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„Veleben buď Bůh a Otec Pána naše-
ho Ježíše Krista, neboť nám ze svého
velikého milosrdenství dal vzkříšením
Ježíše Krista nově se narodit k živé
naději."

Svátky jsou pryč a opět nastaly
všední dny. Před týdnem jsme si
připomínali Kristovo vzkříšení,
dnes vzkříšení naše. Ježíšova smrt
a vzkříšení jsou vzácné události,
které se slušelo vymezit do sváteč-
ních dnů a připomínat s patřičnou
oslavou. Avšak naše nové naroze-
ní je třeba potvrzovat nyní, ve
dnech všedních.
Ale kdo se dokáže vzkřísit z mrt-
vých? Kdo může vstoupit do těla
své matky a znovu se narodit?
Kdo umí žít po novém způsobu
života? Výraz „nový život" (do-
slova znovuzrození) znamená na-
rození z Ducha, jímž se člověk
stává členem Boží rodiny. Tak jako
se člověk nemůže narodit z těla
sám, tak se nemůže ani sám zno-
vuzrodit z Ducha. Je to jen z veli-
kého Otcova milosrdenství, díky

vzkříšení Ježíše Krista. Proto jde o
dědictví nehynoucí (tj. nezničitel-
né), neposkvrněné (tj. čisté) a ne-
vadnoucí (tj. nevzdalující se). Dě-
dictví v nebi připravené, jehož
garantem je ten, který si nás zami-
loval. 
Raduj se! „Boží moc skrze víru nás
střeží ke spasení." Zármutek a roz-
manité zkoušky mají přetavit k do-
zrání a vyzkoušet pravost víry, jež
jest darem Božím. 
Co když u zkoušky neuspěji? „Ač
jste ho neviděli, milujete ho; ač ho
ani nyní nevidíte, přec v něho
věříte a jásáte nevýslovnou, vzne-
šenou radostí." 
Tak se neboj! 

Pavel Mošner, 
kazatel CB 
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Poselství k neděli Quasimodogeniti

Jan 20
V církvi byl po staletí vžitý černobí-
lý náhled, že Marie Magdalská a
učedníci  jsou o Velikonocích ti
hodní „věřící", kdežto Tomáš je „ne-
věřící". Pozorné čtení 20. kapitoly
Janova sepsání evangelia nám však
ukáže, že je tomu zcela jinak.
Objevíme tu úplný řetěz nevěry.
Mistrovu pastýřskou přípravu si
nezapamatoval nikdo, ani ženy ani
Milovaný učedník, kteří se odvážili
provázet jej při umírání.Všichni si
pak myslí, že smrt je to poslední a že
je nic než smrt už nečeká, že vše
skončilo a ze společenství s Ježíšem
zbudou jen vzpomínky a nepříjem-
nosti. A tohle smýšlení nikdo neo-
pustí dřív, než se setká se Vzkří-
šeným. Marie je u hrobu tak zmate-
ná, že požádá živého Ježíše o jeho
vlastní mrtvolu. Pozná jej, až když ji
osloví jménem. Petr a Milovaný jdou
na její popud obhlédnout otevřený
hrob. Milovaného sice prohlídka
přesvědčí, že nemohlo jít o krádež
těla s úmyslem je zneuctít, ale on ani
Petr ve svých úvahách nepřekročí
hranici tohoto života: ještě totiž
nepochopili Písmo, že musí vstát z
mrtvých. Marie jim pak řekne, že
viděla Pána, a vyřídí jim jeho vzkaz:
Vstupuji k Otci svému a k Otci vaše-
mu, k Bohu svému a k Bohu vaše-
mu. Ale výsledek je nulový, všichni
dál sedí za zavřenými dveřmi a bojí
se represe od velekněží. Teprve když
se Vzkříšený postaví doprostřed
nich a ukáže jim své ruce a bok, zara-
dují se. Teprve když se s ním osobně
setkají a přijmou od něho pokoj,
Ducha svatého a poslání, začnou
věřit, že jejich Pán neprohrál. Ale s
tou novinou všech novin se ještě
neodváží ven, vyklopí ji Tomášovi,
který přijde z osamělé pouti k nim

dovnitř. Všichni věří, až když viděli,
a my je za to nemůžeme odsuzovat,
neboť byli v situaci, která neměla
obdoby. A vykladačská tradice také
všem výše jmenovaným neadresuje
žádné tvrdé odsudky. Ty se sypou
jen na hlavu Tomáše, který se od
ostatních liší jen tím, že má pronika-
vější rozum a umí formulovat pře-
dem, co k víře potřebuje. Tomáš není
horší než ostatní. Ale pro vykladače
je pohodlnější nepřipustit, že někde
byl jiný režim než u nás, že všichni

první svědkové Vzkříšeného mohli
potřebovat víc než slyšení, a přitom
nikdo z nich nebyl zatvrzelý. Je jed-
nodušší nevidět, že Tomáš nechtěl
nic navíc, že chtěl jen to, co již ostat-
ní dostali. On nechtěl mít víru z
druhé ruky a chtěl mít jistotu, že
Ježíš určitě počítá i s ním. Byl přece
též jeden ze Dvanácti, proto žádal
ono setkání. Když se Ježíš vrátil k
ostatním, aby navázal přetržené
učednictví, vrátí se jistě také k němu. „Dík té staré metafoře, 

odvozené z pěstování rýže 
na zaplaveném říčním břehu! 

Učí nás, 
že není až tak hříchem 

dávat v naději, že dostanem.

Rozházím tedy
za dnešního lezavého chladu

kousky chleba po sněhu.

Vsadím kůrku i střídu,
že se slétnou ptáci a že 
přijde ještě jedno jaro."

Tolik ve volném překladu čtyři ze šesti strof básně Richarda Wilbura 
s názvem „Kazatel 11,1", uveřejněné v týdeníku The New Yorker z 22.
března 2010. Americký básník v ní dle mého názoru magické heslo
„dám, abys dal (do ut des)" nehlásá, ale naopak s jemnou mudroslov-
nou ironií přeznačuje a relativizuje vneseným hlavním tématem, totiž
tématem naděje. Na sklonku života (Wilbur je o pět let starší než Ludvík
Vaculík, který téma příchodu jara zpracovává fejetonisticky) jakoby
chtěl oproti tradičně cyklickému pojetí času zdůraznit, že naprosto nic
není samozřejmé, tedy ani příchod „ještě jednoho jara". Kolik hloubky
je v těch několika prostých slokách!

František Schilla
Odkaz:
Wilbur, R.: Ecclesiastes 11:1, The New Yorker, 22.3.2010, s. 31 (též
www.newyorker.com/fiction/poetry/2010/03/22/100322po_poem_wil-
bur) 

Jaro a naděje

Je Tomáš opravdu horší než ostatní? 

(K básni Kazatel 11,1 R.Wilbura)

Předseda Ekumenické rady církví v
ČR Mgr. Joel Ruml udělil záštitu
Noci kostelů 2010, která se koná v
letošním roce podruhé, a to 28. květ-
na. Ekumenická rada církví v ČR se
tak zařadila ke stále rostoucí skupi-
ně církevních a dalších veřejných
subjektů, které tuto akci podporují. 
"Noc kostelů je pozváním všech lidí
dobré vůle ke společnému setkání a k
objevování krásy křesťanských výtvar-
ných a architektonických pokladů, proje-
vem kreativity a důvěry v život u lidí,
kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u
těch, kteří je dnes obývají a chtějí se
podělit o svou víru, o svůj život a svoje
osobní obdarování a dovednosti," píše
se na oficiální webové stránce akce,
www.nockostelu.cz. 
Tato akce je událostí ekumenickou,
je znamením živé spolupráce křes-
ťanských církví. Zapojit se může
každý, buď jako organizátor (faráři,
kazatelé, pastorační asistenti apod.),
nebo jako účastník bohatého a stále
se rozšiřujícího programu (Noc kos-
telů se koná napříč Českou republi-

kou téměř ve všech krajích). Cílem je
jednak nezávazné představení křes-
ťanství a křesťanské kultury, kdy
rozmanitá nabídka programů vy-
tváří platformu a prostor pro setkání
k tomu, jak citlivě a živě přiblížit
křesťanství, církev a víru co nejširší-
mu okruhu lidí, ale také společen-
ský a kulturní přesah s důrazem na
to, že nabídka, prostřednictvím níž
se křesťanství během Noci kostelů
představí, poskytuje možnost celo-
roční návaznosti. Důraz je kladen na
ekumenicitu, rozmanitost a vý-
znamné rysy jednotlivých křesťan-
ských církví, všechny akce jsou
zdarma, jejich uspořádání vychází z
chuti místních společenství zapojit
se do společného projektu. 
Více informací, program a kontakty
lze najít buď na stránkách www.noc-
kostelu.cz nebo na stránkách Eku-
menické rady církví v ČR, 
www.ekumenickarada.cz 

Mgr. Sandra Zálabová, 
vedoucí tajemnice 

a tisková mluvčí ERC v ČR

Noc kostelů 2010

AKTUALITA
Dokončení na str. 2
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PÁPEŽ BENEDIKT XVI. NAVŠTÍVIL EVANJELICKÝ KOSTOL V RÍME

Pápež Benedikt XVI. navštívil na pozvanie miestneho pastora rímsky
evanjelický kostol. Napodobnil tak svojho predchodcu Jána Pavla II.,
ktorý tu zavítal v roku 1983.
Počas spoločnej bohoslužby slova Benedikt XVI. predniesol homíliu na
úryvok z Jánovho evanjelia a miestny pastor Jens-Martin Kruse na úry-
vok z Listu apoštola Pavla Korinťanom.
„Nesmieme byť uspokojení ekumenickými úspechmi posledných rokov,
pretože nemôžeme piť z jedného kalicha a byť spolu zhromaždení okolo
oltára," povedal pápež vo svojom príhovore. Sprevádzal ho prefekt
Kongregácie pre náuku viery, kardinál William Levada, a predseda
Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper.
Po čítaní Božieho slova a homíliách všetci prítomní predniesli Nicejsko-
carihradské vyznanie viery a modlitbu Pána. Liturgické zhromaždenie
vypĺňali skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana
Bacha a Felixa Mendelssohna Bartholdyho.
Chrám rímskych protestantov pápež prvýkrát navštívil ešte v roku 1998
ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, aby sa zúčastnil ekumenickej
diskusie s evanjelickým berlínskym biskupom Wolfgangom Huberom.
Pozvánku k opätovnej návšteve obdržal ešte v roku 2008. Miestna evan-
jelická komunita, ktorú tvorí asi 350 veriacich, si tak chcela pripomenúť
25 rokov od návštevy Jána Pavla II., ktorý kostol navštívil pri príležitosti
500. výročia narodenia Martina Luthera. Bolo to prvýkrát, čo sa hlava
katolíckej cirkvi modlila na pôde protestantského chrámu.
Korene rímskej evanjelickej komunity siahajú do roku 1817, kedy ne-
meckí umelci stretávajúci sa v známej kaviarni Greco vytvorili malé
náboženské spoločenstvo. V roku 1922 posvätili chrám Christuskirche
na Via Sicilia, v ktorom sa stretávajú dodnes. Kostol má tri zvonice, pri-
čom v najvyššej z nich sa nachádzajú tri tzv. Lutherove zvony, ktoré
verne reprodukujú zvuk zvonov wittenberského kláštora, v ktorom
pôsobil Martin Luther.

www.krestandnes.cz

PREZIDENT SR SA STRETOL S GENERÁLNYM TAJOMNÍKOM
SVETOVÉHO LUTERÁNSKEHO ZVÄZU

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v stredu 17. mar-
ca 2010 generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu (SLZ)
Ishmaela Nokoa pri príležitosti rokovania Predvalného zhromaždenia
Svetového luteránskeho zväzu pre Európu. Na stretnutí bol prítomný aj
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Miloš Klátik.
Partneri v rozhovore zdôraznili význam a symboliku stretnutia v súčas-
nej etape globalizácie, ktorá okrem pozitív predstavuje aj isté hodnoto-
vé ohrozenia. Prezident Ivan Gašparovič zdôraznil významnú úlohu
cirkví, ktorá spočíva v šírení posolstva európskej kresťanskej tradície a
ochrane kultúrneho dedičstva, na ktorom je vybudovaná duchovná
báza Európy.
Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve združuje 140 národných
evanjelicko-luteránskych cirkví – to je asi 68,9 milióna evanjelických
veriacich. Zastrešuje cirkvi, ktoré nadväzujú na učenie reformátora
Martina Luthera. Spravidla každých šesť rokov sa koná valné zhromaž-
denie SLZ (posledné bolo vo Winnipegu v roku 2003) spolu s rozličný-
mi sprievodnými akciami, na ktorých sa zúčastňujú delegáti zo všet-
kých luteránskych cirkví na čele so svojimi najvyššími cirkevnými pred-
staviteľmi.
Na Slovensku sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania hlási
približne 7 percent obyvateľov. Predvalné zhromaždenie SLZ pre Euró-
pu sa prvý raz v histórii konalo v dňoch 13. -17. marca 2010 v Bratislave.
Ishmael Noko je prvým generálnym tajomníkom (SLZ), ktorý pochádza
z Afriky. Narodil sa 29. októbra 1943 v Zimbabwe.

www.krestandnes.cz

CÍRKEV BRATRSKÁ SI V NÁCHODĚ PŘIPOMENE 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Rada Církve bratrské (CB) schválila svolání Konference CB ve dnech 14.
a 15. května 2010 do Náchoda; informují o tom internetové stránky
www.cb.cz.
Jak uvádí zpráva, v jejím rámci v pátek večer 14. května proběhne mi-
mořádný bohoslužebný program ke 130. výročí založení církve. Slav-
nostní shromáždění, kterého se může účastnit více než 300 osob nad
rámec konferenčního jednání, ponese název "Stotřicítkou". Vedle ordi-
načního aktu bude obsahovat kázání předsedy Rady CB Daniela Fajfra,
multimediální prezentaci, dramatický skeč a písně.
„Na toto mimořádné shromáždění v Náchodě srdečně zveme nejen
okolní sbory, ale i další zájemce z větší dálky. Pozvánky s podrobnější-
mi informacemi budou k dispozici na sborech," uvádí zpráva z jednání
Rady CB.
Počátky církve spadají do let 1860-80. V oblasti východočeského města
Náchoda vzniklo nejprve lidové probuzení. V r. 1868 vedlo k založení
sboru první Svobodné evangelické církve české. K jeho ustavení přispě-
la i Svobodná církev skotská, působící v sousedním Prusku. V roce 1880
přibyl v Praze sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem
působení amerických kongregačních misionářů z Bostonu, uvádí
www.ekumenickarada.cz. Církev bratrská je členem Ekumenické rady
církví v České republice a České evangelikální aliance.

ERC

Tomáš nechtěl věřit jen tak ledasko-
mu, ale právě tomu Ježíši, který jej
povolal a byl ukřižován. Chtěl se
přesvědčit, dostat odpověď na otáz-
ku, zda Bůh opravdu vzkřísil Ukři-
žovaného, či posílá jiného. Zda ta
cesta, kterou šel Ježíš a na niž posta-
vil své učedníky, je Bohem vyvolená
a pravá. Chtěl věřit, ale pečlivě ohle-
dával základ své víry. Kladl otázky,
jaké může položit jen hluboká odda-
nost Bohu, nikoli nevěra. Nebyl z
těch, kdo kladou podmínky doneko-
nečna, aby nemuseli uznat Boží au-
toritu. Označování těchto lidí za
„Tomáše" uráží apoštola Tomáše. On
byl připraven přijmout Božího
Mesiáše. Chtěl jej poznat právě
podle ran po křižování, byť neviděl,
jak byly zasazovány. Jeho podmínka
byla trefou do černého, on dokonale
vystihl, co je na Ježíši nejdůležitější –
ty rány, jimiž jsme uzdraveni. Čestně
a usilovně zápasil o jistotu své víry,
ale svůj pronikavý intelekt přitom
nenechal stát někde v kůlně. Kde si
lidé myslí, že víra a rozum jsou v
protikladu, kde je dráždí každá jiná
poslušnost než slepá, tam nemohou
mít pro Tomáše pochopení. Myslím,
že si tím církev po staletí škodila a
dosud škodí a že jedna z příčin odci-
zení intelektuálů víře je právě v
předsudku, že rozum a „mudrová-
ní" člověku při cestě k víře překáží.
My se však spolu s Komenským
modlíme: Dar rozumu zdravého když

nám ráčils dáti, pomoz ho ke cti tvého
jména užívati. My můžeme přijmout,
že lidé, kteří zapojí svůj rozum do
čestného zápasu o poznání Boží
vůle, jsou Bohu blízko. Když to při-
jmeme, budeme mít v církvi pře-
mýšlivé členy a členky, jež nikdo
neutáhne na vařené nudli. Budeme
mít i theology a theoložky a budeme
s vděčností užívat toho, co získali
svým dotazováním Písma. 
Tomáš si však na rozřešení svých
otázek musí počkat až do dalšího
opakování dne vzkříšení, neboť ne-
děle je den vysvobození. Tehdy Pán
Ježíš přijde znovu jen kvůli ně-mu a
přinese pokoj jeho nejisté duši. Ne-
zvládnou to ostatní učedníci, musí
to nechat na Pánu. A on se tehdy
jako dnes řídí podle potřeby těch
nejméně jistých mezi svými následo-
vníky a nenechá je padnout. V jeho
přítomnosti Tomáš kapituluje a za-
pomene na tu ze svých podmínek,
která měla potvrdit, že ho oči nekla-
mou a že nevidí ducha. Na-konec si
nemusí sáhnout, byť mu to Pán Ježíš
ve své lásce dovolí. Žel, tohle církev-
ní malíři kreslí vesměs špatně. Ale
když sledujeme text 4. evangelia,
žádnou proluku, v níž by si Tomáš
mohl sáhnout, tam nenajdeme. Pán
promluví a vzápětí vyzná Tomáš,
přemožen pouhým Slovem: Pán můj
a Bůh můj! Zrovna jako Marie, která
zvolala: Rabbuni!
I my se můžeme občas přistihnout
při kladení podmínek Bohu. Někdy

jsou to Biblí podložené podmínky ve
vztahu víry: Někteří třeba nevěří, že
jsou platně pokřtěni, když si neod-
byli ponoření, nebo nevěří, že mají
Ducha sv., když nemluví jazyky. Ale
Tomášův příběh nás učí, že náš vel-
korysý Pán se přece na takové nezlo-
bí! Oni nakonec v obecenství s ním
poznají, že k jistotě všeho stačí, když
na to mají jeho láskyplné Slovo. To
dovoluje církvi hledat způsob, jak
jim v mezích čistého učení vyjít
vstříc, jak jim dát čas, aby jim Pán
přetřídil podmínky nutné od zbyteč-
ných. Hůře se překonává, klade-li
někdo Bohu nemoudré podmínky
ve všedním životě. On však i tehdy s
námi má trpělivost, až přijdeme na
to, co je pro život jediné potřebné.
Jelikož to zásadní je moc Slova živé-
ho Pána, končí on sám gratulací těm,
kdo se dokázali spolehnout na pou-
hé Slovo. Víra se totiž napříště bude
muset obejít bez vidění. A přece, i
Pán, kterého nevidíme, je živý a
mocný, může vzbuzovat lásku a
víru a dávat věčný život. Dá jej i
nám, když se nebudeme zdráhat
přijímat Duchem oživené svědectví
proroků a apoštolů, jež nám zvěstu-
je, co pro nás Pán učinil, a neurazíme
se, že nám jej přináší hliněná nádoba
sborového společenství a sborové
služby zvěstování.

Dagmar Ondříčková, 
farářka ČCE 

v Berouně

Je Tomáš opravdu horší než ostatní? Z církví doma i ve světě

Zamýšlení nad naznačeným téma-
tem a zajímavé, i někdy trochu pro-
vokativní podněty pro další rozho-
vory dodala konference, která se
konala v sobotu 20.3.2010 ve vino-
hradském sboru ČCE.
Podle programu vystoupili a před-
nesli své příspěvky (po úvodní po-
božnosti seniora R. Mazura z Ž 139,
která vedla ke zkoumání sebe sama
a od toho nasměrování k Bohu i
lidem) následující řečníci:
Jaroslav Pechar: „Smrtelné hříchy
ČCE". 
Uchopil toto téma jako komentování
zápasu mezi  hříchy a ctnostmi.
Prováděl nás poutavě řeží, která
trvala sedm kol, aby nakonec přece
jen potěšil přítomné posluchače
zprávou o vítězství. Sice velice těs-
ném, ale přece jen vítězství… Po-
někud mi však radost kalilo pozná-
ní, že tento „sportovní výkon" není
měřitelný na centimetry či časem,
ani poměrem vstřelených a obdrže-
ných branek, ale že získané body
jsou závislé na jejich přidělování
/jako např. při krasobruslení/ a
velice, velice záleží na subjektivním
hledisku jednotlivých rozhodčích.

Kdo ví, jak si při tom sami fandíme?
Ale rozhodně bylo ozřejmeno, že ten
boj mezi hříchy a ctnostmi je vskut-
ku lítý…
Miloš Rejchrt se soustředil na:
„Evangelíci od kořenů po kořínky".
Na několika konkrétních projevech
se pokoušel ukázat, co jsou typické
evangelické kořeny, nosné a stabili-
zující. Např. i v proměnách času
soustředění na stará vyznání víry;
sice rezignace na kázeňské řešení
toho, co nějak komplikuje církevní
soužití, ale držení se přitom základ-
ních ideálů; ekumenická otevřenost;

vděčnost za svobodu;  církev politic-
ky neagituje; dokázala odmítnout
podporu, která by vycházela z ha-
zardu…
Psycholog Daniel Heller se zamýš-
lel nad tím, zdali „Existuje evange-
lická identita?". Ohleduplně začal
obecně od toho, co tvoří lidskou
identitu / identity, co člověka spoju-
je s ostatními podobnými… Nemohl
skrýt  ve výkladu svou  profesionál-
ní poučenost, ale když se přibližoval
k tomu, co by mohlo tvořit právě
charakteristické znaky evangelické-
ho křesťana,  tedy jak prožíváme své
křesťanství a jak se jako křesťané
chováme – tam bylo zatěžko nalézt
to, co nás všechny sjednocuje. Časy
se mění a my s nimi – ale identita je
to, jací jsme my…
Zbývá dodat, že ke všem referátům
se připojovali mnozí diskutující a
bylo tak zřejmé, že téma této konfe-
rence je aktuální a že se zde otevře-
lo něco, co zasluhuje další promýš-
lení.
Konferenci bohatě a nápaditě hostil
vinohradský sbor v Korunní ulici a
pořad moderoval Petr Špirko.

Bohumil Kejř

Co jsou evangelíci?

Dokončení ze str. 1
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* Knižní veletrh v Lipsku je událos-
tí velkého významu. Dovídali jsme
se o několika našich spisovatelích,
kteří tam reprezentovali českou li-
teraturu. I když tys nebyl ve sdělo-
vacích prostředcích zmíněn, již v
polovině března jsme v našem tý-
deníku uvedli, že jsi byl pozván na
jarní knižní veletrh v Lipsku, kde
jsi měl jako autor představit 19. 3.
německou verzi svých vězeňských
vzpomínek „Za mřížemi a dráty -
také trochu jinak". Jak k tomu
vůbec došlo?
Ono pozvání bylo pro mne velkým
překvapením. Ale přišlo až po růz-
ném předchozím jednání, které
vedl ekumenický tajemník KSR
Mgr. Gerhard Frey-Reininghaus s
tiskovým oddělením GAW (Gus-
tav-Adolfského díla) v Lipsku. Po
loňské prezentaci německé verze
mé knížky v Praze, jíž jsi se také
zúčastnil, měla publikace velmi
příznivý ohlas u našich přátel v
německých církvích, takže ji mohl
bratr Reininghaus  nabídnout i do
širšího prodeje přes GAW. Když
pak v prosinci 2009 oznámila pí dr.
Cornelia Weinreich z vydavatelské-
ho oddělení GAW, že „poptávka po
této knize je velmi dobrá", zmínila i
plán, že by ji chtěli uvést v ještě širší
známost přes jarní lipský veletrh
2010, kde má GAW také svůj kniž-
ní stánek. A připojila obligátní po-
zvání pro mne jako autora, abych
přijel knížku osobně představit.

* Ale to asi nebylo, promiň mi tu
otevřenost,  při tvém poměrně vyš-
ším věku až tak snadné vypravit se
na  cestu; a vyžadovalo to jistě i
určitou přípravu. Nejel ses tam jen
představit?

Já bych se nebyl vůbec odvážil toto
pozvání přijmout. Ale zde opět po-
mohl bratr Reininghaus, který mne
nejen přesvědčil, že účast na veletr-
hu napomůže ke zvýšení prodeje,
ale také přislíbil, že mne bude do-
provázet. Nakonec mohl jízdu do
Lipska spojit se služební cestou do
Berlína; a synodní rada dala sou-
hlas s touto kombinací i s dopra-
vou. Moje příprava se musela řídit
podle přání pořadatelů. Měl jsem
během půlhodiny předčítat vybra-
né ukázky a během další hodiny se
zúčastnit besedy, a to nejen o publi-
kaci samé, ale i o česko-německých
vztazích vůbec. V tom obojím mně
opět pomohl bratr Reininghaus.
Paní Doreen Just, vedoucí stánku
GAW v Messehalle Religion, nám
dokonce poslala návrh kapitol,
jejichž četba i ji samotnou zvlášť za-
jímala. Nakonec však souhlasila s
mým návrhem, že bych se raději
zaměřil jen na kapitoly dokumen-
tující základní téma „také trochu
jinak", související i s různou oběta-
vou pomocí německých přátel, kte-
ré jsem mohl poznat na okraji tvr-
dého vězeňského prostředí.

* Jaké byly tvé dojmy na veletrhu –
a jak proběhlo předčítání vybra-
ných ukázek?
Musím doznat, že jsem byl od rána
toho dne jako „v Jiříkově vidění".
(Německým pořadatelkám z GAW
jsem to přetlumočil „Jako Alenka v
říši divů"!) Už sama jízda autem,
většinou po dálnicích, které v době
mého někdejšího cestování do NDR
ještě neexistovaly (nemluvě o teh-
dejším strachování při hraničních
kontrolách!), a v Lipsku již za tři
hodiny, to bylo něco povznášející-

ho. A pak sám lipský veletržní
„babylon": s visutými prosklenými
chodbami a davy chodců kol sto-
vek knižních stánků, až se z toho
motala hlava. Ale všechno bylo
překonáno přátelským přijetím
při knižním stánku GAW č. A-209,
kde jsme mohli ještě blíže domlu-
vit vlastní pořad. Ten začal ve 14 h
v odděleném prostoru pro četbu:
Leseinsel (Ostrov četby), o kapaci-
tě asi do stovky sedadel. Zahájení
dalšího autorského předčítání
uvedla studentka konzervatoře
zvučnou hudbou na fagot, pí. D.
Just vysvětlila v úvodním slovu, o
jakou četbu půjde, a pak jsem se
střídal s Gerhardem v četbě vy-
braných ukázek. (Již doma jsem je
rozvrhl do pěti tematických 5mi-
nutových částí, aby to vyšlo v ča-
sovém limitu.)

* Ale pak měla ještě následovat be-
seda s účastníky a podpisování.
To byla část pořadu, které jsem se
trochu obával, protože jsem v dří-
vějších letech nejednou zakusil v
Německu při přednáškových zá-
jezdech nepříjemné reakce z řad
revanšistických kruhů. Zde však
byly ohlasy velmi přátelské. Mohl
jsem připomenout i činnost našeho
Kruhu přátel česko-německého
porozumění. Hlavní zátěž se týkala
spíše mých hlasivek a zápěstí, při
podávání rukou a podpisování.
Měl jsem i rozhovor do mikrofonu
s redaktorkou církevních novin z
Drážďan i s novináři z Lipska a
Zhořelce. Většinou však šlo o indi-
viduální rozhovory, kdy jsem vy-
slechl i různé osobní reakce a vzpo-
mínky. Také po této stránce zdatně
vypomáhal můj vzácný přítel Ger-
hard; a tak mne mohlo jen těšit, že i
on mohl nakonec vyslovit nad ce-
lou akcí svou spokojenost, stejně
jako naši přátelé z GAW. Jim jsem
pak v zápise do pamětní knihy
vyjádřil i písemně svůj srdečný dík
za počest, kterou mně svým pozvá-
ním na knižní veletrh prokázali.

Srdečně ti děkujeme za poskytnutý
rozhovor, ale zvláště za všechno,
co dosud s takovým nasazením
konáš nejen pro náš týdeník a pro
svou církev, ale i pro lepší vztahy
mezi Čechy a Němci.

S díky za rozhovor 
Bohumil Kejř
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O knižním veletrhu s přímým účastníkem

Milý spisovateli,
už za svého života jste byl národem vážený a ctěný za rozsáhlé literární
dílo, v němž se Vám podařilo zachytit základní milníky české historie,
tak výjimečně bohaté na zvraty. Dnes však není Vaše jméno spojováno s
"pouhou" poctou či vážností. Dnes se Vám připisuje vliv tak dalekosáhlý
a dlouhodobý, že se Vám o tom jistě nikdy ani nezdálo. Poslyšte, co o jed-
nom z Vašich románů napsal např. historik Jaroslav Šebek (a on není vý-
jimkou) v článku Vatikán zde vsadil na jistotu (Víkend Dnes, Kavárna,
27. února 2010): 
„Polistopadový pocit solidarity s církví pronásledovanou nejprve nacisty
a zejména komunisty zprvu odsunul historické dědictví protikatolických
afektů do pozadí, ale nevymazal je. Při prvním náznaku problémů vystou-
pily kritické nálady znovu na povrch a v národní paměti ožily obrazy pre-
zentující katolicismus jako nepřítele pokroku a vlastenectví, jak zde zapus-
tily kořeny vinou Jiráskova Temna. …"
Že by jediná kniha mohla mít takový zásadní dopad na vnímání dějin, na
vnímání instituce, a to po dobu tak dlouhou? Jaká by ta kniha musela být?
Jistě geniální a všemi stále čtena, viďte. To Vás ovšem musím zklamat.
Máte sice své ctitele dodneška, ale plošně se Vaše dílo jen málo čte. Ko-
neckonců kdyby se četlo, nemohlo by vůbec k takové invektivě, jíž se
Vám dostalo a dostává, dojít. Vždyť ve své obsáhlé tvorbě podrobně popi-
sujete nejen nešťastnou dobou pobělohorskou, ale kromě starých pověstí
a období husitského i nadějné údobí národního obrození, na jehož usku-
tečnění se podílelo tolik nadšených, mravně silných katolických kněží.
Vykreslil jste je v kronice U nás, v pětidílném románu F. L. Věk a v kni-
hách dalších tak plasticky, takovým milým, oslovujícím způsobem, že
jejich nádherné obrazy snadno zastíní neblahé působení pátera Koniáše
v Temnu. A osud Machovcových? To přece není Váš výmysl, navíc to ne-
byla výjimka. Kolik bylo takových, jimž se násilím zasahovalo do výsost-
ných vod osobní víry a vlastního svědomí. Ano, byla to temná doba vnitř-
ní nesvobody, i když nám zanechala nejbohatší baroko v Evropě. Byla to
doba, za jejíž nehumánnost nesou vinu především tehdejší mocenské a
vládní struktury domácí i cizí. Katolická církev jistě též, ovšem až v dru-
hém plánu. Jako již tolikrát – i v tomto případě bylo náboženství bolest-
ně zneužito pro politické cíle. O tomto temném čase našich dějin nepíše-
te jen Vy ve svém Temnu, ale i jiní spisovatelé. Uveďme alespoň ještě
jedno jméno – jméno katolického kněze Václava Beneše Třebízského. Je-
ho Pobělohorské elegie jsou výmluvným svědectvím o útlaku v Čechách
po roce 1620 a rovněž se opírají o skutečné životopisné příběhy, jistě dopl-
něné literární licencí, a o historické údaje politické i celospolečenské.
Jenže jméno Třebízského není tak známé jako jméno Vaše a minulá doba
totalitní je neglorifikovala tak, jako glorifikovala Vás.
Ano, byl jste ještě před dvaceti lety u nás označován jako nositel pokro-
ku a revolučních tradic a my jsme tehdy zprofanované slovo pokrok a
revoluce většinově nenáviděli. Ne, opravdu byste se neradoval z nadše-
ných ovací socialistické literární kritiky. Jste spojován se jménem Zdeňka
Nejedlého, a právě to Vám škodí. Jeho kladná, leč pokřivená, účelová
hodnocení Vaší literární práce jsou uváděna v úvodu mnoha Vašich knih
vydaných v době po druhé světové válce. Kdyby šlo jen o teoretické lite-
rární úvahy, ale ono se podle jejich závěrů učilo na školách, a tím vešly
národu tak říkajíc do krve. Asi by Vás srdce bolelo, kdybyste musel být
svědkem takového překrucování pojmů, jakým bylo např. označování
bojovníků za Boží pravdu čistou – jimiž husité ve svých počátcích oprav-
du byli, a Vy jste je také takto vykreslil, a to i s chybami, jichž se dopou-
štěli – za revolucionáře. Jejich hnutí pak, jímž se vlastně rozběhla evrop-

Aloisi Jiráskovi 
po osmdesáti letech

Německý reformátor, pedagog a
filolog získal už v r. 1511 titul ba-
kaláře a 1514 magistra filosofie,
1519 se stal bakalářem teologie.
Prošel univerzitami v Heidelberku
a Tubinkách, ale 1518 zakotvil ve
Wittenberku po boku Martina Lut-
hera. Oproti svému učiteli vynikal
umírněností humanistického vzdě-
lance, kterou mohl uplatnit při
jednáních na říšských sněmech a
při bohosloveckých disputacích a
rozhovorech s teology katolický-
mi, německými, švýcarskými i
bratrskými.
Věnoval velkou péči jazykovému
vzdělání studentů a reformě uni-
verzitního a středoškolského vzdě-
lání, takže je nazýván praeceptor

Germaniae – učitel Německa. Jeho
vliv samozřejmě překročil hranice
a působil v mnoha dalších zemích.
Po Lutherově smrti (1546) a po
porážce protestantů ve Šmalkald-
ské válce (1546/1547) se stal ter-
čem útoků i ze strany luterských
bohoslovců a jeho žáci „filipisté"
byli hanlivě označováni za „kryp-
tokalvinisty". Melanchthon tyto
hádky, týkající se zvláště večeře
Páně, špatně snášel i po zdravotní
stránce, a to se pokládá za příčinu
jeho předčasného úmrtí. 
Z jeho pera jsou mimo jiné spisy
věroučné Loci communes (Spo-
lečná místa) z r. 1520/1535, spolu-
pracoval na překladu Starého
zákona do němčiny (1534), vy-

pracoval Augsburské vyznání
(1530/1540). Naučení vizitátorům
(1528). O nápravě studia dospíva-
jících (1518). O papežově moci
(1537), komentáře, učebnice, psal
básně a zanechal bohatou kores-
pondenci.
„Poznávat Krista znamená po-
znávat jeho dobrodiní, a nikoli,
jak se tvrdívá, zkoumat jeho při-
rozenosti a způsoby jeho vtělení."
(Loci communes)
„Přísnější cvičení a kázeň ve
vašich sborech se mi velice líbí.
Kéž by i v našich sborech mohla
být přísněji dodržována." (List
bratru Benešovi Bavoryňskému)

B. Vik

Philipp Melanchthon (Schwarzert) 

(Rozhovor s  J. Otterem po návratu do Prahy)

16. 2. 1497 - 19. 4. 1560
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Za svého studia v Lipsku, v letech
1876/1877, se TGM seznámil s jed-
ním z nejdůležitějších evangelických
hornolužických Srbů, Janem K. B.
Pjechem. Pjech byl překladatelem ze
slovanských jazyků a též z angličti-
ny do hornolužické srbštiny. Stal se
pro TGM dokonce rádcem v čes-
kých národních věcech a vedl jej k
tomu, aby napsal monografii o K. H.
Borovském, která vyšla skutečně v
devadesátých letech 19. století. Oba
dva, TGM i Pjech se shodli na evan-
gelickém pojetí dějin pro český
národ.

Další velký obdivovatel TGM z
důležitých Lužických Srbů byl
redaktor a překladatel Ota Wičaz,
který  napsal k jeho 60. narozeni-
nám dlouhý životopisný článek do
časopisu Lužica. Také Wičaz byl hor-
livým hornolužickosrbským evan-
gelíkem a jeho působivý článek o
TGM je plný nových skutečností a
objevů, ze kterých se čerpá dodnes.
K 80. narozeninám TGM se o něm
statečně rozepsala největší dolnolu-
žickosrbská básnířka všech dob
Mina Witkoje (1893-1975) v Serb-
skem Casniku. Uznala jako evange-

lička velký přínos TGM pro postave-
ní žen v jeho době v evangelickém
duchu a velký náboženský náboj,
který přináší jeho osobnost a dílo. I
ona ho znala osobně.
Jako posledního z řady nejvýznam-
nějších evangelických hornolužic-
kých Srbů, který je celoživotním ob-
divovatelem TGM, třeba zvláště
zdůraznit jméno současného supe-
rintendenta Jana Malinka. Ten čas
od času přednáší v Čechách i v
Lužici o díle TGM a němu projevuje
svou velkou úctu.

Josef Lebeda

SENIORÁTNÍ VÝBOR CHRUDIMSKÉHO
SENIORÁTU ČCE HLEDÁ SENIORÁTNÍ-
HO KAZATELE (faráře či jáhna) pro
práci s mládeží. Jedná se o kazatel-
ské místo na půl úvazku s možným
nástupem od 1.1.2011 nebo pozděj-
ším podle dohody. V případě potře-
by můžeme poskytnout pronájem
bytu ve sborovém domě v Chrudi-
mi. Zájemci nechť se hlásí do 31.5.
na adresu seniorátního úřadu (Tr-
návka 66, 535 01 Přelouč). Požadu-
jeme motivační dopis s údaji o
uchazeči a jeho dosavadní zkuše-
nosti z práce s mládeží. 

č. 8

TGM a evangeličtí Lužičtí Srbové Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

AŠ, 352 01; Ne 9.30 
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
Tyršova 690, f Petr Grendel
HORNÍ SLAVKOV, 357 31 Nové Sedlo;
Ne 11.00, Ne 8.00 Dolní příkopy, a.
Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 10.15
ul. 26. dubna 5, f Marek Ryšánek
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, j Pavel Klimeš, a. Radek
Matuška
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 , a. Bob. H. Ogola
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, a. M. Hamari
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.05 (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, a. M. Hamari
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
nábřeží Petra Bezruče 501/7, j Pavel
Knorek, a. Pavel Kučera
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e),
16.00 (b), Masarykovo nám. 15, a. Da-
niel Matouš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, j Renata Šilarová, a. Da-
niel Matouš

Církev bratrská

KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.30
Masarykova 367/III, David Kašper 
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, Ivo Šrajbr
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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CO JE PODSTATNÉ V EVANGELICKÉ

LITURGICE?
Tuto otázku si položí účastníci jar-
ního studijního setkání, pořádané-
ho evangelickou iniciativou Coe-
na, které proběhne 22.-24. dubna
2010 na faře ČCE v Krouně. 
Hlavním přednášejícím bude pro-
fesor Pavel Filipi, který představí
hlavní teze své připravované kni-
hy.
Setkání začne ve čtvrtek 22. dubna
večerní modlitbou v 19 hodin a
skončí v sobotu dopoledne eucha-
ristickou bohoslužbou a obědem.
Hlavní přednášku s koreferáty za-
rámují diskuse a denní modlitby. 
Zájemci se mohou přihlásit u
krounského faráře Davida Sedláč-
ka (e-mail: sedl.david@centrum.cz,
mobil: 603 186 128). 
Bližší informace včetně podrobné-
ho programu budou dostupné na
http://coena.edunix.cz.

Karel Šimr

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob
z ČR a Slovenska.
Zaslání bližších info/při-
hlášky:
Tel/SMS: +420 777222877
info@noemka.com
Noemi, Na Mušce 1124,
53401 Holice, ČR
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Na otázku D.H. neodpovídám já se
svými spekulacemi, ale samotné Písmo
svaté tak, že odplata za hřích jest smrt.
Jedině z tohoto výroku lze vycházet při
křesťanském pohledu na život i na smrt.
Určitě ne tak, že by tím Bůh člověka pro-
klel a smrt používal k týrání člověka. Ne,
spíš s lítostí konstatuje smutnou skuteč-
nost satanského nároku, kterému člověk
nedůvěrou v Boha propadl. Samotná
skutečnost, že se všichni smrti bojíme,
potvrzuje skutečnost, že smrt je něco, co
od počátku stvoření nepatřilo a nepatří
do Božího stvořitelského řádu. Po pádu
člověka se smrt stala součástí naší exis-
tence, ale ne proto, že by to tak Bůh
naplánoval, ale proto, že se Satan pokou-
šel a pokouší zničit život. Nesmrtelnost
a život jsou z jiného úhlu pohledu dvě
různé věci. Člověk je nesmrtelný, a pře-
sto musí procházet trpkou zkušeností
umírání. To pro svou hříšnost – jako
trest za vzpouru. Snad se můžeme ocit-
nout v situaci, kdy se nám zdá být život
již tak těžký, že se domníváme, že smrt
nám život ulehčí. Zůstává otázkou, kte-
rou však nikdo z těch, kdo si život,
respektive umírání takovým způsobem
ulehčil, nezodpoví, zda pro něj smrt byla
skutečně vysvobozením, nebo jen brá-
nou k něčemu ještě horšímu, než proží-
val na světe vezdejším. Ve stejné, nikým
nepotvrzené a nedosvědčené iluzi tak
zůstávají i všichni atheisté, kteří se do-
mnívají, že smrtí všechno končí. Je nepo-
chybné a Písmem dosvědčené, že Bůh
stvořil člověka nejen nesmrtelného, ale
také pro život na své úrovni – jako něko-
ho, s kým může na své úrovni komuni-
kovat. Zaručovalo skutečně ovoce ze
stromu  života jen nesmrtelnost? Je zde
řeč o životě a ne o nesmrtelnosti. Pod-

statou prvotního hříchu bylo nejspíš po-
dezření, které Satan Evě našeptal, že Bůh
lidem odpírá záměrně prostředky k to-
mu, aby se Bohu mohli ve všem podobat.
Zapovězením  ovoce druhého stromu
však Bůh chránil člověka před pozná-
ním, o kterém věděl, že člověka nepo-
vznese na božskou úroveň. Lidé se stali
bohy sami sobě -  až do smrti. Nikde v
Písmu nenajdeme potvrzení pro speku-
laci, že by snad smrt byla Božím zámě-
rem pro člověka, aby se svět náhodou
nepřecpal lidmi. To je skutečně pohádka,
která ke křesťanské víře nepatří. Naopak
zcela jasně Písmo dosvědčuje, že s ne-
smrtelnými lidmi měl a má Pán Bůh zá-
měry, které překračují jeho pozemskou
existenci. Pán Ježíš odešel, aby nám při-
pravil místo. Co je tím místem míněno,
to přesně nevíme, ale rozhodně to není
postel a stůl s rozkošemi tohoto světa.
Spíš si to představuji jako pracovní mís-
to, nebo prostor pro službu Bohu, nebo
službu v Božích službách. D.H. zmíněné
osidlování jiných planet v tomto kontex-
tu tak ztrácí svou fantastičnost. Tak jako
Bůh přemístil Enocha a Eliáše do své
blízkosti bez zkušenosti smrti, tak bylo a
je Božím záměrem přemísťovat své věrné
do své blízkosti. K tomu Pán Bůh nepo-
třebuje smrt. Přesto jedna smrt byla ne-
zbytná a nutná, aby trest za hřích byl
smazán jednou provždy. Spravedlivý
Bůh neruší zákony, jejichž platnost po-
tvrdil. Hřích vzpoury musí být po-
trestán. Dostačující je jen trest nejvyšší
a tj. trest smrti. Všichni si proto zaslu-
hujeme smrt, protože všichni máme svůj
podíl na vzpouře proti Bohu. Zachráně-
ni můžeme být jedině někým, kdo zemře
místo nás. Tím, kdo se obětoval místo
nás, je Syn člověka Pán Ježíš Kristus.

Jediný člověk, který nezhřešil. Druhý
Adam, jak o něm svědčí apoštol. Neexis-
tuje jiná cesta k životu, než Pán Ježíš
sám. Přestože i po jeho vítězství nad
smrtí umíráme, jsou jednou provždy od-
straněny následky tohoto trestu za
vzpouru proti Bohu. Cesta do Boží za-
hrady je nám otevřena. Bez víry v tuto
zástupnou smrt se nikdo nedostane na
místo, které Pán pro něj připravil. Vítěz-
ství Krista znamená zároveň prohru
jeho nepřítele, který smrt používá jako
svůj nejhorší nástroj zmaru.
Smrt, která patří k životu - to je ateistic-
ký slogan moderního světa. Smrt nikdy
nepatřila, nepatří ani nebude patřit k ži-
votu. Je jeho naprostou negací a něčím, co
Bůh člověku nikdy neurčil ani nepřál.
Patří do satanského arzenálu a Satan se
touto zbraní ničí s Božím svolením lidské
životy. Spolu s tím, kdo jí vládne, bude
podle svědectví Písma definitivně zniče-
na. Tomu věřím a to je mou nadějí.

Dopis čtenáře

Vážená redakce,
s velkým zájmem jsem si přečetl v ET-KJ
8/2010 článek "Papežské tajemství pro-
lomeno". Udivilo mne, jakou starost má
EPD o "Případy sexuálního zneužívání
v zařízeních katolické církve". Katolická
církev odhaluje případy desetiletí staré,
takže když se to shrne na hromadu, jeví
se toho opravdu hodně. Nebylo by však
poctivější místo mrvy v oku ka-tolické
církve pozorovat břevno ve vlastním
oku? Nejsme právě proto tak málo věro-
hodní ?
Moje dcera studovala na sociálně - práv-
ní škole. Objevila se možnost v rámci
mezicírkevního kontaktu zúčastnit se
studijní exkurze do anglických církev-
ních sociálních zařízení. Dívky z růz-
ných škol a církví zorganizoval do vý-
pravy protestantský duchovní z jakéhosi
malého sboru. Ženatý s dětmi. Na místě
si je k ubytování rozebraly místní věřící
rodiny. Jaký byl údiv jedněch takových
hostitelů, když jednou ráno nalezli pana
kazatele v posteli s jednou účastnicí ex-
kurze. Nedovedli to pochopit. Dcera me-
zitím zjistila, že účastnice exkurze pova-
žují projití postelí pana kazatele za zají-
mavou zkušenost a ona sama si vyslou-
žila pověst hloupé husy. Pan kazatel si
troufl mít harém.
Na Komenského fakultě studují muži i
ženy. Pár se dohodne, že i během studia
potřebují uspokojovat své sexuální po-
třeby, a tak si najdou společně placený
podnájem. Budou spolu bydlet jen kvůli
nezávaznému sexu. Po ukončení studia
se bez závazků rozejdou každý po svém.
Jakou pověst si zaslouží mít křesťanství,
má-li takové pastýře ?
Mne, kupříkladu, oddával homosexuální
kazatel, jinak ženatý s dětmi.
Protože protestanté nemají papeže, u
kterého by se zjistilo, že doporučil zamést
to pod koberec, zametá se to pod koberec
jaksi samo od sebe. Nebylo by poctivější
namísto péče o očistu katolíků věnovat se
vlastní očistě? Ale jak na to?

Šlechta - Pardubice

Reakce čtenářů

ská reformace, na což bychom mohli být právem hrdi, a to ekumenicky –
evangelíci i katolíci, ba i ateisté – bylo označováno jako revoluce.
Duchovní boj, o nějž původně šlo, se v důsledku takových nepřesných
posunutí obsahu slov scvrkl dominantně v pouhý boj sociální a tak je
mnohými vnímán dodnes. Jsme dědicové nekompromisních bojovníků
za pravdu a právo, nebo dědicové uchvatitelů a lapků, skrývajících se za
libým označením „spanilé jízdy"? Bojím se a zároveň mám trochu nadě-
ji, že v sobě nosíme odkaz těch i oněch. Vy jste přesně rozlišoval „zrno od
plev". Boží bojovníci, stateční obránci osobní víry i svobody vlastní země,
bez jediné postranní prospěchářské myšlenky, a teprve později útoční
bratříci–lapkové (román Bratrstvo), kterým už se stával čistý Husův odkaz
prázdným, leč stále atraktivním a účelovým pojmem. Kdo Vaše romány
četl, ví. Ví také, s jakou pílí, s jakou faktografickou i historickou věrností
byly zpracovávány, s jakým – někdy až únavným – smyslem pro detail
jste zachytil konkrétní portréty osobností, konkrétní popisy krajiny, měst,
putování, ví, že lze s Vaším F. L. Věkem chodit po Praze a sledovat její pro-
měny, jak je přinesl plynoucí čas. A nejen po Praze! Stejně přesně je
popsána Skalka i Dobruška a místa další.
Proč vůbec píši tyto řádky? Aby proti nedomyšlenému a nespravedlivé-
mu obviňování, které se snáší na Vaši hlavu, vystoupil alespoň někdo. I
když jde jen o zcela bezvýznamného čtenáře společensky dnes rovněž jen
málo významného periodika.

Milada Kaďůrková

Aloisi Jiráskovi 
po osmdesáti letech

Dokončení ze str. 3


