
Milé sestry a bratři, vážení čtenáři,

upřímně vás zdravíme s prvním
číslem Evangelického týdeníku –
Kostnických jisker, v jeho již 95.
ročníku. Přistupujeme k tomuto
výročí s vděčností za úsilí mno-
hých našich předchůdců i s vděč-
ností vám, dnešním čtenářům,
příznivcům a autorům. V součas-
né nesnadné době pokládáme za
mimořádné a zavazující, že se
smíme odvážit zahájit další rok
vydávání s nadějí, že jej nejen
zdárně dokončíme, ale že v něm
budeme moci přinášet příspěvky,
které nejen potěší, ale i pootevřou
výhled k mocným a laskavým
Božím činům. Stále nám jde i o to,
abychom uveřejňovali svědectví o
postojích a myšlenkách mužů a
žen víry, kteří formovali podobu

Božího lidu v dávné i nedávné mi-
nulosti, a abychom nabízeli i  křes-
ťanské pohledy na současné dění
ve světě, které se nás tak výrazně
dotýká.
Opravdu není kolem nás mnoho
důvodů pro nějaké jásání a opti-
mismus. Ale my se naštěstí nemu-

síme rozhlížet jen kolem sebe; mů-
žeme vzhlížet i k Bohu, který nás
prostřednictvím svého Syna Ježíše
Krista ujišťuje:  „Vaše srdce ať se
nechvěje úzkostí! Věříte v Boha,
věřte i ve mne." To nám připomí-
ná Heslo roku 2010 podle Janova
evangelia (14,1 – meditaci na toto
téma otiskujeme na této stránce).
A tak si přejme, abychom čelili
všemu, čím budeme muset i letos
procházet s odvážnou vírou. Ne
že my bychom sami byli silní a
stateční, ale že smíme pevně spo-
léhat na Nejmocnějšího, Všemo-
houcího Boha, který je s námi.
Dobrý rok v Boží blízkosti vám
všem přeje

Předsednictvo 
Kostnické jednoty – Sdružení

evangelických křesťanů o.s.

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

13. ledna 2010 �� ročník 95 �� cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
20. ledna

Z obsahu
* Čtyřnásobné evangelium
* Z církví doma i ve světě
* Co nás spojuje a 

(zatím) dělí

1/2010

Pozdrav k novému roku 2010 

„Slovo to tělo učiněno jest a pře-
bývalo mezi námi (a viděli jsme

slávu jeho, slávu jakožto jednoro-
zeného od Otce), plné milosti a

pravdy."
J 1,14

„Na počátku bylo Slovo, a to
Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl

Bůh. To bylo na počátku 
u Boha. Všecky věci skrze ně učině-
ny jsou, a bez něho nic není učině-

no, což učiněno jest. 
V něm život byl, a život byl světlo
lidí. A to světlo v temnostech svítí,

ale tmy ho neobsáhly."
J 1, 1-5

„Což bylo od počátku, což jsme
slýchali, co jsme očima svýma vi-

děli, a co jsme pilně spatřili, a
čeho se ruce naše dotýkaly, o

Slovu života, (nebo ten život zje-
ven jest, a my jsme viděli,a svědčí-

me, i zvěstujeme vám ten život
věčný, kterýž byl u Otce, a zjeven

jest nám,) což jsme viděli a slyšeli,
zvěstujeme vám, abyste i vy s

námi obecenství měli, a obecenství
naše aby bylo s Otcem i se Synem

jeho Jezukristem. A totoť píšeme
vám, aby radost vaše byla plná." 

1J 1, 1-4
Sluší se o první povánoční neděli
dopovědět příběh, který znovu
vynalézavě ožil při vánočních hrách
dětí a mládeže. 
Osmidenní nemluvně někde v bet-
lémském čeledníku nebo v synago-
ze, pokud ji tam měli, poprvé pocíti-
lo bolest našeho člověčenství, když
je obřezali, jak přikázal Hospodin
skrze Mojžíše o synech vyvoleného
lidu Božího. Dali mu přitom jméno
JEŽÍŠ ( Jehošua- Hospodin je spása)
podle návodu Božího posla, který
doma v Nazaretu zvěstoval Marii
jeho narození. Když mu pak bylo

čtyřicet dní, přišli s ním do Jeruza-
léma, aby v chrámu podle Zákona
obětovali dvě hrdličky, nebo holou-
bátka. Zase tekla krev. A v tom zna-
mení „postavili Ježíše Pánu", neboť
je psáno, že každý pacholík otvírají-
cí život slouti bude svatým Hos-
podinu. Tak se podle evangelisty

Lukáše končí příběh toho narození. 
Vypravování je zvláštní lidská
schopnost. Umožňuje účast na tom,
co se vypravuje. Vtažení do děje,
který líčením ožívá. Prostřednictvím
slov si dokážeme v cizí události
představit sebe 

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne."
Jan 14, 1 

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků

A on je v nich ve všech.
To je život.
Uprostřed starostí a nejistot
Věřte ve mne a já vám připravím místo.
Znova a znova vás budu přijímat k sobě.
Znáte místo, kam jdu –
A já jsem Cesta a Pravda a Život.

Jdu do nebe a ty přijdeš
A podělíš se o Život, můj Otče.
A ať půjdu kamkoliv v tomto světě
Uvidíte Cestu.
Jděte Cestou, kterou jdu
A Otec vám dá jiného Obhájce
Ducha Pravdy a Věrnosti
Aby byl s vámi navěky.
To je Život.
Už nikdy nemusíš být sám
Bez výhledu,
Kterým je život denně a pravdivě skutečně žit.

Laskavý Bože
Často nelaskavého světa.
Milující Bože,
Nositeli životních výhledů, možností a snů.

Děkujeme ti, 
Že jsi sdílel náš život
A šel naší cestou
Trápení i naděje.
Ať se naše srdce nechvějí úzkostí.
Protože z života pochází vznešená naděje
Zrozená 

Z Božího slitování
A ze společenství milujícího Krista
A z Ducha, v jehož lásce má svět svůj počátek.

Arthur Freeman, biskup Jednoty bratrské, USA
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AKTUALITA

Prezident novoroční

Dokončení na str. 2

Máme málo tak kultivovaných politiků
jako je president Václav Klaus. Nemám
při tom na mysli jen slovník a dikci. Ale
především též ucelenost myšlení, konti-
nuitu sdíleného a věrnost určité koncep-
ci. U něho ovšem koncepci postmoderní
liberalistické demokracie kapitalistické.
Která propaguje, ale také prosazuje zcela
určité vidění světa a přerůstá od otázek
zdánlivě jen pragmaticky hospodář-
ských ve světový názor a světový řád a
ve filosofii a v náboženství, schopné
argumentovat i svými údajně metafy-
zickými kořeny, jak je postavil zejména
Milton Friedman a dodnes kultivuje
plejáda amerických nobelistů. 
President republiky jistě má právo sdělo-
vat své názory a šířit je. Je však na nás
ostatních, abychom si tuto skutečnost
uvědomovali a hodnotili, a abychom
srovnávali i zdánlivě nepatrné slovní
úkroky se svým vlastním vyznáním,
pokud nám na něm ještě záleží.
Není bez významu, že z našeho slovní-
ku se ztrácí tak významné biblické slovo
jako "spravedlnost", aby bylo nahrazo-
váno i v církevním jazyce obecnou "svo-
bodou". Kdysi evangelické a francouz-
skou revolucí zobecněné i zprofanované
"bratrství" přerostlo v práva občanská
... ne ovšem "lidská". Slovo "humanita"
ztratilo se z politických slovníků téměř

zcela. Stejně tak i jeden z klíčových
pojmů biblických, totiž "společnost" a
"společenství", bývá ve své podstatě
zpochybňován jako prázdný shluk hlá-
sek. Svým způsobem jde u nás o kultur-
ní revoluci měnící základy našeho exi-
stování fyzického, kulturního i psychic-
kého. A to v rozsahu osobním, rodin-
ném, místním, národním, státním a
nově i globálním. 
V presidentově projevu nemohu v této
souvislosti nepoukázat na snahu izolo-
vat nás od světového dění, od generační-
ho myšlení a od odpovědnosti za Zem a
její budoucnost. Komu a jak chce vlád-
nout "silná a akceschopná vláda" slabé-
ho a bezmocného státu? Proč je jen
"módou" utíkat do budoucnosti, když
na druhé straně nemáme zatěžovat
budoucnost svých dětí? Proč vytýkat
televizi, že nás vodí za humna? Proč
odmítat obecný princip solidarity? Proč
nemyslet a nedomýšlet?
Václav Klaus jako ideolog - to by bylo
závažné a užitečné téma i právě pro bib-
lického teologa. Zamyšlení nad součas-
ným pohybem světa, jeho východisky i
možným nebo dokonce pravděpodob-
ným směrováním. Abychom si alespoň
uvědomovali, kde sami stojíme,- odkud
jdeme - a kam.

Ilja Herold,  iherold@upcmail.cz
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KLIMA A STVOŘENÍ
V čase zasedání Světové konference o klimatických změnách v Kodani uspořá-
dala Světová rada církví (WCC) v Dánsku spolu s Kodaňskou universitou veřej-
ný seminář s otázkou, jak může teologie pomoci ochránit svět před zhoršením
klimatu.
"Neexistuje žádná zřejmá souvislost mezi evangeliem a klimatickými změnami,"
uvedl Jakob Wolf, vedoucí katedry systematické teologie. „Pokud jsou ovšem
klimatické změny důsledkem lidské činnosti, pak jsou i ony podřízeny mravní-
mu hodnocení. Lidé jsou za svou činnost odpovědni. A přikázání lásky rozšiřu-
je se jim i na planetu Zemi, tak zranitelnou naší činností.... Odkaz na Boží dílo
dává všemu stvoření zvláštní hodnotu a nemůže v nás nevyvolávat úctu lásky.
A čím více lásky,  tím více i ohledu a respektu.... Křesťanská víra a teologie
mohou dodat ekologickému snažení sílu a zápal, jakými nedisponuje jen chlad-
ný kalkul a objektivní odpovědnost. Společnost má dnes dostatek nástrojů ke
svému úkolu. Je to jen dobrá vůle, která chybí... "
Barbara Rossing, profesorka Luterské teologické školy v Chicagu, položila otáz-
ku, kde stojí Bůh. Odmítla názor, že Bůh dnes přírodními katastrofami trestá lid-
stvo, s nadějí, že Bůh s lidmi naopak pláče. „Hromadící se pohromy nejsou před-
povědí, ale napomínáním a varováním a ukázkami, kam může vést nedostateč-
ná odpovědnost a rozhled ... Kniha Zjevení neohlašuje konec světa, ale konec
Říše a panování. A tak navzdory našim schématům neudržitelné spotřeby a naší
na uhlí založené ekonomice existuje naděje. Zkáza není nevyhnutelnou: ještě
zbývá čas ke změně a probuzení."
"Klimatické změny nás spojují v jedno jediné lidstvo," zdůraznil nově zvolený
sekretář WCC Olav Fykse Tveit. "Jsme vyzvání předvést se jako jedno jediné lid-
stvo a ukázat, co to znamená, že Bůh miluje celý svět. Otázka ekologická spoju-
je se přitom se starou otázkou spravedlnosti a pokoje. Země není světem jen pro
některé. Země je světem pro nás pro všechny .... "
Jesse Mugabi, pracovník university v Nairobi a člen pracovní skupiny WCC pro
klimatické změny vyzdvihl, že na této zemi jsme všichni příbuznými, chováme
se ale k sobě jako cizinci. Probíhající klimatické změny v Africe vedou již nejen
ke změnám podnebí, ale vyvolávají druhotně i kruté vojenské konflikty. Války v
Africe nejsou válkami etnickými, ale válkami o zdroje. Neradi také mluvíme o
pomoci africkým zemím. Nejde o pomoc Afričanům. Jde o záchranu celého
světa."

Převzato z internetu, silně zjednodušeno. 
Ilja Herold

a přivlastnit si něco ze zkušenosti,
kterou nám vypravěč sděluje. Sklá-
dáme si jakési puzzle jejich význa-
mů v nápodobu toho, co má na
mysli. 
S příběhem se přitom občas něco
stává: Leccos přeslechneme, domys-
líme si a přimyslíme, a vlastně i sa-
mo původní vypravování, jeho záz-
nam je výběrem, který se kryje se
skutečností jen částečně. Je spíše
porozumivým svědectvím o tom, co
se stalo, a poselstvím, které nezřídka
něco skrývá. 
Jsou příběhy, které se přihodí jen v
mysli; v bájivé mysli. Třeba sny nebo
romány. A přece nad tím neskuteč-
ným a vymyšleným si někdy řekne-
me: To je pravda, a myslíme tím své
porozumění životu, pocit, nebo zku-
šenost. Příběh se nám stává podo-
benstvím, vyjádřením a snad i po-
tvrzením dosud jen tušené a po slo-
vech se ohlížející pravdy. Když ho
jiný jako neskutečnou hloupost
odloží, cítíme se zaskočeni. Kde žije?
Snad jinam nasměrován? Jinak nala-
děn? Nabízí snad pro nás tak výstiž-
ný příběh své poselství jemu jako
jinotaj na jiné frekvenci? Není mu
dáno, ačkoli nám připadá nadanější?
Máme se zastydět, že prokazatelně
vyšší IQ nad tím mávlo rukou? 
„Co je pravda?" ptá se Pilát v příbě-
hu, který mu nedochází. To mu to
nemohl Ježíš vysvětlit, když se k
tomu narodil, aby vydal svědectví
PRAVDĚ? Vždyť šlo o život!
„Kdo je z pravdy, slyší..."
Tu špatně položenou otázku si do-
dnes klade leckdo. V běžícím seriálu
života ani nedoposlechne a svědec-
ká sepsání do ruky nevezme. Samo

pomyšlení na Boha se mu protiví,
nebo zahleděnému jinam se zas už
zprotivilo, takže ohluchlý neslyší,
omluvně mumlá: „Co je pravda?" a
krčí rameny. Slepý pro Boha svrcho-
vaně se zjevujícího tak, jak JEST,
hledí si náhražek od sofistikovaných
spiritualit až po božské fetiše a pim-
prlátka po svém: „Vždyť co tobě do
nás, Ježíši Nazaretský? Přicházíš,
abys ťal do živého? Nás trápit?
Zatratit?" (Mk 1,24 Mt 8,29)
Na samu dřeň se děje operace Bo-
žího promlouvání, „aby spasil, co
bylo zahynulo" (L 19,10). Ostře dosa-
huje a rozeznává zhoubné bujení až
do rozdělení duše, ducha a morku v
kostech ( Žd 4,12 ). Jde o život:
„Nebudete-li činit pokání, všichni
též zahynete," opakovaně říká Ježíš
těm, které oslovil v tlačenici do nico-
ty (L 13,3.5). Ohrožen zhoubou, kte-
rou v sobě nosíš, proder se tou štěr-
binou k životu. Úzkostí pokání pojď
do SVĚTLA naslouchavého bytí z
PRAVDY. „Každý, kdo je z PRAV-
DY, slyší můj hlas." (J 18,37) MILOST
je život z poznání toho, který se zje-
vuje. 
JAN-JÓCHÁNÁN znamená „Hos-
podin je MILOSTIVÝ". Nad událos-
tí Ježíšova narození mu jde o PRAV-
DU setkání s Božím zjevením, jak
po tolika nápovědích Staré Smlou-
vy přichází a zjevuje se jako člověk,
„Bůh mezi námi a s námi". Odhlíží
od toho, co je před očima: „Na
počátku bylo SLOVO." Slovo otev-
ření a novosti všeho. SLOVO u
BOHA, SLOVO BŮH. Mimo něj a
bez něho nic a do nicoty propadák...
Člověče, jsi loď, která ztroskotává?
Situace ti připadá zoufalá pozná-
ním, že každé světlo, které rozsvítíš,

zhasíná? Že i tím nejlepším, co
činíš, jen zpomaluješ nezadržitelný
úpadek? Otevři SVĚTLU, které tmy
nepohltí! Nevíš kudy kam? Vrať se
k východisku:
Odedávna slýchané, co bylo na
počátku, jsme na vlastní oči viděli a
pilně spatřili. Těmahle rukama jsme
hmatali, čeho vůbec bylo lze se
dotknout o SLOVU ŽIVOTA, který
se zjevil. ŽIVOT VĚČNÝ, který byl
u OTCE, je zjevný nám, a my svěd-
číme. Oči obdařené viděním a srdce
porozuměním se nemýlí. Co vám
zvěstujeme, nikdo nám nerozmlu-
ví: Dávno předjímané v předporo-
zumění proroků se napřáhlo přes
proměnlivosti situace a podmíně-
nosti doby až ke konci času, ke dni
jeho SLÁVY, který vyhlížíme.
Vypravujeme vám to, abyste i vy z
toho něco měli, vtaženi spolu s
námi do obecenství s Otcem i s jeho
Synem Jezukristem. Píšeme vám,
aby vaše radost byla plná. Amen. 
Bože Duchu svatý
děkujeme za vánoční vypravování,
za příběh, který jsi svěřil těm,
kteří porozuměli, že Otec poslal
Syna, Spasitele světa. 
Nasloucháme jim a vytváříme si
představu, obraz, svá podobenství
těch věcí po svém.
Jinak to neumíme. 

Přišels jako jeden z nás, Ježíši, a my
to berem, jako bys nás tím potvrzo-
val v našem člověčenství; zatímco
přicházíš, Bože z Boha jediného, a
sloužíš nám známostí Otce k lidství
novému života věčného. Amen 

V Dobříši po Vánocích 2009
s.j.h.

Z církví doma i ve světě Milost

Betlém, judská osada nedaleko Je-
ruzaléma, svou minulostí připomíná
Izraeli i nám Boží možnosti. Kde
býváme v koncích, Pán Bůh promě-
ňuje naše situace a osudy. Na přelo-
mu čtrnáctého a patnáctého století
dali Pražané tohle biblické jméno
kostelu chudých. Místo zvěstování
Kristova evangelia a své shromáždě-
ní tam nazvali Betlémem. Neděli co
neděli k jesličkám a Jezulátku? Kole-
dami oživit ozdobné dílko lidové
fantazie a tvořivosti v každý roční
čas? Anebo vždy s novou chutí a lač-
ností k pokrmu, který zůstává k
životu věčnému (J 6,27)? Ježíš sám
své narození komentuje: „Já jsem
chléb živý, který jsem z nebe sestou-
pil. Bude -li kdo jísti ten chléb, bude
živ na věky. A chléb, který já dám,
tělo mé jest, které já dám za život
světa" (J 6,51).
Nečteme, že by se tenkrát nad plín-
kami rozprostřenými v jeslích rozho-
řela svatozář, jak nám sugerují betlé-
my, ani že v křiku oplachovaného
kojence s právě ošetřeným pupíč-
kem bylo slyšet andělské kůry, ale že
bylo novorozeně obklopeno lidmi
schopnými slyšet Boží našeptávání,
jak je odedávna vnímali proroci.
Hospodinovo: „Sem se mi dívej," jak
je zaslechl Samuel i David, nejmladší
ze synů Izai Betlémského, když na
stráních Efraty (kdysi snad kananej-
ské svatyně úrodnosti a plodnosti)
hlídal pod nočním nebem otcova
stáda a žasl nad dílem prstů Stvo-
řitele. Odtud poznával Boha „z úst
nemluvňátek a těch, jež matka kojí,
mocně odpírajícího vymstívajícímu
se protivníku a nepříteli" (Ž 8,3; Mt

21,16). Sem se dívej, člověče, nebo se
ti to všecko seschne a opadá. Zbude
pimprlové divadélko, vyřezávaný
betlém, série koled prokládaná
paprsky pozlátek, přesýpající se
kaleidoskop zábav a rozptýlení pod
matematicky zmáknutým vesmí-
rem.
Nemnoha pastýřům dal Bůh oči k
vidění a uši k slyšení, že šepot sfér se
jim proměnil ve zjevení andělů a
nebeských vojsk chválících Boha a
zvěstujících to narození. A také jen
někteří hvězdopravci, danielové
zapomenutí kdesi v babylonském
rozptýlení, se zadívali do hvězd a
zaslechli řeč toho umění (Ž 19,3), a
tak přišli, hledajíce dítě.
Rodička Maria se od té doby dívá na
prvorozeného průsvitkou téže záře.
Světélka jeho očí jsou jí hvězdou jas-
nou a jitřní ať už kdesi v západní
egyptské diaspoře, nebo po návratu
k řemeslu v Nazaretu, a pak, mno-
hem později i nadějí překvapivých
možností.
Lékař Lukáš pozoruhodně zazname-
nal příběh Ježíšových dvanáctých
Velikonoc: Jako vždy po velkém
svátku PASCHA a po obětech prv-
ních snopků a obilních prvotin, kdy i
vzdálení přinášeli kněžím v Jeru-
zalémě svoje desátky, na sklonku
svátečního týdne přesnic se Galilejští
pomalu chystali na společné dny
putování Zajordáním k domovu.
Řemeslníci, nějaký ten rybář od Ge-
nezaretu, drobní hospodáři - ve
směs praktičtí lidé zas po roce spolu
jako jedna velká rodina. Už aby byli
zpět u rozdělané práce v dílnách
nebo na poli či vinohradu, u svých

koz a ovcí. Při soumraku kolem ohně
u první večeře chybí Josefův Ježíš.
Do pozdních hodin ho marně všude
mezi poutníky sháněli s rostoucími
starostmi. Izmaelci na egyptské cestě
stále čile obchodují s otroky. Nebylo
by to první zašantročené dítě …
Kdo by pomyslel na spánek. Za úsvi-
tu přes jordánské brody naproti
Jerichu a zpátky do Jeruzaléma do-
sud obleženého poutníky, do tlačenic
v ulicích a na tržištích. Po třech
dnech a nocích strachu a marného
vyptávání zbývá utrmáceným v
krajní bezradnosti už jen modlitba. A
tam, v chrámovém zákoutí, upoutá-
ni shlukem udivených lidí ho koneč-
ně s ustrnutím uviděli, holobrádka.
Ne okounět a postávat, ale sedět v
živé rozpravě s mistry a učiteli
Zákona, užasle sledujícími, kam že
se to mládeneček odkudsi z venkova
očima dokořán dívá a trefnými otáz-
kami míří a jejich pozornost obrací,
chlapec jménem Ježíš – Jehošua –
Hospodin je spása.
„Synu, proč …? To nekonečné hledá-
ní s úzkostí …"
„Co že jste mne hledali? Nevěděli
jste, že musím být ve věcech svého
Otce?"
Nerozuměli, Jen matka mu na očích
vidí, že přece mohli jít rovnou do
chrámu. Přes dětství v jejím náručí se
ne poprvé ohlíží po věcech Otce, jako
host v její domácnosti.
Čas, který plynul, ji nezmýlil …, a
zas jednou v tísni, tentokrát nad
nouzí přátel v galilejské Káni, ji
odměřeně, skoro cize odbyl: „Co
mně a tobě, ženo? Ještě nepřišla má

Ave Maria III.

Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 4

Poděkování
Dokončení uplynulého ročníku umožnili následující dárci:

Evangelická církev metodistická – Praha 2 10.000 Kč
Sbor církve bratrské – Jilemnice 600 Kč
Sbor církve bratrské – Praha 5 Smíchov 6.200 Kč
Sbor ČCE – Nosislav 5.000 Kč
II. sbor ČCE – Praha 3 Žižkov 1.000 Kč
sestra Amplová 3.000 Kč
sestra Bártová – Horky u Čáslavi 500 Kč
bratr Brchaň Pravdomil 1.500 Kč
sestra Flieglová Anna – Praha 5 300 Kč
sestra Gallusová – Brno Židenice 1.000 Kč
bratr Hanuš Ladislav 1.000 Kč
bratr Herold Ilja Ing. CSc. 500 Kč
sestra Chalupníková Eliška 1.000 Kč
bratr Chleboun Přemysl Ing. 1.000 Kč
bratr Chyba Lubomír MUDr. 250 Kč
sestra Janáčková Věra 1.000 Kč 
bratr Jedlička Tomáš 500 Kč 
sestra Lajtnová – Lysá n. Lab. 1.000 Kč
sestra Leczová Anna 1.000 Kč
sestra Kejřová – Vysoké Mýto 100 Kč
bratr Kotouček – Praha 400 Kč
bratr Kraus Jaroslav 1.000 Kč
bratr Kunz Jindřich 150 Kč
bratr Macek Jan 5.000 Kč
bratr Makovička Miroslav – Slavonice 1.500 Kč
bratr Mareček Miroslav – Praha 1.000 Kč
sestra Marečková Marie – Praha 1.000 Kč
Mařasovi – Švýcary 2.000 Kč
sestra Nová Jana 10.000 Kč
sestra Nývltová Drahoslava 300 Kč
sestra Olexová Marta Ing. 1.000 Kč
bratr Otter – Praha 500 Kč
Páralovi – Ústí n. Lab. 1.000 Kč
sestra Paulů H. – Vrchlabí 5.000 Kč
bratr Pawlica 2.000 Kč
sestra Pecháčková Marie 200 Kč
bratr Perner Bohumil 3.000 Kč
Pokorní – Pardubice 10.000 Kč
sestra Polohová – Ostrava Poruba 300 Kč
bratr Pospíšil Drahomír – Nové Město pod Smrkem 300 Kč
sestra Rašínová Libuše 500 Kč
bratr Schilla František – Praha 3.000 Kč
bratr Schulz 1.000 Kč
sestra Soukupová Jindra 1.500 Kč
bratr Szezom Pavol 1.000 Kč
bratr Švaříček Jaroslav 2.000 Kč
bratr Vandas Jiří – Příbram 1.000 Kč
sestra Vávrová Marie 800 Kč
sestra Vedralová Miloslava – Praha 10 1.200 Kč
sestra Zajícová Anna 500 Kč
sestra Žežulová – Praha 3 Žižkov 700 Kč
dárci, kteří si nepřáli být jmenováni 17.100 Kč

Všem jmenovaným i těm, kteří si nepřáli uvádět svá jména, opravdu srdeč-
ně děkujeme za velmi vítanou pomoc, kterou projevili svými dary na tisko-
vý fond.

S vděčností a s přáním Božího pokoje
redakce a administrace Evangelického týdeníku Kostnických jisker



„Nejsme profesionálové, ba ani
amatéři. Přesto vám chceme před-
vést vánoční hru o tom, jak to asi
tehdy probíhalo…" Víc už Terezka
ze svého úvodního slova povědět
nestačila. Bočními dveřmi se totiž
do kostela jako velká voda vhrnul
divný neoholený mladík s igelit-
kou plnou prázdných lahví a počí-
nal si, jako by mu patřil celý svět.
Dokonce i lidi v lavicích obtěžoval.
Teprve po chvíli jsme si my, diváci,
uvědomili, že představení právě
začalo. V tom rozpoznání nám
pomohl učený doktor Jesenský,
který to podivné individuum po-
někud zpacifikoval. Začal mu totiž
vyprávět vánoční evangelium.
První se dostali ke slovu mudrci.
Počet jim sice úplně neseděl, ale
Baltazar, který se zdržel se svým
velbloudem v oáze u studny, je po
chvíli dohnal, takže mohli začít
rozumovat. Výpočty klaply. Udá-
lost, která navždy změní dějiny

lidstva, je na spadnutí. Až se na
nebi objeví veliká hvězda, zname-
ná to, že se věci daly do pohybu.
Ten divný mladík ale vůbec nedá-
val pozor. V nestřeženém okamži-
ku dokonce vytáhl doktoru Jesen-
skému z kapsy peněženku. A ty
jeho nevhodné poznámky! Ani
andělovo zvěstování Marii mu ne-
bylo svaté. Trochu se zklidnil tepr-
ve, když se objevil císař Augustus s
písařem Quintem.
V hospodě „U deseti ran" bylo
plno. Ale Lucretius Quintus, který
mezitím odešel z císařských služeb
a začal v Betlémě podnikat, se dal
obměkčit a dovolil Marii s Josefem
přespat ve chlívku. Sláma tam sice
hřála, ale hrozně jim muselo vadit
prase, které tam měl ten neobřeza-
nec spolu s volem a oslem. – Ačkoli
na nás se to prasátko z kulis docela
hezky smálo. Sotva Marie porodi-
la, nahrnulo se do chlívku plno
pastýřů. Poslal je tam anděl. Když

dorazili, Ježíšek zrovna usnul. Tak
před ním alespoň poklekli a zašep-
tali: Spasiteli! Při této scéně dokon-
ce zjevně zjihnul i ten divný, indi-
ferentní kluk.
V Jeruzalémě zatím mudrci zjišťo-
vali, jak dál. Herodes zrovna pře-
mýšlel, co udělat, aby se proslavil.
Když slyšel, že se narodil nový
židovský král, vzkypěl vztekem.
Takže jim moc nepomohl. Ale
mudrci dítě našli i bez něj a předa-
li mu své dary. Lucretius Quintus
se ovšem projevil jako sketa.
Jakmile zjistil, co se děje, rozběhl
se za Herodem do Jeruzaléma a
všechno mu vyzvonil. Když se
však mečem ozbrojený Herodes v
Betlémě objevil, našel v Quintově
chlívku jen osla, vola a prasátko. A
kousek dál stál ten divný kluk.
Vlastně on už nebyl divný. A moc
si považoval toho, že se i on mohl
tomu děťátku poklonit. 
Premiéra tohoto vánočního kusu se
konala na druhý svátek vánoční v
lyském evangelickém kostele.
Autorem byl „učený doktor Jesen-
ský", alias Terezka Provazníková.
Devítičlenný herecký ansámbl tvo-
řila mládež sboru. Za roztomilou
necelou hodinou, proloženou hu-
debními vstupy (kytara, klávesy,
trubka), bylo několik desítek ho-
din zkoušek, výroba kulis, shánění
rekvizit, budování pódia. Ale kdo
si hraje, nezlobí! Představení sle-
dovalo asi 80 diváků. Na bohosluž-
by by jich tolik určitě nepřišlo.
Ačkoli ony to vlastně byly boho-
služby. Zvěstování, modlitba, zpěv,
nic z toho tam nechybělo.

Emanuel Vejnar
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Nedávno v č. 31 Evangelického týdeníku - Kostnických jisker jsem
upozorňoval na zajímavou knihu spisovatele Jiřího S. L. Kupky
"Urozený podivín Špork". Rád upozorňuji na další knihy téhož auto-
ra, zejména na knihu nesoucí jméno „Zamilovaný císař“. Autor tu
soustřeďuje svou pozornost na postavu pro konec 18. století u nás
obzvláště významnou, možno říci revoluční, císaře Josefa II.
Toleranční patent byl prvý z jeho revolučních činů, jimiž se rozhodl s
temnostmi své říše bojovat. Ty však byly tak sveřepé a mocné, že se,
jak nám to autor věrně líčí, císař skoro napořád jeví být v zápase o
jejich uskutečnění osamělým bojovníkem. Nejen tehdy jedině uzná-
vaná a tvrdě panující církev se staví proti němu, ale celý státní aparát
a kde kdo jaké významnější postavení má, se uskutečňování jím pro-
sazovaných reforem brání. Jeho výnosy tají, jejich provádění všemož-
ně komplikují, ty, kteří se o nově nabytá práva hlásí, svou nevolí stí-
hají až i pronásledují, zfanatizovanému davu, na jehož zpracování si
za pomocí kněží dávají záležet, vydávají všanc.
V autorově románovém zpracování to vše, ač již známé, ožívá. Spolu
se zamilovaným císařem a dalšími kladnými i zápornými postavami
se všichni stávají našimi až důvěrně známými osobami, jejich staros-
ti a úzkosti, bolesti a radosti našimi bolestmi, úzkostmi a radostmi,
sympatiemi i odporem k jejich jednání. Celá kniha je poutavým čte-
ním. Jsou některé části vyprávění, že se od nich neodtrhnete.
Ale je to čtení i hluboce poučné. Vede od pouhé znalosti faktů a dějů
do hloubky lidských niter k smysluplnosti či prázdnotě, nicotnosti i
ničemnosti lidských životů, byť v přepychu či bohatství a snad i lesk-
lé slávě a úspechu prožívaných.
Po tolerančním patentu, dávajícím možnosti sic ubohé, ale přece jen
zákonem dané a zaručené existence dosud pronásledovaným evange-
líkům, následovaly patenty další. Patent rušící poddanství, dávající
všem svobodu pohybu, vzdělávání a zaměstnání, patent rušící jako
společensky neužitečné jen k meditativní zbožnosti zaměřené mniš-
ské řády. Poslední tak zvaný urbariální patent, který vlastně zname-
nal zrušení roboty, vydal císař na konci svého života již nemocen a byl
šlechtou donucen k jeho zrušení. 
V roce 1790, po přestálém vojenském tažení proti Turkům, po přestá-
lých zápasech, nesnázích a nevůli mocných odpůrců lze se domnívat,
že unaven a vyčerpán umírá po deseti letech vlády.
Císaře Josefa II. náš lid miloval. Nejdříve nevěřili, že zemřel. Nechtěli
se ho vzdát. Domnívali se, že ho páni vězní, aby mohli svévolně vlád-
nout a své poddané utlačovat. Ve věčné paměti však navždy zůstal a
zůstává. Asi jako jediná světlá postava svého rodu.
Autorovi knihy děkujeme, že nám ji tak výrazně a svérázně připo-
mněl. Vždyť i ta nenaplněná láska, o které ve své knize vypráví, byla
vlastně oběť sic falešnému, ale v té době nezbořitelnému kultu jeho
vlastní císařské důstojnosti, aby jí ozdoben a zmocněn, mohl podle
svého přesvědčení soužit ušlechtilým cílům prospěchu své říše a v ní
ujařmeným, trpícím lidem. Jeho dílo, ač je časově nedlouhé, je veliké,
dobré a požehnané a Bohu díky za ně.
Kniha "Zamilovaný císař" vyšla také v nakladatelství Šulc-Švarc v
Praze v roce 2008. Tu vyšly i další knihy tohoto autora. Jsou vesměs
věnovány české historii. Nesou tato jména: Brána věčnosti, Královská
jízda, a Záhadný mistr Theodorikus.

Dalibor Molnár

Můžu i já?

Zamilovaný císař

Historickému vývoji i současnosti
obce Chýnice u Prahy (Praha-západ)
je věnována zajímavá a přínosná
publikace Františka Čápa "Chýnice.
670 let od první zmínky" (vydala
obec Chýnice, 2009). První písemná
zpráva o Chýnicích pochází sice až z
roku 1339, ale archeologické nálezy
dokládají existenci osídlení již o
několik staletí dříve. Čtenáře našeho
listu jistě zaujme kapitolka "Chej-
ničtí evangelíci", přinášející údaje o
tolerančním období (po roce 1781) i
o minulosti evangelického hřbitova.
Stojí snad za to výklad F. Čápa rozší-
řit a někde i poopravit.
V roce 1784 se v Chýnicích (Chejni-
cích), tedy po vydání tolerančního
patentu, hlásilo k evangelickému vy-
znání 7 mužů a 6 žen. Tento počet
představoval zbytek tajných evan-
gelíků z předtolerančního období.
Dokladem toho je zpráva jezuity
Krauseneka z jeho misijní cesty v ro-
ce 1749. Tento misionář navštívil v
Chýnicích tzv. Hladkovský mlýn, v
němž od roku 1677 mlynařila rodina

Hladkých, původem z Berouna (od-
tud název mlýna). Vdova Zuzana
Hladká se koncem 17. století pro-
vdala za Jiříka Jelínka a rod Jelínků
zde hospodařil až do roku 1903. Prá-
vě v tomto mlýně, když zde byl mly-
nářem Matěj Jelínek, objevil jezuita
Krausenek zakázané evangelické
knihy (Špalíček V. Kleycha, Výklad
na Desatero od nejmenovaného au-
tora a další).V Chýnicích dále zaba-
vil modlitby Kašpara Motěšického
mlynáři Jiřímu Kalinovi, snad z Du-
bového mlýna. Četné kacířské knihy
byly nalezeny i u Jana Fialy z Chý-
nic. Při výslechu tvrdil, že je zdědil.
Přitížilo mu však, že prý věděl, že
jsou kacířské, přesto je půjčoval a
sám, jak se píše ve zprávě, mluvíval
kacířsky. Výsledkem bylo Fialovo
půlroční uvěznění v nejtěžším žalá-
ři. V roce 1749 byli v Chýnicích ještě
usvědčeni z kacířství Matyáš Kříž se
syny Václavem a Jakubem a švec Jan
Hlava.
Farní kronika z Ořechu k roku 1858
uvádí v Chejnicích 30 evangelíků a

nepočítaně skrytých". To bylo ještě
před vydáním protestantského pa-
tentu z roku 1861, který evangelíky
občansky zrovnoprávňoval". Zna-
mená to určitý početní nárůst od
roku 1784. F. Čáp uvádí, že již tehdy
(1784) se malá skupinka chýnických
evangelíků snažila "vybudovat si
vlastní modlitebnu a hřbitov, kam
by k obřadům docházel pastor" (z
Prahy). Jde zřejmě o určité neporo-
zumění - při výše uvedeném počtu
evangelíků v roce 1784 nepřicházelo
vybudování modlitebny v úvahu,
odporovalo by to ostatně i tehdejším
zákonným předpisům. Chýnickým
se spíše jednalo o zřízení stálého bo-
hoslužebného místa v některé selské
usedlosti. Skutečně se tak stalo, když
v roce 1790 se evangelíci scházeli na
statku čp.12 sedláka Jana Fialy.
Podle F. Čápa "místní evangelíci mě-
li modlitebnu v Ruzyni, kde byli též
křtěni a pohřbíváni". Pokud jde o
modlitebnu, opět tomu tak být ne-
mohlo, v Ruzyni žádná modlitebna
nikdy nebyla.Jinak je tomu ovšem se
hřbitovem. Evangelický hřbitůvek
byl v Ruzyni založen již před rokem
1788 a pohřbívali se na něm evange-
líci z širokého okolí, tedy patrně i z
Chýnic.
Vzhledem ke značné vzdálenosti od
Ruzyně usilovali chýničtí evangelíci
o vlastní hřbitov již koncem 18. sto-
letí. U své vrchnosti však se žádostí
o přidělení pozemku neuspěli. Chý-
nice tehdy byly panstvím děkanství
kapituly Všech svatých na Pražském
hradě. Hřbitov nakonec vznikl v
roce 1803 u nedaleké Dobříče, na
sousedním karlštejnském panství,
tehdy užívaném Ústavem šlechtičen

Evangelíci v Chýnicích

na Pražském hradě. Tato zřejmě
tolerantnější vrchnost přidělila po-
zemek pro hřbitov, který krajský
úrad určil k pohřbívání evangelíků.
Někdy před rokem 1825 byl hřbitov
oplocen a opatřen dveřmi. Místo by-
lo nazýváno "Na Beranech", jak
tehdy jinověrci evangelíky posměš-
ně jmenovali. Protievangelické nála-
dy ještě v první polovině 19.století
dokládá skutečnost, že v roce 1825
skupina místní mládeže z katolic-
kých rodin pobořila hřbitovní zdi a
rozbila dveře od hřbitova. 
Poslední pohřeb na zdejším evange-
lickém hřbitově byl vykonán v roce
1944 (Marie Linhartová z čp.7). Po-
dle údaje F. Čápa je dnes opuštěný
hřbitov zpustlý a zarostlý křovina-

mi. Písmák Antonín Ráž, poslední
mlynář z Dolního mlýna v Tachlovi-
cích, zobrazil tento stav verši ve své
básni "Elegie o hřbitůvku". Z ní uvá-
díme -"Širých lánech malý hřbitů-
vek stojí,/beranským mu lidé pře-
zdívají,/zdi jeho jsou rozvalené,
/vrátka z něho odcizené.
Zmiňovaný toleranční hřbitůvek v
Ruzyni byl díky sboru ČCE v Praze-
Střešovicích i porozumění a podpo-
ře Městské části Praha 6 v nedáv-
ných letech pietně upraven. Také
evangelický hřbitov u Dobříče by si
zasloužil záchranu a úpravu. Upřím-
ným přáním autora je, aby se tento
článek stal k tomu podnětem!

Michal Flegl

Ad Jak čtu Václava Havla
Souhlasím s bratrem Veselým, že "jeho slova jsou inspirativní pro všechny".
Ale ne všechna. V. Havel mne zklamal svým výrokem o humanitárním
bombardování Bělehradu. Tady inspirativní nebyl a opustil své morální
principy, k nimž se hlásí. Nevyčítám mu to. Všichni jsme od přirozenosti
nějak rozporuplní. Tedy i on. Je třeba, abychom si to o sobě uvědomili a sna-
žili se s tím vnitřně co nejvíce vypořádat a vyvodit z toho pro sebe závěry.
Nebezpečné je na celé věci to, že tento podle mne nedostatečně uvážený
výrok z úst tak významné osobnosti názorově ovlivnil velmi mnohé. Sám
jsem "humanitární bombardování" za války zažil a vím, co to obnáší. My
jsme se snad od té doby dostali v Evropě dál, nebo snad ne? Smutné ovšem
je, že ve světě se humanitárně bombarduje dál. Nechci rozebírat příčiny, to
je na delší diskurs. Je to slučitelné s našimi křesťanskými principy? Domní-
vám se, že ne. 

S pozdravem L.K.



Tato slova mně zní, když si připomí-
nám nedožité osmdesátiny faráře
Vladimíra Kaluse. Pronášel je v době
tuhého totalismu, kdy nás jako sta-
rozákonní prorok burcoval ve svých
kázáních z letargie a malomyslnosti.
Vladimír Kalus byl mužem činu v
každé době, i když procházel těžkou
zkouškou po dobu 13 let, kdy byl
„zbaven státního souhlasu". 
Byl farářem své církve, svého sboru.
Prvním jeho působištěm se stal ne-
dlouho před jeho nástupem osamo-
statněný sbor v Chrástu u Plzně.
Nejprve jako vikář a později farář
přichází do velmi stísněných podmí-
nek, kdy sbor neměl nejen svůj vlast-
ní stánek, ale ani důstojné ubytování
pro svého kazatele. Vladimír Kalus
však dokázal i za těžké situace pro
církev v padesátých letech vyburco-
vat sbor tak, že do 4 let za účinné
pomoci mládeže z celé církve vybu-
doval sborový dům. Počáteční těžké
podmínky v Chrástu se podepsaly
na zdraví faráře Kaluse na celý
život, ale na druhé straně právě zde
prožíval radostné společenství
svých blízkých kolegů - seniora Mi-
roslava Rodra, far. Jiřího Vebera a
far.Jakuba Trojana, které se stalo
pevným přátelským poutem po celý
život, i když se později rozešli půso-
bit do míst od sebe vzdálenějších. Po
7 letech působení v Chrástu odchází
v roce 1959 farář Vladimír Kalus do
Miroslavi. Přechod ze sboru vzniklé-
ho teprve po druhé světové válce,
tvořeného ze členů převážně z pře-
stupového hnutí, do jednoho z nejt-
radičnějších sborů naší církve, ve
kterém stále setrvával ještě vliv fará-
řů Františka Pokory a Josefa L.Hájka
z doby před 1. světovou válkou, mu-
sel být pro nastupujícího ani ne
30letého faráře šokem. Zpěv z Šebe-
stova kancionálu při bohoslužbách a
přísné rozdělení na mužské a ženské
lavice, to byl pouze vnější projev této
tradice. Vladimír Kalus byl postaven

před těžký úkol zachovat to podstat-
né ve sboru pro život z víry a překo-
nat to, co už je neživé a pro sbor se
stává přítěží. Nezaujatý pozorovatel
nenáležející do tohoto sboru byl
brzy překvapen, jak rychle si nový
farář svým příkladem a svou praco-
vitostí dokázal sbor získat. Volba fa-
ráře Kaluse pro Miroslav byla pro-
spěšná pro celou církev. Miroslavský
sbor má jednu z nejrozsáhlejších dia-
spor. Vladimír Kalus sám vyšel z ka-
zatelské stanice Mnichovice (sbor
Soběhrdy), a věděl, že kdo nežil v
diaspoře, nikdy nepochopí, jak ob-
tížný je život z víry bez blízkého
společenství věřících. Proto i v době
totalitního omezování diasporu vše-
možně podporoval. Dokázal získat
sbor pro vybudování modliteben v
diaspoře (Moravský Krumlov, Lito-
bratřice) a opravit modlitebnu v Bo-
huticích. Hlavně však diasporu neo-
pouštěl jako pastýř, pravidelně se
staral o jejich duchovní život a
výchovu dětí. Pro tuto práci získal v
Miroslavi stabilní tým spolupracov-
níků. V tom získávání pro cokoliv
byl Vladimír Kalus opravdu mistr;
nebyla to však jen darovaná hřivna,
ale hlavně jeho usilovná práce vy-
myslet pro každého, i toho poslední-
ho, nějaký úkol ve sboru. Dokázat i
tomu poslednímu, že je pro sbor
prospěšný.
Chartu nepodepsal. Věděl, že pod-
pisem by skončila jeho možnost bur-
covat a svým příkladem povzbuzo-
vat druhé v naději, že všeho do času.
Přitom málokdo pro věc poznání
zhoubného vlivu normalizace udě-
lal více. V Miroslavi (za aktivní po-
moci rodiny Ryšavých) vybudoval
sklad samizdatové literatury, kterou
pak jako podnikový řidič měl příle-
žitost šířit po celé republice. Jednou
ročně shromáždil spřátelené rodiny
v evangelickém středisku na Blaž-
kově, kde tato literatura pak byla
volně ke čtení. Církevní tajemníci

pozdě pochopili, že odnětím státní-
ho souhlasu naopak přispěli k ještě
většímu semknutí a posílení sboru i
jeho přátel v odporu proti proticír-
kevní politice státu vedeného jedi-
nou stranou - KSČ. Nevěděli, že stát-
ní souhlas je jedna věc a farář sboru
druhá. A tak od tohoto roku farář
Vladimír Kalus i nadále seděl ve
farářské lavici v čele sboru, sice bez
taláru, ale sbor jej za faráře stále
považoval. A to tak dokonale, že
sbor trval na zrušení odnětí souhla-
su a 13 let nepřipouštěl odvolání
volby svého faráře. Ne všechny
sbory v církvi toto dokázaly. Vladi-
mír Kalus z vnucené pozice aktivní-
ho řadového člena působil ve sboru
s ještě větší intenzitou a byl tak pod-
porou své ženě Janě, která se jako
vikářka v této době ve sboru ujala
plné duchovenské služby. Tento vy-
nucený stav však pro Vladimíra
Kaluse byl příležitostí k jeho svědec-
tví životem křesťana v podniku, kde
pracoval jako civilní zaměstnanec-
-řidič. 
Miloval svou církev přes všechna její
škobrtnutí. Jako předseda Svazu čes-
kého evangelického duchovenstva
podával pomocnou ruku všude tam,
kde farář si se svým sborem nerozu-
měl, nebo měl jiné potíže. Na rozdíl
od některých farářů a filozofů neza-
tracoval svou církev v době normali-
zace, ale snažil se hledat takové řeše-
ní, aby aspoň sbor v dané době
obstál.
Především však byl kazatelem -
svědkem Kristovým. Zůstaly po
něm rozmnožené sbírky kázání z let
1969 až 1972. Překvapující je, jak v
této době se Vladimír Kalus neustá-
le vracel k starozákonním proro-
kům. Většina jeho kázání je psána na
starozákonní prorocké texty. Ač měl
své nejbližší přátele v kruhu patřící-
mu Nové orientaci, sám přímým čle-
nem tohoto sdružení nebyl. Teolo-
gicky byl zakotven v reformované

FS ČCE VE MŠENĚ U MĚLNÍKA NABÍ-
ZÍ k pronájmu byt 2+1 v 1. patře na
faře (možné využití zahrady, gará-
žování pod střechou). Uvítáme po-
zitivní vztah ke sboru a aktivní
účast na sborovém životě. Bližší
informace na telefonu 608 718 898,
e-mail: simek61@quick.cz

č. 59
FS ČCE V JIČÍNĚ PRONAJME BYT 1+1
o velikosti cca 40 m2. Zájem o sbo-
rový život vítán. Bližší informace na
tel. 724 144 428. 

č. 58
HLEDÁME EVANG. RODINU pro bydle-
ní na Dobříši v rod. domě (5+1; cca
150m2), zahrada, centrum města.
Volné od března 2010, informace u
br. faráře, tel.: 603 578 108. Aktivní
účast na sborovém životě předpo-
kládáme. 

č. 61

Nedožité osmdesátiny Vladimíra Kaluse Inzerce Bohoslužby
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SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f F. Lessmann-
Pfeifer + f A. Pfeifer
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f E. Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f J. D. Beneš + f S.
Karásek  
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f E. Čašková 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f E. Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216; f O. Pellar 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f J. Strádal
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f J. Pechar
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Z. Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f M. Zemánko-
vá + f I. Škeříková 
PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO; Ne 9.30 + 
c 18.00 ekumenické
Donovalská 53; f M. Šourek
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f L. Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f I. Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z.Wintra 15/746; f P. Hudec 
+ f A. Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; 
f P. Pokorný 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f M.
Erdinger + f M. Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f R. Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.00
Třebešovská 2101/46; f P. Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f P. Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378/40; f V. Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f J. Ort 
Ochranovský seniorát - Ne 9.30 
Praha 4, Michelská I/7; f E. Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, P. Grulich a P. 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, T. Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, M. Kloubek
PRAHA 13, Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M. Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, J. 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

Běda těm, kteří černému říkají bílé a bílému černé, běda
těm, kteří nejsou ve své době pravdiví.

(Vladimír Kalus 15.1.1930 - 6. 11.1987)

hodina."
Neřekla: Jak to mluvíš s matkou,
synu! Možná právě přijde znamení
… „Cokoli by vám řekl, neváhejte,"
poradila služebníkům. Toho dne jí
kvůli zjevil svou slávu (J 2,11), a jeho
učedníci, ti vnímaví pro volání
Křtitele, v něho uvěřili: Od starodáv-
na, ode dnů věčných právě jej poslal
Svatý Izraelský (Mich 5,2). S ním se
přiblížilo jeho království, aby snad
brzy nastalo, jak všichni doufají?
Napravení všeho mocí Boží a ustave-
ní šťastnějších poměrů mezi lidmi
takovými, jací jsou?
„Přiblížilo se pro lidi, jací by být
mohli. Změňte se!" říká. „Pokáním a
živou vírou v Boha krále se změňte;
zgruntu, propastně, jako z vody a
Ducha, abyste spatřili a vešli (Gn 1,2;
J 3,3.5). Všimněte si, čemu se to kra-
lování podobá, jestli se vám tam
vůbec chce. Je mezi vámi, ale hledat
a nalézat předpokládá osobní změ-
nu. Ten, jehož výhled sahá ke slávě,
kterou měl u Otce dřív, než byl svět (J
17,5.24), naznačuje podobenstvími,
proč tam netrefíme.
Z Nazaretu odešel. Už jen o něm slý-
chá, pověst se šíří po vší zemi s nadě-

jí a očekáváními, jimž v patách jde
zklamání. Dokonce řeči, že je od
zlého, že se snad smyslem pominul
… A kdo v takovém případě jedná,
když ne matka? Provázena mladšími
syny spěchá se ho ujmout. Vyptává
se, hledá kdesi v domě, kde je hlava
na hlavě. Vzdáleně za zády cizích
lidí poznává hlas svého Ježíše:
„Kdo je má matka? A kdo bratři
moji?" a zas to o věci nebeského Otce,
o nové příbuznosti, o spříznění zá-
jmem slova Božího a činěním jeho
vůle: „Takoví jsou bratři moji i matka
má i sestra má." Sama si připadá jako
s rozumem v koncích a zmatená.
„Budou se mu protivit," řekli jí, když
se narodil, „a tvou vlastní duší pro-
nikne meč." Už ví, o čem mluvil sta-
řičký vidoucí v Izraeli. Bude to slav-
né, ale s bolestí; vzpomněla si v tom
zahanbení. 
A nenávist dál rostla až do té rány
kamenem (J 8,59; 10,31). Věděl, do
čeho jde a co má ještě za sebou.
Království nebeské násilí trpí. Ne-
chápou, odmítají jeho podmínky,
uchvacují svaté nesvatým (Mt 11,12):
Ať je v nebi jako na zemi …! Blázni a
slepci (Mt 23,17).
„Běda vám, zákoníci a farizeové,

pokrytci! Zavíráte lidem království
nebeské; sami nevcházíte a těm, kdo
chtějí vejít, zabraňujete" (Mt 23,13).
Když se shromáždili, zeptal se jich:
„Co se vám zdá o Kristu? (o Mesiá-
šovi?) Čí je Syn?" Odpověděli mu:
„Davidův."
Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v
Duchu svatém nazývá Pánem, když
praví: Řekl Hospodin mému Pánu:
Usedni po mé pravici, dokud ti ne-
položím nepřátele pod nohy. Jestliže
ho tedy David nazývá Pánem, jak
může být jeho syn?"
Nebyli s to mu odpovědět ani slovo
(Mt 22,41–46). Až Pilátovi řekli, když
ho přemlouvali, aby jej popravil:
„My Zákon máme, a podle našeho
Zákona má umřít, protože se dělal
Synem Božím" (J 19,7). Ale pohané
vstavili mu nad hlavu nápis viny:
Nazaretský Ježíš Židovský Král.
Když umíral přibit na dřevo, stála u
kříže matka spolu se svou sestrou a
Marií Kleofášovou a Marií Magdalé-
nou, a podpíral ji učedník, kterého
miloval. „Ženo," řekl, „hle, syn tvůj,"
a jemu: „Hle, matka tvá," a od té
chvíle ji přij al ten učedník k sobě.

Samuel Jan Hejzlar: Pojď a viz

tradici a byl přesvědčen, že je stále
živá, ale je ji nutno neustále obno-
vovat. Krátce po roce 1989 se na čas
zdálo, že jeho prorocký apel je již
přežitý, že církvi nastávají světlé
zítřky a vše půjde samo sebou bez
našeho přičinění. Velmi brzy dochá-
zí k vystřízlivění - církev takový
hlas stále potřebuje. Takto k nám
volá prorok Vladimír Kalus i dnes
(závěr kázání z 4.6.1972):
Ani dnes nemůžeme se obrňovat svou
nevšímavou zbožností. Slovo Boží zna-
mená zastávat pravdu, zastávat druhé-
ho, pomáhat trpícím a zastávat se těch,
kteří nemají zastání. Pomáhat těm, kteří
jsou slabí a malí těchto dnů. Nenechat
opuštěné a chudé na lásku bez povšim-
nutí. Hospodin sám nám dal Ježíše
Krista, abychom nebyli sami, a on nám
dá také odvahu a sílu, abychom obstáli.
Jestliže budeme pěstovat svou zbožnost
a budeme se snažit obstát tak, abychom
prošli bez jakýchkoliv šrámů, pak ztratí-
me svou duši, za kterou nemůžeme 
dát nijakou náhradu. Doufat v Boha, to
znamená jít Ezechielovou cestou zá-
chranné služby. Amen. 
Nakonec, když už se začal komu-
nistický režim hroutit, bylo přece
jen faráři Vladimíru Kalusovi do-
přáno vrátit se ke svému povolání
kazatele ve sboru v Brně-Žideni-
cícch. Bohužel na pouhou dobu
necelých dvou let. Zemřel poměrně
mlád - v padesáti sedmi letech - ná-
sledkem autohavárie. Dnes již ni-
kdo nezjistí, jak bylo možné, že se
policejní auto převrátilo na nejruš-
nější křižovatce v Brně a přepadlo
právě na automobil, který Vladimír
řídil. Stalo se to 3 týdny před osud-
ným synodem, který STB dokázala
dokonale zmanipulovat, aniž by to
církev nějak postřehla. I po 22 letech
od této osudné chvíle má Vladimír
Kalus řadu přátel, kteří na jeho
působení vzpomínají a zároveň
děkují za šťastné chvíle, kdy mohli
čerpat posilu nejen z jeho kázání,
ale z celého příkladného života
svědka Kristova. 

Ave Maria III.
Dokončení ze str. 2


