
Efektivita parního stroje je 15 pro-
cent. Spalovací motor prý běžně
dosahuje účinnosti až 35 procent.
Účinnost setby rozsévače je přes-
ně uprostřed mezi parním strojem
a spalovacím motorem: 25 procent

– jen každé čtvrté semeno se uchy-
tí v dobré zemi a vydá úrodu.
Přestože to není statistika, ale
pouze přirovnání, člověku je z
toho smutno. Evangelium, pozvá-
ní k naději, nemá takový ohlas,
jaký bychom si přáli. 
Zároveň je ale osvobozující. Stačí
rozsévat, není se třeba trápit, když
se setba neujme. Stačí rozsévat.
Není třeba si zoufat, že je to zby-
tečná ztráta času, který by se dal
využít jinak a lépe. Úkol začíná a
končí setbou. Starat se, aby zrno
rostlo a přineslo užitek, už bude
někdo jiný. 
Osvobozující to sice je, ale při po-
hledu na poloprázdné kostelní lavi-
ce to kazatele neutěší. Má-li být
rozsévač obrazem misijního kaza-

tele, pak běda nám farářům, kteří
nesejí. Podobenství totiž ne-mluví
o Božím slovu, které má povzbuzo-
vat křesťany, aby nepodléhali svo-
dům, nebo jim pomáhat překoná-
vat překážky na cestě víry. Tady
není řeč o pastorační a katechetické
práci – to by v logice podobenství
odpovídalo spíš zalévání, kultivo-
vání, štípení. Tedy přesně tomu, o
čem tu není ani slovo a co má roz-
sévač v důvěře ponechat Pánu
Bohu. Pravda, staráme se o zrno,
které zasel někdo dávno před ná-
mi. Snažíme se, aby rostlo a vydalo
dobré plody. Na pole se však dosta-
neme málokdy.

Ivo Mareš
farář FS ČCE

Praha-Smíchov

Evangelický
týdeník
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O rozsévačích a kazatelích 

Začněme své uvažování důležitou
poznámkou: Učení o všemohouc-
nosti Boží nemá v Bibli místo přední,
jak bychom očekávali, nýbrž okrajo-
vé až někde na konci a není mu
věnována zvláštní pozornost, nao-
pak odsunuto zůstává nerozvinuté
tiše v koutě. "Všemohoucnost"
naleznete v Bibli jen na jediném
místě: "Já jsem ... Všemohoucí" (Zj
1,8). Je však různě opisována, kupř.:
"Jediný vládce, Král králů, Pán
pánů. On jediný je nesmrtelný" (1
Tm 6,15,16). "U Boha není nic
nemožného" (L 1,37). "Skrze (slovo,
které bylo na počátku u Boha)
všechno povstalo a bez něho nepo-
vstalo nic, co jest" (J 1,3). Ti, jimž se
Bible stala pramenem poznání,
nekladou Bohu dětinské otázky: "Je-
li Bůh tak všemohoucí, proč neza-
brání válkám, pohromám a zlým
nemocem?" Už se nebaví dětinskou
otázkou Bohu o kameni, který by
stvořil Bůh tak těžký, že by jej nemo-
hl zvednout. Všechny takové otázky
přehlížejí základní skutečnost, že
Bůh svěřil stvořený svět do správy
lidem a svévolně do něho nezasahu-
je. Svou všemohoucnost projevuje
tajemným, neviditelným a nečitel-
ným usměrňováním dějů tohoto
světa ke království Božímu a viditel-
nou a čitelnou zvěstí evangelia,
které má pro hříšníky dobrou zprá-
vu: odpuštění hříchů a nový život
teď i potom, dají-li si říct. To směřo-
vání ke království Božímu se těžce,
ale přece prosazuje. Dějiny nejsou
jen souhrnem lidského bloudění,
sobectví a nenávisti, končících v
stále nových a krutějších válkách.
Boží všemohoucnost vůči světu se
projevuje v tom, že pomáhá svým a
všem dobrým lidem, aby nezvítězilo
na všech frontách zlo, ale ještě zase
se o jedno vítězství přiblížilo Boží
království. 
Tím, že stvořil svět se všemi řády a

zákony, Bůh omezil sám sebe.
Zůstává jeho Pánem, ale zasahuje do
něho, jen když chce. Dějí-li se na
světě zázraky, je to důkaz Boží vše-
mohoucnosti. Nedějí-li se, je to v
pořádku. Bůh přece dal lidem do
správy svět se zákony (prý přírodní-
mi), na něž se mohou spolehnout:
zítra zase vyjde slunce, život na
zemi bude pokračovat v rytmu slí-
beném: "Setba i žeň a chlad i žár, léto
i zima a den i noc nikdy nepřestanou
po všechny dny země" (Gn 8,22).
Zdá se nám, že větší díl své všemo-
houcnosti obrací k ustavení a udrže-
ní pravidelnosti, na niž se všichni,
věřící jako nevěřící, spoléhají. Už
jsme poznali, jak velice nás vystraší
opak pravidelnosti, náhodnost,
zvláště katastrofa, zemětřesení, tsu-
nami. Ty lze sotva přičíst na vrub
všemohoucnosti Boží, Bůh přece slí-
bil světu pravidelnost. Je konzervati-
vec v tomto ohledu. A nám nezbývá,
než volat k odpovědnosti toho Zlé-
ho, který chce zmalomyslnět i věřící.
Naproti tomu jsou věřící vyzýváni,

aby Boží všemohoucnost viděli už v
tom, že jim srdce pravidelně bije.
Nejen na srdce, i na další orgány, až
po ty nejmenší se spoléháme, že
nezaspí ani se nevzbouří, ale zůsta-
nou pravidelně sloužit, jak jim to
Bůh určil. A když zaspí nebo se
vzbouří, Kristus Pán žádného ne-
mocného ani umírajícího neopouští -
jeho péče pravidelně pokračuje až k
vyvrcholení: "Kdo v něho věří - byť
pak i umřel, živ bude." Kristus Pán
může všechno, co chce.
Boží všemohoucnost se objevuje
často v souvislosti s jeho láskou,
která odpouští, léčí i uzdravuje a
obětuje se. Když byl Ježíš vyzván,
aby se legitimoval nějakým zname-
ním z nebe, tedy zázrakem, zákoní-
kům a farizeům to odmítl: "Pokole-
ní zlé a zpronevěřilé si hledá zname-
ní; ale znamení mu nebude dáno, leč
znamení proroka Jonáše" (Mt 12,38).
Neužíval své všemohoucnosti k po-
volání učedníků nebo k zastrašení a
zkáze svých nepřátel. Když mluvil s

Nový americký prezident byl uveden v úřad a možná jsme zazname-
nali nejpodstatnější část z jeho přísahy, jíž je zavazován, že bude
„svědomitě vykonávat svůj úřad a hájit americkou ústavu". Některé
obyčeje spojené s přísahou byly zřejmě postupně utvářeny tradicí a
mají náboženský, tedy i křesťanský podtext. První prezident George
Washington si k textu přidal slova "k tomu mi dopomáhej Bůh", která
od těch dob prezidenti opakují. Stalo by se něco, kdyby některý nový
prezident toto úsloví nepověděl? Také další obyčej byl uveden v život
Washingtonem, když skládal svůj slib s rukou na Bibli. Bylo by
možno i tuto tradici vynechat, či opustit? V Obamově případě ovšem
ta symbolika byla zvlášť silná, když si vybral stejný exemplář Bible,
na který při své první inauguraci, v roce 1861, přísahal i bojovník
proti otroctví Abraham Lincoln. Obama se přidržel také novější zvy-
klosti, že Bibli při přísaze mu podrží manželka. Mohl by případný
další prezident opustit formuli o Boží pomoci, přísahu na Bibli, asi-
stenci manželky? V případě nové situace asi ano.
Součástí slavnosti byla krátká modlitba, kterou letos pronesl kali-
fornský pastor a zakladatel jedné z největších evangelických kongre-
gací Saddleback Church Rick Warren. Celostátně, mediálně vlivný
kazatel Rick Waren (také kritizovaný pro své extrémní výroky, když
např. potraty srovnával s holocaustem) se pouhé dva týdny před vol-
bami vyslovil jednoznačně pro Obamu. Účast na inauguraci prezi-
denta byla pro kazatele bezesporu Obamovým poděkováním. Warren
se modlil ke Všemohoucímu Bohu (mj.), aby dal prezidentovi „moud-
rost vést s pokorou, odvahou, integritou, soucitem a velkorysostí", a
uzavřel modlitbou Páně.
Na závěr inaugurace přijali přítomní požehnání od reverenda Josepha
Loweryho, bojovníka za občanská práva amerických černochů a
duchovního převážně černošské metodistické kongregace. Jmeno-
vaný kazatel kázal na pohřbu Coretty, manželky M.L. Kinga. Uvádí
se, že přítomní tehdy vyjádřili své rozhodné NE válce v Iráku, odpo-
slechům bez soudního povolení a nerovným šancím černošské části
obyvatelstva. Georg W. Bush se pohřbu osobně účastnil. Musel tak
vyslechnout, co Joseph Lowery řekl: „Nesla dál Martinovo poselství
proti chudobě, rasismu a válce. Odsuzovala hrůzu působenou našimi
vyspělými bombami při misích daleko odtud. Teď víme, že tam neby-
ly žádné zbraně hromadného ničení." Na deset tisíc přítomných po
těchto slovech povstalo a odměnilo reverenda bouřlivým, dvě minuty
trvajícím potleskem. A reverend pokračoval. „Ale Coretta věděla – a
my také – že právě tady jsou zbraně, které nás vedou špatným smě-
rem." Pravil a ukázal směrem k lavici, kde seděl prezidentský pár. Na
obří obrazovce se ukázal detail Bushova křečovitého úsměvu. „Pro

Náboženský kolorit 
přísahy prezidenta USA

O všemohoucnosti Boží 
ZAOSTŘENO DO DÁLKY

„Pohlavní puzení přináší lidem
POUZE potíže." (zvýrazňujeme)
Toto sdělení adresoval (podle obec-
ných médií) nedávno české veřej-
nosti čtrnáctý dalajláma, který na
přednášku do Prahy přicestoval až
z indické Dharamsaly. 
Při vší úctě k Jeho svatosti si dovo-
luji pokorně namítnout, že Písmo
podává danou problematiku přece
jenom komplexněji a hlouběji:
Pohlavní puzení jistě přináší lidem
jako jakýsi „vedlejší produkt" TAKÉ
mnohé potíže. PŘEDEVŠÍM jim
však přináší rozpoznání, že „není

dobře člověku býti samotnému".
„Ploďtež se a rozmnožujte se" zna-
mená v tomto smyslu rovněž: „Buď-
tež potíže!" Díky za pohlavní puze-
ní, jež patří k dobrému stvoření!
V západní tradici platí, byť často
všelijak lomeně, apoštolovo: „Všeho
zkuste; což dobrého jest, toho se
držte." (1 Te 5, 21) Neexistuje věro-
hodný důvod, proč by z tohoto kri-
tického zprubování měla být pře-
dem vyňata zrovna dalajlámova
náročivá „moudra". 

František Schilla

Všeho zkušujte
AKTUALITA

Dokončení na str. 2

Úsilí o zachování Azylového domu v sousedství sboru ČCE Jižní Město pokra-
čovalo 29. 1. demonstrací před Magistrátem hl. m. Prahy. Přišli ji podpořit i
někteří účastníci právě probíhajícího farářského kurzu.

Bohumil Kejř

Dokončení na str. 2

(K pražské přednášce dalajlámy)
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NA HODINĚ NÁBOŽENSTVÍ SE MLUVILO O MODLITBĚ. JAKUB SE PŘIHLÁSIL A
TROCHU ZKLAMANĚ SDĚLOVAL SVOU ZKUŠENOST:
„JÁ JSEM SE VČERA VEČER MODLIL, ABY MĚ PÁNBŮH VZBUDIL RÁNO V ŠEST
HODIN. A ON MĚ VZBUDIL UŽ ZA DESET MINUT ŠEST."
„NO VIDÍŠ, JAK TĚ MÁ PÁNBŮH RÁD," REAGOVAL NA TO PAN FARÁŘ, „UŽ SE TĚ
NEMOHL DOČKAT."

Ekumenické shromáždění v rámci
Světového dne modliteb se koná
tradičně první pátek v březnu. Le-
tos to bude 6. března. Liturgii ten-
tokrát připravily ženy z Papuy
Nové Guineje. 
Na ostrově Papua a přilehlém sou-
ostroví v jižním Pacifiku severně od
Austrálie žije na rozloze 462 tisíc
km2 6 milionů obyvatel, kteří mluví
více než 800 jazyky. 90 % obyvatel
jsou křesťané - 27 % římští katolíci,
19 % luteráni, 11 % metodisté, 10 %
adventisté sedmého dne a 10 % let-
niční křesťané. Křesťanští misionáři
sem přišli před 125 lety a protože
tady působila řada denominací,
docházelo  ke sporům i mezi nově
získanými křesťany. Dnes církve
spolupracují mj. i díky Světovému
dni modliteb.
Ve výboru Světového dne modli-
teb jsou zástupkyně všech sedmi
církví zastoupených v Ekume-
nické radě církví (římskokatolická,
luterská, gutnius luterská z USA,
sjednocená, anglikánská, baptistic-
ká, Armáda spásy). Přípravy se
však účastní i další církve, např.
adventisté sedmého dne a letniční
křesťané. 
Papua Nová Guinea je zemí vel-
kých protikladů. Sužují ji časté pří-
rodní katastrofy (zemětřesení, po-
vodně, tsunami, sopečná činnost,
hurikány). Protože část obyvatel-
stva žije primitivním způsobem v
kmenovém uspořádání, nejsou
řídké ani střety mezi kmeny. Země
je nestabilní (i měna), je zde vyso-

ká nezaměstnanost a kriminalita,
vyskytuje se domácí násilí a alko-
holismus. Příroda je drancována
těžbou nerostného bohatství (zla-
to, měď a jiné rudy, ropa) a je ohro-
žována i kácením pralesů, které
pokrývají tři čtvrtiny území. 
Přes 57 % obyvatel je negramot-
ných. Školní docházka je sice po-
vinná, a to 8 let, ale už od 3. třídy
je nutné platit školné, které si řada
lidí nemůže dovolit. První školy,
zřizované na misionářských stani-
cích, byly pouze pro chlapce. Po-
sláním  dívek byla práce v domác-
nosti. Manželky misionářů přijí-
maly dívky jako pomocnice v
domácnosti a přitom je učily číst a
psát.

Tradiční úlohou žen byla těžká
práce v domácnosti a na zahradě.
Ženy jsou stále podřízeny mužům
- někde dosud existuje mnohožen-
ství. Symbolem houževnatosti a
síly žen je bilum - překrásné ba-
revné pestré umělecky vytvářené
velké tašky (síťovky), které unesou
i přes 20 kg. Pro Papuu Novou
Guineu jsou tak typické, že se do-
staly i do znaku letošního Svě-
tového dne modliteb.
Nedostatek kvalitní lékařské péče
a lékařů působí mj. vysokou úmrt-
nost dětí. Letošní sbírkou proto
podpoříme český projekt pro děti
v Papui Nové Guineji a částečně
pomůžeme dvěma střediskům
pomoci v naší republice. Společná
celorepubliková sbírka má vyjád-
řit poslání Světového dne modli-
teb: poznávat - modlit se - konat
(pomáhat). Sbírku je možné zaslat
na účet č. 1925994339/0800.
Část sbírky loňského roku (3000
euro) podpořila projekt němec-
kých sester v Guayaně a dva dia-
konické projekty pomoci v naší re-
publice (Středisko diakonie Bet-
lém v Kloboukách u Brna a stře-
disko Církve bratrské Bethesda). 
Předsedkyní českého výboru SDM
je farářka Církve československé
husitské z Rychnova nad Kněž-
nou Mgr. Alena Naimanová, která
ochotně poskytne radu i informaci
na tel.: 739071416 nebo e-mailu:
naina@seznam.cz

Helena Bastlová

Trochu humoru
do vlastních řad

Světový den modliteb letos 
z Papuy Nové Guineje

Od toho, kdo je v čele, se očekává, že
bude svěřený celek moudře řídit. To
znamená využívat situací, které
umožňují jeho rozvoj, současně však
i prozíravě reagovat na to, když
tento celek ztrácí dech a dostává se
do úzkých. K takovému počínání
ukazuje už starozákonní kniha
Kazatel, která mluví o čase sázet a
čase trhat, o čase bořit a čase budo-
vat. Je-li prostě v kotli dostatek páry,
mohou se připojovat další vagóny.
Když v něm tlak klesá a není čím
přiložit, odpojují se. Pokud k tomu
nedojde, celá souprava se zastaví. 
K „odpojování" dochází v současné
době pod vlivem hospodářské krize
po celém světě. Nabídka určitého
druhu zboží a služeb v něm totiž
výrazně převýšila poptávku. Od-
pojování je nepopulárním počíná-
ním. Vždycky totiž někoho bolestně
zasáhne. Proto se mu snaží všichni
vůdcové vyhnout. Nenaleznou-li k
němu odvahu a pokoušejí-li se jet
navzdory fyzikálním zákonům s
plnou zátěží dál, mají sice delší dobu
klid, konec je však o to horší. Firma
jde do konkursu a na dlažbě s boles-
tivými modřinami skončí všichni.
Každá firma má zájem, aby její závo-
dy prosperovaly. Když se některý z
nich dostane do problémů, snaží se
mu pomoci. Nikoli ovšem zavede-
ním nějakého trvalého „penězoto-
ku". Na takto ekonomicky naivní
projevy solidarity doplatil socialis-
mus. Prosperující podniky v něm
musely držet nad vodou ty nepro-
sperující. Neměly proto dostatek
prostředků na inovaci, přestávaly
být konkurenceschopné a zvolna se
také propadaly do neprosperity.

Užívá-li církev kostely, modlitebny,
fary, zaměstnává-li faráře, platí v ní
stejné ekonomické zákony jako v
kterékoli firmě. Církev má zájem,
aby její sbory prosperovaly. Dary,
půjčky, různá zvýhodnění jsou stan-
dardními ekonomickými nástroji
pomoci. Nemůže to však být trvalé
řešení. Je-li nějaký sbor dlouhodobě
hospodářsky nesamostatný, je třeba
zjistit důvod jeho problémů a ná-
sledným opatřením zjednat ná-
pravu. Není-li náprava možná, musí
si církev ujasnit, zda je pro ni daný
sbor natolik strategicky důležitý, že
ho bude podporovat v delším časo-
vém horizontu, nebo potvrdí jeho
bankrot.
V současné době „náboženské rece-
se" znesnadňuje Evangelické církvi
moudré řízení svěřeného celku její
presbyterně synodní zřízení. Platí to
zejména o jejím středním stupni -
seniorátu. Jeho vrcholný orgán (kon-
vent) tvoří zástupci všech jeho
sborů. Přinejmenším pro české kon-
venty je typické, že v nich převažují
zástupci sborů, jimž dělá hospoda-
ření velké problémy. Souvisí to
obvykle s nedostatečnou členskou
základnou a nepříznivou věkovou
strukturou. Delegáti z těchto míst si
přejí své sbory uchovat. To je samo o
sobě pozitivní. Problém je v tom, že
nemají sílu zjednat v nich nápravu, a
tak přijíždějí na konvent s cílem zís-
kat zde pro sebe alespoň co největší
finanční úlevy. V Poděbradském
seniorátu se jim loni podařilo prosa-
dit návrh, v němž rozpětí v odvodu
do ústředí (repartice) mezi sborem
nejvíce a nejméně zpoplatněným
činí 22 325 Kč. Klíčem k takovému

rozdělení se stalo pravidlo: „Čím jsi
početně větší a čím více peněz jsi
letos získal, tím více ti bude příští
rok odňato." Těžko to sladit se závě-
rem, k němuž Ježíš dochází v podo-
benství o hřivnách.
Ptát se na konventu po důvodech,
proč je situace sborů tak odlišná, či
se dokonce pokoušet přimět „nepro-
sperující" k nějakým změnám je
tabu. Odváží-li se někdo zaměřit
diskusi tímto směrem, dočká se i
osobních urážek. Průchozí jsou
pouze návrhy, které sbory dělí na
„chudé" a "bohaté" a ty „bohaté" za-
vazují platit účty těch „chudých".
Skladba delegátů konventů způso-
buje, že tento orgán není za stávající
situace schopen senioráty moudře
řídit. A tak souprava, táhnoucí stále
víc prázdných vagónů, zpomaluje.
Model, který odebírá hřivny služeb-
níkům „dobrým a věrným" a dává je
těm „neužitečným", totiž platí s růz-
nou mírou progresivity i v jiných
seniorátech. Ale vynucená solidarita
není požehnaná. Vedle toho, že
vytváří napětí, likviduje solidaritu
spontánní. Není divu. Kdo dostane
příkazem platit něčí účty, ten nemá
chuť hradit za něj dobrovolně ještě
další výlohy. Milost si pro sebe nelze
odhlasovat. Tu lze pouze s vděčnos-
tí přijímat. Vynucenými prostředky
se sice díra na čas zalepí, ale problém
se tím neřeší a krize se prohlubuje.
Pavel nás v epištole Efezským nabá-
dá, abychom si nepočínali jako
nemoudří, ale jako moudří. Moudrá
je při správě církve zásada, že stej-
ným právům odpovídají stejné
povinnosti. Nemohu využívat jedno

Ne jako nemoudří

válku další miliardy, ale nic víc pro
chudé!" Exprezident Jimmy Carter
poté pravil: „Boj za rovná práva
nebyl dovršen!". Přísaha nového
prezidenta měla ještě svůj 2. díl.
Pozornost, nenadálou, přineslo
provedení přísahy. Prvního pře-
hmatu při skládání přísahy se
ovšem podle agentury DPA dopustil Obama. Zřejmě vlivem pohnutí
skočil soudci Robertsovi do řeči a zopakoval po něm první slova pří-
sahy "Já, Barack" ještě dříve, než soudce dořekl frázi. Nový prezident
proto musel úvodní slova říci napodruhé. Soudce poté navíc změnil
slovosled další věty, slovo „věrně" přesunul na její konec. Soudce se
opravil, vynechal však slovo „vykonávat". Obamova přísaha měla
správně znít: "Já, Barack Hussein Obama, tímto slavnostně přísahám,
že budu věrně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a budu
podle svých nejlepších schopností zachovávat, ochraňovat a hájit
Ústavu Spojených států. K tomu mi dopomáhej Bůh." Jonathan
Turley, uznávaný profesor George Washington University, jednoznač-
ně doporučil pro každý případ opakování přísahy, k čemuž také
druhý den došlo.
Lze předpokládat, že by se některým z dalších prezidentů měl stát
mormon, žid, mohamedán, buddhista nebo dokonce ateista. Dříve se
zdálo stejně nemožným, že by jím mohl být katolík, nebo dnes čer-
noch - a stalo se. V samotné přísaze však zůstává pojem „bůh", jehož
se inaugurovaný dovolává. To by po svém mohl činit možná muslim,
mormon i žid, pokud by ovšem neměl zásadních, věroučných výhrad,
nebo prostě ve věci svědomí. Ostatně sama přísaha by i pro některé-
ho křesťana mohla být problémem. Vzpomeňme na „nepřísežné bra-
try" prvních generací Jednoty bratrské. Krajním řešením by byl poža-
davek na úpravu textu přísahy. Nejspíše by však dostačovalo, aby se
program inaugurace oprostil o náboženské prvky a věc by byla vyře-
šena. 

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

Náboženský kolorit 
přísahy prezidenta USA 

lidmi, respektoval jejich svobodu i
jejich rozum. Nikoho neznásilnil
nějakým zázrakem. Neznáme jedi-
ný případ, že by svou všemohouc-
ností ohromoval; mluvil s lidmi,
ovšem se vší vážností. Ale když ho
chtěli učinit králem, utíkal a schová-
val se (J 6,15). Nepřišel kralovat, ale
sloužit až do krajnosti: přišel, aby
dal život za nás. Oznámil, že bude
trpět, ale ani jeho nejvěrnější a nej-
chápavější ho nepochopili, neboť na

rozdíl od králů a mocných tohoto
světa zvolil cestu kříže, a byl ukřižo-
ván, posmíván a opuštěn všemi i
Bohem. Je v tom VŠEMOHOUC-
NOST lásky, kterou žádná lidská
chápavost a představivost nepro-
hlédne.
Nejvlastnějším obsahem Boží vše-
mohoucnosti je podle Bible VZKŘÍ-
ŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA, a v něm naše
záchrana a život. Tak věříme.

Josef Veselý

Dokončení ze str. 1

O všemohoucnosti Boží

Oprava
"V článku Památník obětem šoa 1938-1945 v Liberci otevřen (ET-KJ
1/2009) doplňuji v páté větě slova "i českých a jiných Židů", takže věta
zní: "Nyní se obřadní síň stala důstojným památníkem libereckých
německých i českých a jiných Židů vyvražděných nacisty v době druhé
světové války". Jan Čapek

Znak letošního SDM

Dokončení na str. 3



Vážený bratře Lásko,
přečetl jsem si Váš článek "Slab-
ší auta silnějším nestačí" (ET-KJ
14.1.09). Překvapilo mne, že svou
argumentaci zakládáte mnohem
více na svých osobních pocitech a
vztazích, než na věcných argumen-
tech.
Co tím myslím? Ve svém příspěvku
(KJ 19.11.08) jsem upozornil na
zásadní věcné chyby, o něž se opíral
článek bratří farářů Adama Balcara
a Tomáše Pavelky (KJ 22.10.08).
Odvolával jsem se přitom na Řády
ČCE a usnesení synodu (snadno
dostupné). Vy jste se rozhodl vstou-
pit do diskuse, a tak jste měl dvě
možnosti: Mé argumenty přijmout
jako platné, nebo doložit, že se
mýlím. Neudělal jste jedno ani
druhé. Bez slůvka vysvětlení jste
prohlásil mé stanovisko za „údajné"
a sdělil jste čtenářům, že „máte jiný
dojem". 
Proč? Protože Vy věříte farářům
Balcarovi a Pavelkovi, ty znáte, ti žijí
ve sborech mezi lidmi, o nich víte, že
to jsou poctiví a čestní lidé. Mne
neznáte, nevíte, kde žiji, a tak mne
považujete za podjatého. – To jsou
Vaše argumenty!? (Přitom mám se
sborovou prací a penězi víc zkuše-
ností než tušíte. Pokud Vás to sku-
tečně zajímá, mohu Vám o své kva-
lifikaci povědět v soukromém roz-
hovoru.)
Bratře Lásko, vážím si toho, že máte
rád svého faráře a věříte mu. To je
dobře. Vy jste však na tomto svém
pocitu postavil celý článek. Odmítl
jste vůbec slyšet můj hlas. Takto
nemůže probíhat rozhovor. (Copak
se Váš bratr farář nemohl zmýlit?)
Rád s Vámi i kýmkoli jiným povedu
diskusi o Personálním fondu. Musí
to však být diskuse věcná, musíme
brát vážně fakta a kriticky reagovat
na argumenty druhého (a ne je mést
ze stolu). 
Doporučuji Vám i čtenářům naši
webovou stránku srpf.evangnet.cz.
Jsou tam podklady o Personálním
fondu, z nichž si vytvoříte přehled o
tom, co PF je, jak hospodaří a co
patří a nepatří do pravomocí správ-
ní rady. Snad si uvědomíte, jak
mnoho ve svém článku přeceňujete
naše možnosti. Náš úkol je jediný:
spravovat PF dle pravidel, která sta-
novil synod. Tedy dohlížíme na to,
abyste platili svému faráři to, k
čemu jste se dle rozhodnutí synodu
zavázali. – Jsme demokratická cír-
kev: neprobíhají žádná tajná nekalá
jednání; správa PF se plně řídí řády
a usneseními synodu, které jsou
veřejně přístupné (např. na našem
webu). Případnou změnu řádů
může navrhnout kterýkoli člen círk-
ve: přes své staršovstvo a svůj kon-
vent podat návrh na synod. (Moud-
rý návrh jistě nebude problém na
staršovstvu, konventu i synodu
obhájit.) Nemohu tedy vyjít vstříc
Vaší žádosti, abych „přehodnotil
systém vybírání částek do PF" –
takové přehodnocení je výhradně 
v pravomoci synodu.
Mýlíte se, když tvrdíte, že „původní
plán PF pominul, a tak se mu musel
dodatečně vymyslet nový smysl".
PF nebyl koncipován pouze pro pří-
pad plné odluky ČCE od státu, ale
pro jakoukoli situaci, kdy stát nebu-
de plně hradit mzdy kazatelů. A v té
situaci jsme. PF vybíráme proto, že
příspěvek od státu na mzdy kazate-

lů nestačí. PF plní právě tu funkci,
pro kterou byl koncipován. 
Samozřejmě by bylo možné PF zru-
šit. V takovém případě bych však
považoval za velmi obtížné převést
jeho agendu na celocírkevní reparti-
ce, jak navrhujete. (Jak byste např.
řešil podporovaná a misijní místa a
podporu sborů ze solidárních pro-
středků?) Za logičtější bych považo-
val farářům zkrátka vyplácet o to
míň. Vždyť, ruku na srdce, právě v
těch penězích je přece jádro sporu.
Takové rozhodnutí může ČCE jistě
udělat. Já sám bych jej však považo-
val za velmi nemoudré především v
dlouhodobém ohledu: Chceme-li
být vůči farářům nároční, musíme je
také zaplatit. (I faráři musejí živit
rodiny.) Budeme-li na farářích šetřit,
skončí na farách lidé, kteří by se
neuchytili jinde. To bych si já určitě
nepřál.
Nepochopil jsem, odkud berete
informace o vzrůstajících dluzích
sborů. Fakta jsou totiž taková, že
počet dlužníků i jejich dluhy rok od
roku klesají. Jenom za poslední dva
roky klesla zadluženost sborů vůči
PF z původních 4 milionů na 1 mili-
on Kč. Nepředpojatému pozorova-
teli tedy nezbývá než usoudit, že
sbory se ke svým dluhům znají a
mají snahu je uhradit.
Pozastavujete se nad tím, že součas-
ný systém PF hájím. Činím tak
proto, že jej považuji za moudrý
kompromis. Ano, kompromis - já
sám jsem prosazoval větší liberali-
zaci PF (sbory by měly svobodu
odvádět PF v různé výši, mělo by to
však přímý vliv na plat jejich kaza-
tele), tu však synod před dvěma lety
nepřijal.
Ve svém článku navrhujete zavede-
ní poměrného systému příspěvků
do PF. Hovoříte o něm jako o „spra-
vedlivém". Schází mi však Vaše vy-
světlení, proč a v čem je spravedli-
vější než systém současný. Je spra-
vedlivé, aby sbor, kam přijde dvě stě
lidí v neděli do kostela, měl jedno
farářské místo stejně jako sbor, kam
jich přijde dvacet? Je spravedlivé,
aby byl ve městech jeden farář na
sto tisíc obyvatel, zatímco u nás na
Vysočině připadá na faráře možná
pět tisíc spoluobčanů? Je spravedli-
vé, aby jeden farář měl kalendář
plný sborových aktivit, zatímco ten
druhý by tak rád zavedl jedinou
biblickou hodinu a ono to nejde? A
kdo z těch dvou je na tom vlastně
lépe? – Pokud bychom měli vytvořit
spravedlivý systém, museli bychom
nejprve přehodnotit velikosti a roz-
lohy sborů a pracovní úvazky fará-
řů. Byli bychom však vůbec schopni
vytvořit rovný a spravedlivý sys-
tém? Pochybuji. 
Pojďme si však představit, jak by
Vámi navrhovaný systém poměr-
ných odvodů PF fungoval v celo-
církevním pohledu. První problém:
Dohodli bychom se vůbec na
měřítku, podle kterého bychom PF
rozpočítávali? Dle počtu kartotéč-
ních členů? Dle počtu dospělých
členů? Dle počtu výdělečně čin-
ných členů? Dle počtu salárníků?
Dle počtu členů s hlasovacím prá-
vem? Podle majetku sboru? Podle
výše průměrného saláru? A kdo
ověří, že sborem předkládané úda-
je nejsou podhodnocené? Vytvoří-
me seniorátní komisi? To je řada
otázek, které nelze řešit Vaší větou

v závorce: „Otázku klíče pro vybí-
rání repartic ponechme nyní stra-
nou." Vážený bratře, navrhujete-li
alternativní systém, potom se vším
všudy. – Co je však ještě podstatněj-
ší: Jak by takový systém fungoval
dlouhodobě? Udržování farářské-
ho místa na malém sboru by bylo
laciné, na velkém několikanásobně
dražší. Přibývalo by obsazených
míst na malých sborech, ubývalo
na větších (máme omezené množ-
ství kazatelů). Tedy v situaci, kdy
většina obyvatel ČR žije ve měs-
tech, by ČCE přesouvala těžiště své
práce na venkov. – Jak bychom
tomu mohli zabránit? Jedině další
komisí, říkejme jí třeba „umisťova-
cí". Ta by rozhodovala, který sbor
faráře dostane a který nikoli. Na
plnou obsazenost všech sborů totiž
nemáme dost ani lidí, ani peněz. –
Ještě Vám tento systém připadá
spravedlivý? Mně ne. Já bych jej
nazval velmi byrokratickým. 
A proti tomu stojí náš současný
model. Nedělá si žádné nároky na
spravedlnost. Navíc je zřejmé, že
na plné obsazení ani těch součas-
ných sborů nemáme dost lidí, ani
dost peněz. Současný PF nerozho-
duje byrokraticky, kde kazatel být
má a kde ne. Nevytváří komise,
které by rozhodovaly o tom, koho
zaplatit ze státní dotace a koho
nikoli. Místo vší té byrokracie jed-
noduše říká: Ať kazatele mají ti,
kdo projeví snahu a zájem. Dá-li
sbor dohromady pouhých 14 %
nákladů na plat kazatele, zbývají-
cích 86 % mu přidáme ze státní
dotace. Ostatně každý sbor má
možnost požádat synod, aby jej
prohlásil za podporované místo, a
navíc až třikrát za deset let může
dostat příspěvek ze solidárních
prostředků. To je velká pomoc.
V čem vidím největší klad tohoto
systému? V tom, že dává prostor
svobodnému a zodpovědnému roz-
hodování členů sborů, staršovstev a
kazatelů. Nejlepším dokladem toho,
že systém PF funguje dobře, může
být právě Váš sbor. Myslíte si, že by
nějaká komise kdy souhlasila s
obnovením farářského místa tam,
kde už deset let neexistovalo? Ne,
konstatovala by, že věci fungují, pro-
tože se už dávno zaběhl systém
administrace. A místo by vytvořila
někde jinde, kde to považuje za
potřebnější. Vy máte svého faráře
díky tomu, že Vám současný model
PF dal dost svobody si jej najít.
Ovšem ke svobodě je samozřejmě
třeba přidat odpovědnost za svá
rozhodnutí.
Právě o svobodu a odpovědnost
totiž jde. Kdykoli mluvíme v na-
šem sboru o penězích (a nemusí jít
zrovna o PF), zdůrazňuji, že svou
situaci můžeme vidět dvojí opti-
kou: Buď máme pocit, že jsme obětí
těch druhých, nebo si uvědomíme,
že naše situace je věcí naší volby.
Pochopíme, že vždy máme několik
možností: můžeme kostel opravit,
nebo darovat obci; můžeme mít
faráře, nebo být administrovaní. To
podstatné je uvědomit si, že máme
svobodu volby. Je to na nás. –
Avšak každá volba má také svou
cenu a své důsledky. Ty jsou také
na nás.

Srdečně Váš
Jan Dus 
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Volba systému Personálního fondu
= volba mezi byrokracií a svobodou

Kniha
OLGA SCHEINPFLUGOVÁ

Věřil jsi v něco, co je po životě,
veliké, silné, ve Tvé víře jisté,

co v chvílích posledních k úsměvu sílilo Tě,
A říkals tomu krásným jménem Kriste.

To snad je na nebi, ve sféře jasných tuh
a jiných zákonů, světlejších snů a přání,

už víš, jak vítězí nad smrtí lidský duch
a jak vypadá Boží pousmání.

To snad je na nebi, já ještě patřím světu
jak mšice stromu, než ji vítr svane,
proto se ohlížím, volám a táži: je tu

alespoň někde stín bytosti milované?

Pod věčnou oblohou se krčí lidský svět,
města a vesnice, v nich lampy zář se míhá,

už nemusím se ptát, volat a rozhlížet,
tam je Tvá duše, tam je Tvoje kniha.

(odpověď na článek bratra Jaroslava Lásky)

a odmítat druhé. Tento princip je
ostatně zakotven i v Církevním zří-
zení. Podle něj je každý sbor odpo-
vědný za své hospodaření. To vyvo-
lává otázku, zda konventy nejednají
v rozporu s řády církve, když sbo-
rům stanovují povinné odvody v
různé výši. Pokud sbor své povin-
nosti neplní a prostředky mu chybí,
musí se uskrovnit a současně se sna-
žit začít dělat věci jinak, lépe. Tato
snaha je pak zásadně důležitá i při
rozhodování o tom, kam má církev

směřovat svou pomoc. Pokud si
nepočíná jako nemoudrá, ale jako
moudrá, není to do sboru, v němž
má ten, který je v čele, nejvíc kama-
rádů, ani tam, odkud padají nejtvrd-
ší slova, ani tam, odkud se ozývá
nejzoufalejší nářek. Je to tam, kde je
patrné největší nasazení. Zásada
moudrého řízení zůstává za všech
okolností stejná: Podporovat, co má
vůli k životu, a nechat důstojně do-
dýchat, co uléhá do hrobu.

Emanuel Vejnar

Ne jako nemoudří
Dokončení ze str. 2

Na přelomu roku jsme mohli zazna-
menat dva rozhovory (HN,MFD) se
dvěma biskupy – královéhradec-
kým a panem kardinálem. Roz-
hovory se celkem vydařily, v maga-
zínu HN navíc luxusní fotografie.
Následují ukázky a odpovědi z pře-
čteného ve věcech, které mají obec-
nou platnost a přitom zůstávají
aktuální.
Arcibiskup Miloslav Vlk se příznačně
vyjádřil k angažování římských kato-
líků v médiích i v rámci církve:
Debatu nad chodem země vedou ekono-
mové, politikové, klidně i popové hvězdy,
nerozumím tomu, proč ne vy?
V církvi se počítá s tím, že v médiích
budou o těchto tématech hovořit bis-
kupové. Nejsme pro to, aby napří-
klad jednotliví kněží sdělovali své
názory, protože se pak ty jejich sub-
jektivní názory přijímají jako názor
církve. Tady je zapotřebí opatrnosti.
Možná proto působíte tak odtrženě. V
Americe jsou respektovaní kněží komentátory, Lidé jim věří, jsou lační jejich názo-
rů...

Odpovědni za církev:
biskupové?

Dokončení na str. 4



Bohoslužby
Dne 8. 2. se dožil farář, emeritní se-
nior a nyní důchodce Miroslav
Rozbořil 80 let. Protože bylo při jeho
pětasedmdesátinách již vzpomenu-
to jeho dlouholeté věrné služby ve
sborech Praze Žižkově, v Třebecho-
vicích, Kostelci nad Orlicí a nakonec
v Boskovicích, kdy byl také senio-
rem, chceme se soustředit tentokrát
na jeho působení po odchodu do
důchodu v roce 1994. Dva roky pra-
coval jako tajemník synodní rady a
pak později ještě bezmála dva roky
sloužil v České Třebové do roku
1998. 
Jeho ochota ke službě je neutuchají-
cí a vzhledem k pokročilému věku
mimořádná. S jeho jazykovou
vybaveností se může málokdo
měřit. Vedle němčiny, angličtiny a
francouzštiny ovládá také španěl-

štinu , jejíž znalosti využil při cestě
do Mexika před necelými dvěma
roky. 
V poslední době přeložil spolu se
Ctiradem Novákem theologickou
knihu německého novozákoníka
Gerharda Theisena, Nový zákon,
která vyšla v nakladatelství Mlýn.
Rádi se vzájemně setkáváme v
homiletické skupině kolem Jiřího
Doležala. Během aktivní služby ve
sborech jsme společně připravovali
nedělní kázání na základě různých
komentářů a meditací. Jako dů-
chodci se věnujeme probírání ně-
kterých současných theologických
publikací. 
Farář Miroslav Rozbořil se oriento-
val už od svého mládí v brněnském
sboru na pečlivou práci s Biblí, ve
které pokračoval na teologické

fakultě a která neustává ani nyní v
pokročilém věku. Rád přijímá
pozvání ke kázání v nejrůznějších
sborech naší církve. 
Známe se s ním už od jeho působení
v brněnském biblickém kroužku a
můžeme vydat svědectví o jeho pří-
mosti, laskavosti a přátelskosti. Pře-
jeme mu do dalších let zdraví a svě-
žest mysli, aby mohl dál sloužit tam,
kde ho bude třeba. Všechno dobré
přejeme i jeho manželce a celé jeho
velké rodině. Radujeme se z toho, že
o něm platí slova Žalmu 92, 14-16:
Ti, kdo jsou v domě Hospodinově
zasazeni, kdo rostou v nádvořích na-
šeho Boha , ještě v šedinách ponesou
plody, zůstanou statní a svěží, aby
hlásali, že Hospodin je přímý, skála
má, a podlosti v něm není. 

Jiří a Lubomír Kabíčkovi
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NYMBURSKÝ EVANGELICKÝ SBOR

nabízí od září bydlení pro rodinu ve
své kazatelské stanici Hořátev. K di-
spozici je byt v přízemí fary (3+1) a
zahrada. Obec je na železniční trati
do Prahy. 
Kontakt: tel: 325 512 766 
mail: cce.nymburk@worldonline.cz
Adresa FS ČCE :
B. Smetany 613, 288 02 Nymburk.
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Miroslav Rozbořil 80 let Inzerce
SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

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

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

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

Bratrská jednota baptistů
AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; Ne 9.30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil
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V Americe je spousta církví a
spousta kněží, tam je jiná společen-
ská atmosféra a jiná praxe.
Nečeká na to ale váš věřící? Že budete
deklarovat svoje postoje. Jiné než známé
o eutanazii, homosexualitě nebo potra-
tech. Že jasně řeknete, jak se vám třeba
jeví koalice komunistů se socialisty v
krajích? Že jim pošlete vzkaz?
Vzkaz už nic nezachrání. Lidé by
měli trvale žít svou víru i navenek,
tedy v politice. Tady bylo mnoho
zanedbáno a zůstává pro nás velký
úkol výchovy v této oblasti. 
Čí je to vina?
Jistě nás, zodpovědných za církev.
Předpokládal jsem, že věřící v naší
zemi jsou zralejší. Ale nejsou.
Jak je to možné, že nejsou zralí?
Je to i těmi čtyřiceti lety komunismu,
kdy jsme byli zahnáni do ghetta.
Za rok to bude dvacet let; teď se mi to už
jeví jako výmluva.
Bude to dvacet let, ale věci tohoto
typu se nedají řešit deklaracemi, na-
řízeními a prohlášeními. Je to věc
výchovy. A dobře víte, že výchova
trvá jistý čas, je to organický proces
růstu.
Jak se řídí církev?
Církev je společenství, které se neří-
dí na žádné rovině jen direktivně,
„absolutisticky". Všude jsou porad-
ní orgány (biskupství-kněžské rady,
14 vikariátů - setkání s vikáři, setká-
ní s věřícími). Každý týden tu má-
me biskupskou radu s biskupy a
biskupskými vikáři... To je jen malá
zkratka o řízení církve.

Královéhradecký biskup Dominik
Duka byl dotazován mj. na feno-
mén odpuštění a také na katedrálu
sv. Víta:
Odpouštíte i takovým lidem, jako je
prokurátor Vaš, jenž má na svědomí
desítky lidí a i dnes jako spokojený

důchodce tvrdí, že ničeho nelituje?
Víte, odpustit můžete člověku, jenž
změní názor a o vaše odpuštění
opravdu stojí. Řekl jsem si: Co bylo,
bylo, a já jsem navíc prošel životní
zkouškou. Jako věřící mohu koneč-
né slovo nechat Pánu Bohu. Odpus-
tit nelze lidem, kteří nemají v sobě
pokoru a neprojevují lítost. Také
jsem člověk slabý a hříšný. A do-
pustím-li se hříchu, musím ho
poznat, litovat a mohu se z něj vy-

znat. Jen tehdy dostanu pokání od
zpovědníka... biskup nebiskup. 
Katolická církev vede se státem spor o
katedrálu sv. Víta. Nevyhrotili jste to
až příliš a tak trochu se lidem odcizili?
Praha je ojedinělá v tom, že když
navštívíte sídlo českých králů a pre-
zidentů, nemůžete katedrálu mi-
nout bez povšimnutí. A nemůžete
navštívit svatého Víta, aniž byste
navštívili královský palác. Tohle
propojení je velmi hluboké. Většina

biskupů pocházela navíc z knížecí
rodiny. A Jaromír? Ten byl přitom
knížetem i biskupem současně.
V tom sporu mi chybí hlubší poro-
zumění historii našeho národa. Pa-
pež Jan Pavel II. při své první
návštěvě v Praze řekl: Je to katedrá-
la a současně i svatostánek. Vždyť i
Václav Havel, když byl zvolen pre-
zidentem,přinesl symbolicky klíče
od katedrály kardinálu Tomáškovi,.
A on s díky odmítl, protože neměl
ani finance, aby katedrálu opravo-
val. Osobně však nemohu do toho-
to sporu vstupovat.

-kar

Přes svůj vysoký věk se pravidelně
zúčastňuje sborového života, v
nedělních bohoslužbách spolu se
svou paní, na biblických hodinách
sám. Jsou tak sboru svědectvím o
věrnosti poznané pravdě a milou
připomínkou toho, že i ti nejstarší
až k těm nejmenším tvoří nosné
společenství Božího lidu. Sami se
přitom mohou těšit z přízně mno-
hých, kteří je po bohoslužbách
obklopují, provázejí svou pozor-
ností a přáním všeho dobrého.
Mezi bližšími přáteli je náš jubilant
oslovován jako Pepíček. A tak Ti i
já, milý Pepíčku, přeji do dalších let
svěžest ducha i těla, trvající stu-
dentství a čerstvost pera. A záro-
veň sobě neskromně přeji, aby-
chom se ještě dlouho setkávali v
kostelních lavicích, na biblických
hodinách a v osobních rozhovo-
rech. Jak Pán Bůh dá!

Jan Pokorný 

Odpovědni za církev: biskupové?
Dokončení ze str. 3

V ještě sjednoceném brněnském
sboru bývalo zvědavé očekávání,
jaký asi přijde nový vikář. I objevil
se štíhlý mládenec, (ne)nápadně
elegantní, po studiích v zahraničí
znalý cizích jazyků, zběhlý zvláště
en francais, neporazitelný v ping-
pongu, a především bystrého úsud-
ku, který už tenkrát věděl, o co v
teologii a ve zvěstování jde. Dostalo
se mi té výsady, že jsem mohl jako
kancelářská myš a později jako dia-
kon sedávat s ním v kanceláři neza-
pomenutelného šéfa dr. Viktora
Hájka. Od něho jsme mnoho přijali
z jeho kázání, v rozhovorech i třeba
jen v případných poznámkách,
kořeněných často osvěžujícím hu-
morem. A my mladí od sebe navzá-
jem ve sdílení nových poznatků a
často ještě nedokvašených nápadů.
V Brně mu padla do oka i do srdce
jedna pěkná a milá mladá sestra,
jménem Milena, s níž se oženil v r.
1940, a stala se mu celoživotní rozu-
mějící pomocnicí. Vychovali spolu
tři děti a je jim dopřáno dodnes
pospolu žít v rekordním téměř
trvání tohoto krásného svazku.
V r. 1941 odešel br. Veselý do Ji-
lemnice, místa svého hlavního
působení. Tam posloužil významně
nejen sboru, nýbrž i celé církvi.
Nade vše věrným a promyšleným
zvěstováním evangelia z biblicko-
reformační základny, ale také pečli-
vou starostí o horskou diasporu. V
době jeho činnosti byl vybudován,
po častém měnění různých bytů,
moderní sborový dům. Při tom
všem nezapomínal na vědeckou
práci a dosáhl doktorátu teologie. V
letech 1970-74 byl seniorem Libe-
reckého seniorátu. Další volba mu
nebyla zásahem nadřízených ko-

munistických úřadů povolena.
Po téměř čtyřicetiletém díle v Ji-
lemnici vrací se jako emeritus do
Brna. I když jsme se při návštěvách
a různých církevních příležitostech
po celou dobu občas setkávali, nyní
může dozrávat naše přátelství. Je to
zvláštní obdarování pro seniory,
když mohou spolu hovořit o udá-
lostech, které už nikdo z mladších
nemohl prožít, o osobnostech, které
už dávno kryje zem, mohli si připo-
mínat teologické proudy v době
jejich studií a stavět se k novým
dnešním směrům. Br. Veselý všech-
no toto dění bedlivě sleduje, ocení,
co je na něm kladného, a varuje kri-
tikou k rozvážné opatrnosti.
Nezůstává v nečinnosti. V každém
téměř čísle Kostnických jisker
můžete nalézt jeho svěže napsanou
studii, v níž osvětlí často z nezvy-
klého úhlu některé biblické místo s
dotažením do současnosti. Mnozí
se těší právě na tyto jeho řádky.
Nelze ani pominout jeho příspěvky
na pastorálních konferencích.
Jakmile přijde podle abecedy na
něho řada, jeho exegeze a kázání
jsou vzdělavatelným přínosem pro
všechny. Donedávna ostatní kaza-
telé či přednášející jaksi ve skrytu
očekávali, co k jejich výkonu br.
Veselý řekne. Avšak i kritikou chtěl
bratry laskavě poučit a touto u
něho vlídnou zbraní povzbudit.
Poslední dobou v jakési skromnosti
již spíše mlčí a jen občas mimoslov-
ní komunikaci dává najevo svůj
souhlas nebo rozpaky. Zůstává
stále svůj. Nedá se snadno ovlivnit
něčím na první pohled originálním
a moderním. Ví, že zvěstování
nesmí být ani zatuchle staromódní,
ale také ani křečovitě módní.

ThDr. Josef Veselý 
(narozen 9. 3. 1914)


