveň to, že se
přesto, možná právě proto smíme
této svaté večeře účastnit. A to
proto, že smrt Páně, kterou v této
slavnosti zvěstujeme, pro nás zna-
mená odpuštění hříchu a nové očiš-
tění.
To, co vidíme při slavení večeře Pá-
ně v našich církvích, jsou vesměs
pohřební výrazy v obličeji, sklope-
né zraky bez sebemenšího náznaku
úsměvu, či radosti. Samozřejmě ne
všude a ne vždy, ale obecně se to
tak zřejmě říci dá. V tom se zásad-
ním způsobem odlišujeme od první
církve, o které čteme, že po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s 
radostí a s upřímným srdcem.
(Sk 2,46) Snažíme se prožívat Kris-
tovo utrpení na kříži, ale není na
nás vidět to, co toto utrpení pro nás
přineslo. Jeden bratr z mého sboru
to vyjádřil slovy, že při večeři Páně
vždycky prožíval smutek nad Kris-
tovým utrpením, ale že si naštěstí
uvědomil, že Kristovo vítězství toto
utrpení mnohonásobně překlene,
tak jako rodička už po narození dí-
těte nemyslí na porodní bolesti.
Korintský sbor měl podle toho, co
mu Pavel píše, problém v tom, že
chtěl vítězství bez kříže. V našich
sborech máme problém opačný.

Přijímáme Kristův kříž, takže jsme,
nebo alespoň se tak tváříme, vážní a
posmutnělí, ale máme problém při-
jímat jeho vítězství, které znamená
naše osvobození a radost. Největší
katastrofou je, když účastníci veče-
ře Páně nevnímají ani jedno, ani
druhé a pouze se tváří tak, jak se to
očekává.
Samozřejmě platí, že vnější projev
není ten nejpodstatnějí, protože Bůh
hledí k srdci. Spíše bychom si tedy
měli říci, že výraz v našich tvářích by
měl pravdivě odrážet stav našeho
srdce. A naše srdce by mělo hořet
láskou k Pánu Ježíši, vděčností za
spasení a touhou žít ve všech proje-
vech života s Kristem a v Kristu.
Večeře Páně nám svým způsobem
ukazuje pravou podstatu chvály –
tedy oslavy Hospodina. Zvěstuje-
me smrt Páně, dokud nepřijde. Při
pohledu na Ježíšův kříž a jeho utr-
pení smíme hluboce vnímat vděč-
nost a chválu, protože celé utrpení i
smrt Ježíš snášel pro naši záchranu.
Navíc při večeři Páně se můžeme
radovat proto, že se v ní setkáváme
se vzkříšeným Pánem. Radujeme se
s tím, který nás zachránil, ale by-
tostně si uvědomujeme cenu naší
záchrany. V tomto napětí se pohy-
buje naše oslava Boha.
Vděčnost Pánu Ježíši za záchranu
byla jedním z předních motivů pro
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Historický obrázek z konce 17. století

V poslední době vzrostl zájem o Bibli. Bezesporu k tomu přispěje i další její vydání -
jeruzalémský překlad přetlunmočený do češtiny. Evangelický týdeník již informoval,
že tato další vydaná Bible se objeví každým dnem a vyvolá určitě oprávněný zájem.
Čím je kromě další textové podoby zajímavým? Bezespporu poměrně rozsáhlými
výkladovými poznámkami! Uvádíme ukázku prvního a druhého verše - pro nedo-
statek místa v našem listu s poznámkou jen k prvému verši. 

-kar-

slavení večeře Páně v první církvi.
Slovo „eucharistein" znamená vzdát
díky. Objevuje se v samotných slo-
vech ustanovení Večeře Páně (…
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej …)
a navíc označuje celou tuto slav-
nost. Motiv vděčnosti při večeři Pá-
ně vidíme mj. i ve spisu Učení dva-
nácti apoštolů, kde se mluví o veče-
ři Páně buď jako o díkuvzdání nebo
o lámání chleba. Konkrétní návod
na díky Bohu předchází i uzavírá
samotné vysluhování.
„Ohledně díkůvzdání takto budete
děkovat: Nejprve o kalichu: Děku-
jeme ti, Otče náš, za svatou révu –
Davida tvého služebníka, se kterou
jsi nás seznámil skrze Ježíše svého

služebníka … Pak o nalámaném
chlebu: Děkujeme ti, Otče náš, za
život a poznání, s nímž jsi nás
seznámil skrze Ježíše svého služeb-
níka … Po nasycení takto vzdáte
díky: Děkujeme ti, svatý Otče, za
tvé svaté jméno, které jsi usadil v
našich srdcích, a za poznání, víru a
nesmrtelnost, s níž jsi nás seznámil
skrze Krista svého služebníka …"
Přistupujeme-li tedy k večeři Páně,
nesnažme se uměle se vcítit do Ježí-
šova utrpení. Máme-li hřích, pak ho
vyznejme a přijměme odpuštění. A
slavme večeři Páně s jásotem nad
Ježíšovým vítězstvím.

Roman Toušek
Pokračování příště



této příležitosti a vypjaté době zněla
velmi aktuálně a naléhavě. Vedle již
jmenovaných se aktivně zúčastnil ta-
ké kazatel BJB Pavel Coufal. Správce
pravoslavného kostela sv. Václava
Josef Fejsak se nemohl pro jiné
povinnosti zúčastnit, ale jeho kostel
byl zapojen do celého projektu, i
když je na opačném svahu Špilber-
ku, trochu z ruky od středu města.
V katedrále Petra a Pavla v začátku
Noci kostelů pronesli své pozdravy
brněnský ř.k. biskup Vojtěch Cikrle a
hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek, kteří převzali nad celou
akcí záštitu. Už z příručky jsme se
dověděli od V.Cikrleho, že ona noc je
vítaným zdrojem k poznání historic-
ké i duchovní hodnoty objektů, kte-
rých si mnohdy při procházení ko-
lem ani nevšímáme. Michal Hašek
zase připomněl, že akce je spolufi-
nancována Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Jihomoravským
krajem. Doslovně cituji jeho napsaná
slova: „Vůbec bych se nezlobil, kdyby
tato jihomoravská premiéra zaujala i v
jiných regionech České republiky, aby se
od nás Noc kostelů rozšířila po celé re-
publice". 
Když jsme opustili jakubský kostel,
abychom se vydali na „pouť" po his-
torických i moderních kostelech,
bylo jasné, město je již z velké části
na nohou. My jsme s manželkou
navštívili vedle chrámu sv .Jakuba,
kostel Maří Magdaleny v Masary-
kově ulici, chrám minoritů,v jehož
velkém areálu jsme se zdrželi nejdé-
le, chrám sv.Tomáše a nám dobře
známý Červený kostel (původní
německý evangelický ), nyní ČCE na

Komenského náměstí. Dále jsme šli
do dosti vzdáleného Husova sboru
CČSH na Botanické ulici, kde jsme
vyslechli část duchovního koncertu.
Cestou již na skutečně noční Petrov
jsme na náměstí Svobody zhlédli
dobře viditelně znázorněnou plochu
dávno zbouraného kostela sv. Miku-
láše, kde teď chodil Mikuláš a rozdá-
val dětem dárečky. Tam právě za
Husa vznikalo reformační hnutí v
Brně. Naším posledním zastavením
po několikahodinovém „marató-
nu"byl kostel Petra a Pavla, kde jsme
se při převážně varhanním koncertu
zklidnili až téměř do půlnoci, do
rozjezdu hromadné dopravy od
Hlavního nádraží.
Program ve všech kostelech byl
bohatý, včetně komentovaných pro-
hlídek, poznávacích her pro děti,
hodnotných koncertů staré i nové
hudební tvorby, různých scének,
duchovních ztišení i pobožností,
včetně možných rozhovorů s du-
chovními třeba i s brněnským bisku-
pem, který na Petrově volně prochá-
zel v občanském oděvu mezi pří-
tomnými věřícími i nevěřícími.
Mnozí se vrhli do běžně nepřístup-
ných prostor a to krypt (kde se i nyní
pohřbívá), věží, kůrů s nádhernými
varhanami, sakristií, křestních kaplí
s bohoslužebným náčiním,vzácných
knihoven a na výstavy bohoslužeb-
ných rouch. O tyto, nám skryté pro-
story, byl největší zájem. Všichni
stáli trpělivě v předlouhých frontách
bez strkání i s pochopením pro ty,
co„spěchají".
Tisíce lidí, včetně hodně mladých,
proudily od kostela ke kostelu, ně-
kam se pro nával účastníků jen těžko

dostávaly. Slabší účast byla jen ve
vzdálenějších místech od centra
města. Na mnohých místech připra-
vili farníci pro účastníky zdarma
drobné pohoštění, ale určitě byl větší
zájem o poznání památek a duchov-
ních hodnot než o také potřebné
jídlo a nealkoholické nápoje. Je nut-
né konstatovat, že při takovém
množství lidí nebylo třeba policie. Ta
jen hlídala vzácné tisky v knihovně
kostela sv.Janů (minoritů). 
Uvědomili jsme si, jak se celá věc liší
od předvolebních mítinků politic-
kých stran (ostatně mnohem méně
navštívených), kdy chování někte-
rých včetně náznaků fyzického nási-
lí mladých přesahuje míru slušnosti
a stává se absurdní.
Lidé jsou velmi citliví na to, co je zají-
má a co ne. Proto se v tom množství
účast velmi rychle měnila. Poznali
jsme, že v době značné inflace slova,
posluchači dlouho nevydrží jen tak
něco poslouchat. Naopak, při hud-
bě, koncertech, krátkém duchovním
slově a videoprojekci byla pozornost
a účast až nepochopitelně veliká.
Někde při prohlídce výstavních pa-
nelů mohlo být lepší osvětlení. To je
ale detail, který nemění celkové
nadšení.
Cestou jsme potkávali mnoho zná-
mých ze sekulární oblasti i bratří a
sester z různých církví, některé za
noc i třikrát. Z jejich radostných vý-
razů obličeje i pochvalných slov
jsme viděli, že nás takto výborně
zorganizovaná akce církví sbližuje a
sjednocuje. Přejeme vám prožít něco
podobného. Díky všem, kdo Noc
kostelů v Brně uskutečnili. 

Jiří Novák

DOVOLENÁ V KARLOVÝCH VARECH.
Dvě bytové jednotky a turistická uby-
tovna. Možnost vaření, zahrada,
úschovna kol. http://web.iol.cz/futtl
e-mail: futtl@seznam.cz.
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Noc kostelů 29. 5. 2009 v Brně 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 Ester Čašková 
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, P. Mošner 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9.45
Koněvova 23, B. Kaleta 
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17:00
Cílkova 639, R. Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10.00
V Ladech 10, R. Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B. Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, S. 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, G. Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, G. Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, J. Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, K. Jones

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

Bohoslužby

20. června v 17 hodin se uskuteční 
v kostele sv. Klimenta v Praze var-
hanní koncert  s programem: 

Concerto G dur BWV 592
Tři variace na chorální téma

Liebster Jesu, wir sind hier BWV
706, 730, 731

Fuga g moll BWV 131a
Concerto (jednověté) C dur BWV

595
Canzona d moll  BWV 588

Osm malých chorálních preludií
Preludium a fuga D dur BWV 532
Hraje: SYLVIA GEORGIEVA

* * *

Město Lysá nad Labem a Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svát-
ku v pondělí 6. července od 18 h 
v Areálu Evangelického sboru
(nám. Bedřicha Hrozného) v Lysé
nad Labem 

SLAVNOST K PAMÁTCE
MISTRA JANA HUSA

* Vladislav Šťastný, radní města
* Jiří Kotyk, Univerzita Hradec
Králové
* Pranic, folková hudební skupina

* Položení kytice u Husovy busty

Pozvánky

Oznámení

vědi, které vyžadují pozorné čtení.
Některá témata a důrazy se prolína-
jí v různých rozhovorech (nejzřetel-
nější je to v několika rozhovorech o
bibli), ale opakování v novém kon-
textu nikdy není rušivé. V samém
závěru knihy je ediční poznámka a
stručná charakteristika všech knih
vyšlých v edici Rozhovory nad
biblí.
Nepochybným kladem knihy a sil-
nou stránkou Vaďurovy populari-
zace je záměr udělat výklad bible
rozhovorem. Tak musí ten, kdo
vykládá, odpovídat na to, co poslu-
chače zajímá a nemůže příliš mluvit
o tom, co by říkat chtěl. Jde o inter-
pretaci zaměřenou na posluchače,
tedy o jakousi aktualizaci. To je jistě
moudrý důraz, neboť každý vykla-
dač je v pokušení učinit cílem svého
výkladu samotný rozbor (často bez
ohledu na čtenáře) a v horším pří-
padě sebe sama (to tehdy, když
způsobem svého vykládání exhibu-
je). Nic takového však v Hellero-

vých výkladech není. Jeho odpově-
di tvoří občerstvující čtení plné
jiskřivých nápadů a nečekaných
souvislostí. Heller opět prokazuje,
jak mistrně umí vtáhnout čtenáře
do příběhu a dát mu okusit napína-
vost a zajímavost probírané látky.
Sám je totiž do vykládaných textů
ponořen, jimi oslovován a stržen.
Nevykládá je z odstupu. Ví, že je
třeba příběhy rozříkat, zasadit do
dobového kontextu a transformo-
vat do dnešní doby, aby bylo mož-
no vyhmátnout jejich zvěstný zá-
měr, jakýsi střed příběhu. Ve všem
tom není Hellerova řeč metafyzic-
ká. Naopak. Je prosta nábožen-
ských klišé a plna usilovného zápa-
su o nové vystižení náplně použi-
tých slov.
Pozornému čtenáři jistě neunikne,
jak Hellerovi při výkladu starozá-
konních textů naskakují novozá-
konní souvislosti a jak se snaží sta-
rozákonní výpověď dotáhnout do
Nového zákona. Jiným příznačným
rysem Hellerova vykládání je

pohled na vykládanou pasáž pris-
matem použitých jmen, nebo posti-
žení zvěsti pomocí náboženských
analogií. V tom všem je Heller stále
zkušeným kazatelem, který nemo-
ralizuje, látku diferencuje a pokouší
se vystihnout duchovní rozměr
zaslechnutého. V tomto počínání je
Petr Vaďura spolehlivý spoluhráč,
věcí stejně zaujatý jako jeho partner.
Umí dobře položit otázku, přihrát a
nasměrovat k odpovědi tak, že se
zdá, že jsou oba partneři rozhovoru
jakoby na stejné vlně.
Na čem tedy Janu Hellerovi vlastně
záleží? To shrnuje rozsáhle v závě-
rečné stati celé knihy, ale mnohé
vyplyne z předchozích rozhovorů.
Řečeno v několika bodech, Janu Hel-
lerovi záleží na a) pečlivém naslou-
chání zvěsti Písma – jak u svých čte-
nářů a posluchačů, tak u sebe sama;
b) niterném oslovení zvěsti Písma; c)
podřízení se za-slechnutému slovu,
tedy na uvedení sama sebe do sou-
ladu s požadavky zaslechnutého
sdělení. Vyjadřuje to slovy o tom, jak
je třeba nelpět na ničem svém (dosl.
„ukáznit své nároky"), tedy odevz-
dávat žádané (i sebe sama) a přijí-
mat darované. Nebo jinak „aby Bůh
jednal skrze nás a aby to byl Bůh
živý" (str. 306); d) porozumění svých
posluchačů; e) ohleduplnosti k sobě
navzájem a k celému stvoření Bo-
žímu; f) tom nebrat sám sebe příliš
vážně a nelitovat se; g) jistotě v tom,
komu patříme. O tom měl za sebe
samého prof. Heller naprosto jasno:
Pánu, Ježíši Kristu ukřižovanému a
vzkříšenému.

Jiří Beneš
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Na čem záleží Janu Hellerovi?

Dokončení ze str. 1

Pod záštitou primátora hlavního města Prahy
MUDr. PAVLA BÉMA a s podporou starosty městské části 

Praha 1 Ing. PETRA HEJMYse koná 
v neděli 21. června 2009 v 18.00 hodin

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ PAMÁTKY
27 POPRAVENÝCH PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO ODBOJE

v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
v Praze a u desky popravených obětí

Pořádají:
Město Mnichovo Hradiště, Kostnická jednota, Historická společnost VERITAS,
Církev československá husitská v Praze, potomci a příbuzní mučedníků
popravených na Staroměstském náměstí, Sdružení EXULANT - potomci
pobělohorských exulantů, Masarykova společnost, ČSBS, ČsOL a další 

INFORMACE
Z ADMINISTRACE

Ze závažných důvodů jsou
omezeny hodiny v admi-
nistraci v pondělí - pátek
od 10.00 do 12.00. 
V odpoledních hodinách
jsou administrativní práce
vykonávány doma a k dis-
pozici je: 
mobil TÁMAR KOČNAROVÉ
774500475, 
nebo e-mail: 
ta.ko@volny.cz.
V případě potřeby je mož-
né kontaktovat také re-
daktora LADISLAVA MEČKOVSKÉHO
mobil 731135967, nebo
předsedu Kostnické jed-
noty BOHUMILA KEJŘE mobil
608751401. 
Děkujeme za pochopení.

Dokončení ze str. 2


