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Co je oním voláním k pokoře? Poko-
ra před Bohem pro mne znamená

především nevymáhat na Bohu, aby
se vše točilo kolem mých představ a
chodilo podle mých přání. Dobře to
ilustruje jedna stará příhoda, kterou
jsem někde četl: Kdosi si stěžoval sta-
rému reformátorovi Lutherovi, že se mu
v životě nic nedaří, jak by si přál. A
modlíte se? Stěžovatel: No, samozřejmě!
A modlíte se také Otčenáš? Ano, zajisté!
Luther na závěr odpovídá: Tak to jste si
sám vinen. Kdybyste se modlil „buď vů-
le má", třeba by šlo vše po vašem. Ale
když se modlíte „buď vůle tvá", nemů-
žete se potom divit.
To je sice vtipná historka, ale ono je
to někdy těžké při jímat v pokoře, co
Bůh dává. Někdy se to od našich
tužeb a představ dost liší. Pokora
před Bohem znamená přiznat Bohu
právo, aby to dělal jinak než my, aby

křížil naše záměry, aby se dála jeho,
nikoliv naše vůle. Nejen celé Písmo,
ale také lidské dějiny svědčí, že člo-
věčí pýcha předchází pád. Ale pro
pokorné je v našem oddílu připo-
menut opačný pohyb: "aby vás po-
výšil v ustanovený čas." Pán Bůh
nás nechce zašlápnout a zdeptat, ale
vytáhnout nahoru, k světlu a k na-
ději. Petrova výzva nás volá k poko-
ře, ne proto, abychom měli ještě víc
pocitů méněcennosti. Naopak, aby-
chom umožnili Pánu Bohu jednat v
našem životě. On stojí proti pyš-
ným, vzpírá se přistoupit na model
života pyšného člověka. Ale za to
dává milost, tedy svou přízeň a ná-
chylnost pokorným. 

Filip Jandovský, 
farář ECM Plzeň 3-Maranatha

Evangelický
týdeník
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Poselství k 15. neděli po sv. Trojici

Je třeba ocenit, že časopisu Respekt
se podařilo oživit „Příběh Cyrila a
Metoděje – Dva dobrodruzi, kteří
obrátili Čechy na Východ". V době
kolem státního svátku snad jako
jediné z našich periodik. Úkol na
malém prostoru náročný; některé
znovu tradované nepřesnosti se
však vloudily: 
1. Světlo vzdělanosti a křesťanství
přicházelo na Moravu několika smě-
ry již před misionáři z Byzance.
Dosvědčují to i základy křesťan-
ských kostelů, odpovídající prostře-
dí, jímž byli ovlivněni první misio-
náři. Ti přišli na Velkou Moravu již
před Cyrilem a Metodějem. Ať už
šlo o vlivy iroskotské nebo ilyrské.
Pravda je, že oba bratři působili cel-
kem poslušně pod jurisdikcí Říma a
Cyril tamtéž i poslušně, již vyčerpán
a v ústraní, zemřel. Misijní tažení do
střední a severní Evropy nešlo pří-

mo přes Alpy, nýbrž ze západní a
jihozápadní Evropy. Nejstarším do-
chovaným slovanským textem jsou
Frisinské zlomky, přepisované ze
staroslověnštiny latinkou. O pomě-
rech před misí byzantských bratří
svědčí i kostel v Nitře, který vysvětil
(nejspíše pro francké kupce) bavor-
ský biskup Adalram. Tamního teh-
dy ještě pohanského knížete Pribi-
nu posléze vyhnal kníže Mojmír za
Dunaj, kde tento založil nové, pa-
nonské knížectví v dosahu Blaten-
ského jezera, pod německou pa-
tronací, s biskupstvím solnohrad-
ským.
2. Osud Čech, oproti Moravě, byl
ovšem odlišný. Počátek víry a vzdě-
lanosti v Čechách také s našimi bra-
try souvisí jen omezeně. Nějaký
mocenský vliv Velká Morava v čes-
ké kotlině měla, církevně – praktic-
ky, více než omezený. Čechy zůstaly

ještě tři generace zemí křesťansky
neoranou, pomineme–li několik od-
bojných velmožů, kteří utekli do Ně-
mec a nechali se tam pokřtít. Až
kníže Bořivoj, ještě pohan, v samém
zenitu Metodějova života (885?)
zatouží „po integraci do Evropy" a
nechá se pokřtít. Jinak by Čechům
hrozilo, že se rozpustí v německém
moři, stejně jak Slované rozsetí na
sever až po Rujanu. Na Bořivojově
dvoře, má se za to, byla obrácenou
křesťankou jeho manželka Ludmila.
Také tam bylo několik kněží, posla-
ných Metodějem i jinými, latinské-
ho ritu. 
3. Na základě článku by mohl vznik-
nout dojem, že Moravě i oblasti
Čech hrozilo bezmála připojení k
byzantské církvi a do sféry Byzant-
ské říše. Nebylo tomu tak. Cyril ze-
mřel jako poslušný syn Říma tamtéž

Připletli jsme se s manželkou k desátému jubilejnímu Sázava-
festu. Neměli jsme tušení, jak mohutný je to podnik. Několik
čtverečních kilometrů bochánkovitých luk za městečkem rozdě-
lených moderními mobilními ploty na desítky parkovišť a sta-
nových ploch, u vchodu vždy mládenec dohlížející na pořádek.
Buňky WC pravidelně vyprazdňované, spousta prázdných od-
padkových košů, nikde pohozený pohár nebo papírek. Účastní-
ci: mládež, a to spíše ta mladší; dospěláků málo. Kolidovalo mi
to s kvalitou stanového vybavení a s množstvím drahých aut.
Vstupné na celý festival Kč 1100,00, jen na sobotu za Kč 600,-,
právo přespat v areálu Kč 100,00. Strava v kioscích a stáncích ne
předražená, ale nikoliv levná. S kontrolou věku pivařů se zřej-
mě nikdo netrápil, sem tam se kouřila balená cigareta, podezí-
rám, že s marihuanou. Občas prošla nevtíravá skupinka mla-
dých policistů, občas zadrnčel vrtulník, ale myslím, že jich vů-
bec nebylo třeba. Pořádek, čistota a klid.
Byli jsme tam s manželkou jako přišlí z jiného světa: Jediný
notně již dědkovský pár. Ale všichni nám ustupovali a jen zcela
výjimečně se někdo za námi ohlédl.
Až k pódiu jsme už pro vzdálenost nedošli. Ale na jedné lavič-
ce se k nám přitočili dva sympatičtí mládenci. A zdáli se být
skutečně potěšeni, že se sem za nimi někdo ze staré generace
vypravil a o jejich festival se zajímá. Zpovídali nás, zda a která
ze skupin se nám líbí a které skupiny a co hrály a zpívaly za
našeho mlada. Až jsme se styděli, nejen jak málo toho víme o
současnosti, ale i jak málo si pamatujeme z vlastních časů. 
Narazili i na generační vztah. A skoro na rozloučenou pak ten
hovornější z obou chlapců shrnul téměř doslova: "Já proti sta-
rým doopravdy nic nemám. A v tramvaji je klidně pustím sed-
nout. Ale nic mi neříkají. A pořád jsou zamračení ..."
Stále na to myslím. Pořád mluvíme, pořád píšeme ... a nic neří-
káme. Jsme němá generace? A jen se mračíme. Jako bychom to-
ho v životě příliš mnoho prošvihli a hněvali se na něj, na sebe i
na jiné. Mračíme se asi právem. Ale rozhodně ne k užitku.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz 

Němá generace

Světlo přišlo nejen od východu

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Soubor Rolling Hills - viz str. 2

PÝCHA PROTI BOHU, 
BŮH PROTI PÝŠE
Dokázat obstát v ďábelských poku-
šeních je pro člověka otázkou života
a smrti, ve hře je celý duchovní život
i věčná spása.
Lidé v určitou dobu pracují a v jinou
dobu odpočívají. Démoni jsou aktiv-
ní stále a neodpočívají nikdy. Lidé

někdy hovoří vážně a jindy žertují.
Démoni nemají smysl pro humor, a
proto hovoří vždy smrtelně vážně.
Lidé se umějí smát, ale démoni ne-
vědí, co je smích. Když člověka po-
noukají k tomu, aby se smál, pak je
to jen úšklebek, v němž není obsaže-
na skutečná radost.
Boží díla jsou úchvatná. Ďábelská
zloba však na to nedbá, a proto se
démoni noří ve své pýše stále do
hlubších temnot.
Láska a kříž - to jsou tajemství, která
zlý duch nenávidí, protože se jich
zřekl a rozhodl se pro nenávist a so-
bectví.
Posláním vtěleného Slova Ježíše je i
vysvobození člověka z hříchu, tedy
osvobození člověka od zlých duchů,

kteří člověka k hříchu svádějí a
ponoukají. 
Jako kdysi, tak i dnes! Velkou poráž-
kou démona je pravá křesťanova ví-
ra. Bůh se pak stává pro své dítě
nedobytnou pevností, v níž smí díky
daru víry a milosti přebývat. 
Ve světě, kde nemoc je jednou z pří-
čin utrpení, kde vznikají nekontrolo-
vatelné viry a ničivé bakterie, je Boží
uzdravení jedním ze znamení spásy.
Znamení mají doprovázet církev,
když káže slovo Boží, aby svět mohl
uvěřit. Náš protivník ďábel se nepře-
stane pokoušet zničit Boží dílo, ale
my se ho v jednání ve víře nemáme
obávat. 

Jiří Ježdík,
farář ČCE Písek

Redakce se omlouvá autorům i čtenářům, že vlivem letní nepravidel-
nosti ve vydávání došlo k tomu, že byly objednány dva biblické úvod-
níky na stejné datum a stejný text. Bylo by škoda je neuveřejnit - a tak
předkládáme oba příspěvky.
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Pokračování z minulého čísla
1747: Pražská univerzita vydala no-
vý studijní a zkušební řád. Dozor
nad univerzitou převzal pražský
arcibiskup z titulu virilního kancléře
univerzity (oslabení pozic jezuitů)
-počátek finančních, daňových a
správních reforem v Rakousku,
podporujících centralismus a byro-
kratizaci
-v berlínském Rixdorfu vznikají
další evangelické sbory – luterský a
reformovaný
1748: centralistický systém zaveden i
v českých zemích, vstoupil v plat-
nost tzv. první tereziánský katastr
(zpracováván už od roku 1713)
-zřízení stálé armády (nezávislé na
schvalování zemských sněmů, země
pouze přispívaly pevnou roční část-
kou)
1749: manžel Marie Terezie Franti-
šek Lotrinský zřídil soukenickou
manufakturu v Kladrubech
-oddělení politické a soudní správy
na Moravě a ve Slezsku
-nový ústřední orgán Direktorium
pro veřejné a finanční záležitosti
(později pod názvem „Spojená
dvorská kancelář česko-rakouská")
-vrcholným politickým a hospodář-
ským úřadem Českého království se
stala Královská reprezentace a ko-
mora v Praze (místo zrušeného mís-
todržitelství). Podobně se stalo i na
Moravě a ve Slezsku
1751: vytvoření zemských manufak-
turních úřadů
-postátnění krajských úřadů (ze sta-
vovských hodnostářů se stali úřed-
níci)
1752: v Klementinu založena dodnes
funkční meteorologická stanice
-zřízena Úvěrní banka v Brně
1753: cenzura knih svěřena cenzo-
rům jmenovaným vládou
-první soupis obyvatelstva (nepřes-
ný) – Čechy cca 2,5 mil., Morava a
Slezsko cca 1,5 mil.
1753–1775: přestavba Pražského
hradu
1754: žádost Marie Terezie (na návrh

vídeňského arcibiskupa) papeži
Benediktu XIV. o zrušení 24 zasvěce-
ných svátků (potom se konaly boho-
služby, ale smělo se i pracovat).
-první lesní řády pro Čechy a Mo-
ravu – obnova a ochrana lesů
-bleskosvod Prokopa Diviše (pre-
monstrát)
1757: druhý tereziánský katastr včet-
ně soupisu panské půdy (domini-
kálu)
1761: vyšel první díl České kroniky
Václava Hájka z Libočan s kritickým
komentářem vydavatele Gelasia
Dobnera
1762: oficiální úřední pokus o statis-
tické zjištění kacířství v Čechách po
linii státní i církevní
1763: zemské správní úřady přejme-
novány na zemská gubernia
-sekularizována filosofická fakulta
(dosud pouze jezuité, nyní hlavní
vliv K. H. Seibt)
-na pražské univerzitě zřízen ústav
mineralogie a metalurgie
-vznik manufaktur v Kosmonosích
(bavlna), Kladrubech (vlněné látky –
druhá vedle manufaktury Františka
Lotrinského) a v Brně (jemné vlněné
tkaniny)
-zahájena stavba pevnosti Josefov
1764: obnoven protireformační pa-
tent z roku 1749, stát hlavním činite-
lem boje proti „nekatolíkům", řím-
skokatolická církev podřízena stát-
nímu dozoru
1765: nařízeno vyučování češtině na
jezuitských gymnáziích
-restituce hrdelních soudů, stanoven
jejich počet a uzákoněna přítomnost
zkušeného právníka u každého z
nich
1766: nový tereziánský zákoník;
kruté tresty odstraněny, ale mučení
bylo stále rozhodujícím důkazním
prostředkem
1768: založení České obchodní spo-
lečnosti pro export
-anonymní memorandum upozor-
ňující vídeňskou vládu na vrchno-
stenský útisk poddaných
1768–1770: vyšetřování některých

nepřístojností vrchností, zejména na
dobříšském panství
1769: založena Soukromá učená spo-
lečnost (od roku 1775 vydávala sbor-
níky)
-vznikla manufaktura (vlněné látky)
v Nové Kdyni
-ustavena Vlastenecko-hospodářská
společnost v Praze
-budování kartounek v severních
Čechách
1770: Moravská hospodářská spo-
lečnost v Brně
1770–1771: neúroda,hladomor, řada
selských vzpour (jižní, západní a
střední Čechy, Čáslavsko)
1771: inspekční cesta Josefa II. po
českých zemích
1772: první veřejná čítárna zahranič-
ních časopisů (založil pražský nakla-
datel, svobodný zednář Wolfgang
Gerle)
-vyhlášena zásada obecné vojenské
povinnosti (výjimku tvořila některá
povolání)

c) některé významné postavy:
Marie Terezie, Fridrich II., Ernst
Laudon, Bedřich Vilém Haugwitz,
Václav Antonín Kounic, Karel Jind-
řich Seibt, Josef Stepling, Prokop Di-
viš, Josef Petrasch, Gelasius Dobner,
Ignác František Platzer, Kilián Ignác
Dienzenhofer (už je ve čtvrté etapě),
Anselm Lurago, Jan Dismas Zelen-
ka, Jan Šlerka, Tomáš Kučera, Josef
Přibyl st., Voršila Koubová

VI. ETAPA 1773–1790: OBDOBÍ
NÁSTUPU OSVÍCENSTVÍ

a) obecný přehled:
1773: zrušení jezuitského řádu pa-
pežskou bullou Klementa XIV.
1780: počátek samostatné vlády
Josefa II.
1781: Fridrich (Bedřich) II. vydává v
Prusku 1. díl zákoníku Corpus iuris
Fridericianum (základ moderního
právního systému)

Pokračování příště

Tradice doby pobělohorské 8.

Soubor je jedním z pěti pěveckých
těles sboru Covenant Church v Ka-
lifornii. Na letošní prázdniny si
naplánovali dvanáctidenní turné
po Evropě. Navštívili při něm Ně-
mecko, Rakousko a Českou repub-

liku. Jejich vystoupení nebyla typic-
kými koncerty. V programu bylo
vždy několik „svědectví". Ta jsou
určitou sázkou do loterie. Mohou
být totiž působivá, ale i trapná. Ta-
dy v Lysé se většinou podařila.
Hned po příjezdu jsme se s našimi
hosty vydali na radnici. Pan staros-
ta jim popřál příjemný pobyt a při-
ťukl si s nimi skleničkou šampu-
su. Pak se v kostce dozvěděli o ději-
nách obce počínaje dobou, kdy byla
Lysá věnným městem českých krá-
loven, přes rod Smiřických a Špor-
ků, až k současnosti. Zvláštní zřetel
byl přitom věnován situaci evange-
lické menšiny, která ve městě pro-
kazatelně existovala už před rokem
1620.
Z radnice jsme se vydali do zámec-
ké zahrady. Naši hosté se stále fotili
a co chvíli mizeli v zelených habro-
vých tunelech. Na anglický park
jsme se z francouzského jen z dálky
podívali a už jsme spěchali dolů k
faře. Vzápětí stál celý soubor v kos-
tele. Bubeník a klávesista si ohma-
tali nástroje, zpěváci zapěli pár
melodií. A už tu byli první příchozí.
Sešlo se jich skoro dvakrát tolik, co
ráno na bohoslužbách – 130.
Obecenstvo nejvíce oslovovaly spi-
rituály. Při nich se roztleskalo do

rytmu a jednou dokonce zpěváky
napodobovalo v nějaké gestikulaci.
Největší aplaus ovšem sklidil sólis-
ta Jerome Broomfield. Obrovský
černoch se zlatou náušnicí prochá-
zel mezi lavicemi a zpíval přitom
jímavé melodie. Děti se nejprve
tiskly ke svým maminkám a zakrý-
valy si tvář. Když zaslechly jeho
hlas, tak po něm začaly z jejich ná-
ručí i ony zvědavě pokukovat.
Závěrečným potleskem jsme si vy-
mohli jednu píseň navíc. Místní pan
farář při děkování konstatoval, že
Američani mají zkrátka spirituály v
krvi. Vystoupení komentoval i tím,
že podle toho, co jsme viděli a sly-
šeli, musí být v amerických koste-
lech veselo, a že zpěv krásných pís-
ní činí z obyčejných lidí lidi neoby-
čejné. Dirigentu Davidu Halverso-
novi pak předal na památku soubor
dvanácti velkoformátových foto-
grafií města.
Po koncertě se naši hosté ještě zdr-
želi při pohoštění na farní zahradě.
Spolu s nimi tu zůstalo i mnoho
místních, takže docházelo i k česko-
americkým rozhovorům. Rozloučili
jsme se až s padajícím soumrakem.
Zpěváci nasedli do autobusu a
zamířili do Prahy, odkud se druhý
den vraceli do Kalifornie. Hospo-
dyňkám, které připravily pohoště-
ní, vzkazují, že takové, jaké dostali
v Lysé, za celé turné neměli.

Emanuel Vejnar

Rolling Hills

v klášteře, Metoděj vždy horko těž-
ko prokazoval svou západní pravo-
věrnost. Jeho poslušnost vůči papeži
byla zřejmá a na ní zakládal své
postavení. Po vyhnání a odchodu
Metodějových žáků na Rus, do Bul-
harska, se i tam stala staroslověnšti-
na liturgickým jazykem a základem
pro užité písmo. V Sedmihradsku,
Moldávii, dnešním Rumunsku, se
malebnou „pokroucenou alfabetou"
psalo až do 18. – 19. století a poté 
se přešlo na latinku. S nadsázkou
vzato, málo platné, mezi Slovany
jsme byli stejně jako první gra-
motní!
4. Vztah strany
podobojí i Jed-
noty bratrské v
Čechách k pravo-
slavné tradici byl
jen okrajový. Hu-
sité si nemohli
nepovšimnout,
že pravoslavní
takříkajíc přijíma-
jí „podobojí". Teo-
logicky zde pří-
mých souvislostí
celkem nebylo.
Jednota bratrská
pak hledala ve
světě „jiné jedno-
ty", nezávislé na
„jednotě římsko-
katolické". Bratři

proto cestovali na Blízký východ, do
Egypta, na Rus. Zde se také bratr
Rokyta v jisté naivitě setkal s carem
Ivanem Hrozným, který jej vyslechl,
velkopansky poučil a drsným přípi-
sem jako propadlého zhoubným
naukám v podstatě vyhnal. Jednota
bratrská tak zřejmě přišla o své
iluze.
5. Dočetli jsme se, že „Den slovan-
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
je jediným církevním a zároveň stát-
ním svátkem našeho současného
kalendáře". Není tomu tak; o den
později se slavil svátek Husův. 

Jan Kašper

Světlo přišlo nejen
od východu

Dokončení ze str. 1

Vydat se na daleké cesty bývalo
vždy krokem do neznáma.
Rozumní lidé se ve středověku
nejraději drželi doma a když už
někam museli, byla to událost.
Zato dnes je to jiné, za prací se
musí dál a dál, do Prahy prý
denně dojíždí již milion lidí. Z
místa na místo se tedy pohybuje
kdekdo. Na Ukrajině se dokonce
lidé zdraví s příjezdem. Na první
pohled úsměvné, ale kdo nezažil,
nepochopí.
Často cestuji takovým červeným
motoráčkem z 50. let lidově zva-
ným kostitřas a onehdá si stěžu-
ji: "To je hrozný, jak ty dveře
bouchaj, jako by nestačilo, že se
tu v tom vedru nedá pořádně

vyvětrat. Jsem z tý cesty do
práce unavenější než z práce
samotný." Tu náhle se na mě
usmála nějaká důchodkyně a
veselým hlasem dodala: "Ale
panáčku, buď rád, že jedeš."
To jsem si měl možnost brzy při-
pomenout, když někde na trati
cosi vyhořelo a široko daleko
nastalo astronomické zpoždění.
Automatizace selhala a v osiře-
lých domečkách u kolejí již
nikoho nebylo, kdo by byl scho-
pen mávat na vlak. Jak smutné,
pomyslel jsem si.
Vtom jsem si však uvědomil, že
Ježíš chodil většinou pěšky a na
poměry cest nereptal. Ostatně,
své zkušenosti použil v příměru

o cestě do pekel, která je pohodl-
ná a široká, a o úzké kamenité
cestě do Nebe. Cestovatel možná
leccos pochopí, všechno má svůj
smysl. Otec Abraham musel
vyjít za Bohem do neznáma stej-
ně jako Mojžíš kráčející moři
vstříc. Hospodin je vedl a vždy
to bylo k užitku.
Kéž nás Pán provází na našich
cestách, ať už jsou jakékoliv. S
trochou nadsázky si troufám
tvrdit, že bez Krista a to nejen
na českých drahách, daleko
nedojedeme.

Pán vás provázej.

Ivo Kraus

Zoufalý cestující



Dost málo známá, ale duchovně
výživná a inspirující spisovatelka
Věra Ludíková poskytla vděčné
čtenářské obci několik dosti spo-
rých, ale vydatných knížek zahrnu-
jících její prózy, především však její
poezii; tu si zčásti nechala překlá-
dat do jiných (i asijských) jazyků.
Chtěl bych upozornit na dva po-
slední spisky: jsou to ESEJE (Gran-
tis 2009) a POCTA BOŽENĚ NĚM-
COVÉ (Grantis 2010). Eseje uvádí
Tomáš kardinál Špidlík a uzavírá
docent PhDr. Josef Štěpán. Poctu
Boženě Němcové uvádějí a zakon-
čují obě zmíněné autority. 
Eseje mají 118 stran, Pocta je kratší
(94 stránek). Grafickou stránku
nám věnoval Jan Moravec a M.
Janyš. Obě knížky mají obdélníko-
vý A5- tvar a připomínají buď širo-
kou záložku nebo zápisník s jem-
ným nárysem životních cest. 
Eseje skýtají témata Tajemství bás-
níků – O literatuře, umělecké tvor-
bě a smyslu života – O tradici a dě-
dictví minulosti – Naše společnost
– Čas naděje – Strom až do nebe. A
také tři úvahy: Duchovní hladiny

univerza – O psí duši – Krajina bás-
níků. Už z tohoto výčtu lze s po-
třebným utišením sledovat široké
spirituální rozpětí: od věcí nejin-
timnějších až po kosmické dálavy.
Rozhlédneš se po instruktivně iro-
nické Procházce parlamentem. Úva-
hy Ludíkové jsou v dobrém smyslu
vlastenecké: "Podle tibetských pro-
roctví vzejde myšlenková obroda
pro svět někde poblíž nás, anebo
přímo z našeho území, od národa
zkoušeného, od národa s tolikerou
zkušeností, od národa, který ve
zkouškách obstál, od národa, který
má co světu sdělit i dát. Sdělit i
něco světu dát může země naše, ze-
mě česká, domov můj." (Eseje, str.
54) Útěšně znějí básnířčiny verše
zakončující úvahu Nebojme se…
Zalévej stonek rovných slov, / slov krás-
né řeči; /zalévej stonek, ať je pevný…/
S pocitem letu ptáků / až do volných
prostorů / s pocitem rozpjatých paží až
do duchovních sfér /předávám všem, kdo
mu porozumí, /váš vzkaz: Nebojme se!
(str. 28). Básník není jen vynaléza-
čem krásných, jímavých slov, je to
jakýsi artista a akrobat: je to „cho-

dec po obloze", v prsou mu tkví
ostnitá otázka a „hromadí záblesky
v Malém voze" (str. 18).
V Poctě Boženě Němcové se Ludí-
ková inspiruje útržky dopisů Něm-
cové známým i málo dnes známým
osobám, ludíkovské verše pak ply-
nou jakoby samy od sebe. Tady, z
těch vzácných fragmentů dopis-
ní Němcové, vane tiché zoufalství
(vztah k muži, rodině, malé stvoly
feminismu i dnes moderního, ne-
dostatek času psát a tím se druhým
dát, až skoro modlitební pokusy
přežít všemu navzdory), ale i štkavá
naděje, naděje doprovázená vě-
domím vlastních prohřešení rozpo-
znaných příliš pozdě. Mějme své uši
pro úprosnou interpretaci paní
Ludíkové: Duše, duše plná chvění, /ty
rozechvíváš ladičky blízko nás, /obýváš
prostory vysoko nad námi, /toužíš být
nablízku hvězd.
Snové krajiny, krajiny jiných světů,
krajiny /poezie a malovaných obra-
zů…Jsme pravými dětmi, cítíme se být
tolik oslovováni hvězdami a celým
Vesmírem (str. 41).

Milan Balabán

3ET-KJ

Laskavé stezky Věry Ludíkové

(Na základě archivních materiálů Českobratrské církve evan-
gelické a fondů státní správy Národního archivu zpracoval
Jiří Piškula. Vydáno v Knižnici studijních textů ČCE „Cesta
církve 1", Praha 2009, zkráceno – E. Vejnar)

Němečtí evangelíci a nacismus
V poválečném Československu byla Německá evangelická cír-
kev (NEC) vnímána jako výrazně pronacistická. Tento soud byl
ovšem spíše intuitivní či vysloveně tendenční. Otázka zapojení
NEC do složek nacistického režimu zůstává dodnes nezodpo-
vězena. Zcela nezpracovány jsou klíčové prameny z doby
Druhé republiky a Protektorátu. Určitý obrázek si však lze udě-
lat z hlášení úřadů První republiky. Důležité je, že tyto materi-
ály nejsou zatíženy tendenčností poválečných let.
Prvorepublikové orgány vyšetřovaly NEC s ohledem na mož-
nou nacistickou orientaci a agitaci v letech 1930 – 38. Při šetření
nebyly shledány přímé důkazy o nacistické propagaci. Vý-
hrady vůči NEC se týkaly shromažďování ilegální pošty na
farách, zvaní duchovních z Říše, pořádání porad a přednášek
neznámého obsahu, prázdninových pobytů dětí v Německu,
zapojení do německých národních spolků a přijímání peněz z
Říše. Nejčastější výtkou vůči NEC byly sympatie vůči
Sudetendeutsche Partei (SdP). Minimálně sedm farářů bylo její-
mi aktivními členy. (Podle poválečných údajů Ministerstva
vnitra (MV) byli členy SdP prakticky všichni faráři.) NEC však
s SdP nespolupracovala jako instituce. Vyvstává navíc otázka,
zda je vůbec možno chápat sympatie k SdP do r. 1938 jako při-
takávání nacismu. Až do obsazení Sudet popírali představitelé
této legálně existující politické strany velkoněmecké tendence a
orientaci na nacismus. SdP se do té doby prezentovala jako
ochránce německé menšiny. Jeden ze sedmi farářů, členů SdP,
Walter Stoeckel, podle úřední zprávy rozmnožoval a mezi
svými kolegy rozšiřoval texty protinacistické německé
„Vyznávající církve". Pozoruhodné je i to, že do Říšské církve se
NEC začlenila až v r. 1940. Slezská evangelická církev se přitom
do Polské evangelické církve začlenila 7.11. 1938, okamžitě po
odtržení Sudet.

Poválečná situace Německé evangelické církve
Po válce neměla NEC prakticky žádnou možnost ovlivnit svou
budoucnost. Už v prvním červnovém týdnu proto začalo její
vedení řešit své záležitosti prostřednictvím Synodní rady Čes-
kobratrské církve evangelické (SR ČCE). V této době začíná
docházet k prvním konfiskacím jejího majetku. (Kostel a fara v
Trutnově, Brně, Č. Budějovicích…) Od poloviny června začíná
majetek NEC zajišťovat SR ČCE. Ta rovněž intervenuje za její
zatčené faráře, jejich rodinné příslušníky a formou půjček jim
poskytuje finanční výpomoc. Do odsunu německého obyvatel-
stva jsou postupně zařazováni i faráři, takže NEC začíná mít
problémy s personálním zajištěním správy svých věcí.
V červenci s nelibostí evidují zápisy jabloneckého ústředí NEC
první nucenou správu svého majetku ze strany Českosloven-
ské církve (CČS). Informují o tom SR ČCE a snaží se, aby veš-
kerý její majetek přešel na ČCE jako teologicky jí nejbližší cír-
kev. 21. 8. 1945 požádala Rada NEC o připojení k ČCE.
Ministerstvo školství a osvěty (MŠO) tuto žádost z formálních

důvodů neuznalo. (Musel by ji totiž potvrdit sněm, který však
nebylo možno svolat.) Své rozhodnutí o spojení s ČCE zopako-
vala Rada NEC v letech 45 - 46 několikrát. Pravděpodobně
právě tato její snaha vedla v únoru 1946 k zatčení jejího prezi-
denta E. Wehrenfenniga. Naznačuje to m.j. zpráva libereckého
faráře Šuchmanna, kterému jablonecká policie sdělila, že zatče-
ní provedla na pokyn Ministerstva vnitra. V srpnu 1946 byl
Wehrenfennig odsunut. Tím byla NEC v Československu uml-
čena.

Politické předpoklady soupeření o majetek
O majetek NEC měla ovšem zájem i CČS. Předpokladem jeho
získání byla jeho konfiskace. Tou by se stal obecným vlastnic-
tvím, o který by se mohl hlásit kdokoli. Konfiskaci majetku
NEC prosazovala v poválečném politickém spektru KSČ. Toto
její řešení se proto CČS rozhodla podporovat. Po válce okamži-
tě sesadila své zkompromitované vedení a do čela si postavila
„Ústřední národní správu". Jejími členy byli komunisté
František Hub (pozdější vedoucí Státního úřadu pro věci cír-
kevní), Václav Mollkup (pozdější pražský krajský církevní
tajemník) a pražský biskup Miroslav Novák. Ten se nechal na
pokyn ÚV KSČ později ze strany vyškrtnout a byl veden jako
„důvěrný člen". Zachovaly se dopisy z ledna a února 1947, v
nichž Novák gratuluje Klementu Gottwaldovi k politice vlády,
připomíná mu svou „pokrokovost" a stěžuje si, že ještě nedošlo
ke konfiskaci majetku NEC. Konfiskace majetku NEC se na
komunisty vedeném Ministerstvu vnitra domáhala i Ústřední
rada CČS. 
ČCE se obracela na ostatní strany, především na evangelíky v
jejich řadách. Posílala jim a jejich poslaneckým klubům ohled-
ně NEC různé rezoluce. (KSČ nebyl adresován jediný dopis.)
Největší pomocí ČCE se stal národní socialista František
Loubal. Ten se stal v květnu 1945 předsedou Zemského národ-
ního výboru v Brně a svým vlivem pomohl získat ústavy v
Sobotíně a Myslibořicích. (Zemřel v 50. letech v Jáchymově.)
ČCE razila právní výklad, že majetek NEC je „veřejnoprávním
evangelickým majetkem". Pro tento výklad získala i Sloven-
skou luterskou církev, která by při jeho aplikaci získala majetek
NEC na Slovensku. 

Politicko-právní bitva
Základní právní rámec, podle kterého se na majetek NEC
pohlíželo, tvořil dekret prezidenta republiky 33/108 Sb „O
úpravě československého občanství" a dekret 108/45 Sb. „O
konfiskaci nepřátelského majetku". První dekret odstavil od
majetku NEC původního vlastníka, druhý poskytl nástroj k
jeho konfiskaci.
SR ČCE se přihlásila o majetek NEC 28. 5. 1945 dopisem
Zemskému národnímu výboru v Praze a Brně. V tom oznamu-
je, že považuje majetek německých evangelíků za majetek ČCE.
V Brně bylo 17.7. rozhodnuto o přidělení majetku NEC do sprá-
vy ČCE jako církvi ideově nejbližší. Již 27. 7. ovšem
Ministerstvo školství a osvěty (MŠO) nařídilo, aby Národní
výbory ustavily nad majetkem NEC národní správu.
Ministerské nařízení mělo přitom větší právní váhu než roz-
hodnutí Zemských národních výborů.

V říjnu 1945 vydala SR ČCE memorandum obsahující právní
rozbor týkající se povahy majetku NEC. Jeho základní myšlen-
kou bylo, že uvedený majetek není majetkem hmotným, nýbrž
majetkem účelovým – tedy potřebným k praktikování víry
jedné konfese. Jako takový nepodléhá žádnému z konfiskač-
ních dekretů. Evangelická církev byla v Rakousku organizová-
na jako jednotný celek na základě patentu z r. 1861. Po roce 1918
se církev rozdělila podle národnostního principu. Je tedy logic-
ké, že má-li být nový Československý stát po roce 1945 jednot-
ný, musí se evangelická církev vrátit k jednotné správě.
S řadou memorand vyjadřujících její právní názor přišla i CČS.
Ta stavěla na červencovém výnosu MŠO zřizujícím nad majet-
kem NEC národní správu. NEC hodnotila jako národnostně
nespolehlivou, s nacistickým charakterem. Tedy ve smyslu
dekretu 108/45 Sb. vůči Československu nepřátelskou. Sama
sebe prezentuje jako uvědomělého pěstitele národního života.
Poskytnutí majetku NEC by jí pomohlo rozšířit toto působení
do pohraničních oblastí. Argumentuje i tím, že má v pohraničí
z nekatolických církví nejvíce členů. Termín „evangelický" po-
souvá na „nekatolický".
Chaoticky působí výnosy MV. V prosinci 1945 MV souhlasí s
rozpuštěním NEC a sloučením s ČCE. Sloučení se však má
týkat pouze osob, nikoli majetku. V březnu 1946 přebírá MV
právní názor SR ČCE, že nárok na užívání majetku NEC má
ČCE. Od června 1946 - tedy po pro KSČ úspěšných volbách -
však začne zastávat názor, že se konfiskační dekret vztahuje i
na majetek NEC. MŠO naproti tomu trvale tvrdí, že se tento
dekret na majetek NEC nevztahuje a disponování s ním je třeba
vyřešit zvláštním zákonem. Než se tak stane, souhlasí však s
uvalením národní správy. V r. 1946 se o majetku NEC jednalo
na čtyřech schůzích vlády. Vždy patově. Komunističtí ministři
žádali konfiskaci, nekomunističtí byli pro jiné řešení.

Únor 1948 a jeho důsledky
Krátce po převratu bylo MŠO vyzváno sborem CČS v Ústí n.L.,
aby realizovalo návrhy na konfiskaci majetku NEC a přidělo-
valo jej nekatolickým církvím v pohraničí podle potřeby.
Vedoucím církevního odboru MŠO byl bývalý duchovní CČS,
člen KSČ Vladimír Ekart. Dr. Ammer, kterého na MŠO vníma-
la jako „svého člověka" SR ČCE, zde v dubnu skončil. Koncem
března se sešli na Úřadu předsednictva vlády zástupci MV a
MŠO a dohodli se na speciálním zákonu, který bude projednán
ve zkráceném řízení. ÚV KSČ vyhodnotil deset dní před přije-
tím zákona CČS jako „vhodný nástroj" pro své politické cíle a
25. 4. 1949 rozhodl, že součástí podpory této církve bude i pře-
dání konfiskovaného majetku NEC. Zákon 131/1948 Sb. „O
likvidaci právních poměrů NEC" byl schválen už 4. 5. 1948. V
jeho důvodové zprávě se mluví o zachování kultového účelu
pro potřeby nekatolických církví, z nichž je na prvním místě
jmenována CČS. Církve pak byly osloveny, aby podaly své
návrhy na rozdělení majetku. Vzhledem k vlivnému postavení
některých členů CČS v novém režimu a zmíněnému usnesení
ÚV KSČ nepřekvapí, že CČS nakonec získala většinu, tj. 73 %
majetku NEC, zatímco ČCE 27 %. V absolutních číslech to zna-
menalo pro ČCE 48 položek ze 176. Definitivně byly majetkové
převody NEC dokončeny až v roce 1958. 

Poválečný zápas 
o majetek Německé evangelické církve v Českých zemích

Záplavy (1998-2010)
Jdou hory mračen

jdou a jdou
a hrozivou jsou
pěstí sevřenou,

jež nad zemí se tyčí
a dopadá a ničí

běsnící záplavou.

To do soukolí země
to pyšné lidské plémě

vložilo ruku svou.

Když pak se příval valí.
jsme ubozí a malí.

V takové chvíli temné
kéž soucitně a pevně

navzájem bratry jsme.

Se Samařanem ochotně
srdce, čin, oběť přiložme!
S levitou, knězem jíti dál

není, co v Kristu Bůh si přál.
Samařana za příklad dal

a nejen dal - i dává.
Buď za to dík mu, sláva.

D. MOLNÁR



Už kvůli těmto třem mužům stojí za
to Pelhřimov navštívit. Doporučuji
cestu vlakem, je to pomalejší a vzne-
šenější. Víc uvidíte a uslyšíte. Mů-
žete jet z Tábora přes Obrataň, ale
krásnější cesta je z Horní Cerekve.
Lidé, co nesnášejí velké výškové roz-
díly, jezdí raději autem. Nicméně
motoráček z Cerekve je nezapome-
nutelný. Šplhá zatáčkovitou tratí 
do slušných nadmořských výšek s
úchvatnými výhledy, až zastaví v
Nové Bukové. A máte na dlani celou
Evropu, na budově zastávky je ná-
pis „Evropské rozvodí Dunaj – La-
be". Až vám zalehne v uších, když
sjíždíte pomalu přes Dobrou Vodu,
Zajíčkov a Rynárec do Pelhřimova.
Sotva zastavíte na pelhřimovském
nádraží, uslyšíte (správně slyšíme
srdcem!) překrásný Dřevínkův cho-
rál „Již Babylon velmi klesá, rány
Boží hodně nesa: z toho radujte se
věrní, že Bůh zprošťuje vězení Anti-
krista, svůdce světa, jehož je ukrut-
nost lítá." Husův odkaz ožívá, prav-
da se rozmáhá. Však si tu píseň za-
zpívejte, najdete ji v evangelickém
zpěvníku č. 400. K tomu i další čtyři,
jednu zpíváme před jídlem („Otče
náš všemohoucí"). Havel Dřevínek
se narodil v Pelhřimově v rodině

podobojí, vstoupil do Jednoty bratr-
ské a působil jako její kněz v Novém
Jičíně, v Třebíči a v Dačicích. Zemřel
v roce 1563.
Jdete dál až na malebné náměstí a
slyšíte hřímající hlas o „vyšší" prav-
dě a že Boží pravdu máme hájit a
konflikty řešit spíš domluvou a jed-
náním, a přitom mít ohled na slabé,
chudé a utlačované. Tak mluví
táborský biskup Mikuláš z Pelhři-
mova, řečený Biskupec. Byl ustano-
ven biskupem před 590 lety památ-
ného roku 1420.
Hledáte uličku Na obci a potkáte
Mikuláše z Vlásenice, vsi u Pelhři-
mova. Pravda, tento muž stojí na
okraji husitského hnutí v druhé půli
15.století, ale přesvědčí vás, jak je
důležité horovat pro mravní očistu a
spravedlivé sociální pořádky.
Už stojíte na konci uličky Na obci
č.153, dál to nejde, musíte zazvonit a
branku vám otevře Zdeněk z Pelhři-
mova (nic na tom nemění, že se na-
rodil v Bučovicích). Dovede všecky
ty Mikuláše a Havly mistrně přetlu-
močit do naší doby. Je ovšem pod-
statně mladší než oni. Převážnou
část svého života prožil ve století
dvacátém. Dokonce se podařilo zjis-
tit přesné datum jeho narození

23.8.1925 (teď jsou to prý údaje přís-
ně utajované). Tedy je pětaosmde-
sátník. Zdeňka z Pelhřimova známe
především z jeho působení v Libici
n.Cidl.,kde byl 35 let evangelickým
farářem a 14 let seniorem Poděbrad-
ského seniorátu v nelehkých do-
bách. Dokonce tu i trochu spolupra-
coval s Vojtěchem Slavníkovcem,
arcibiskupem pražským.
Právě v Libici vznikla před 50 lety
myšlenka na ekumenický překlad
Bible při návštěvě prof. Miloše Biče.
A překládalo se. ThDr. Zdeněk Sou-
šek byl předsedou a tajemníkem sta-
rozákonní překladatelské komise.
Nešlo jen o překlad sám, ale také o
vyjednávání s různými úřady a tis-
kárnami. Ale dílo se podařilo. Vděč-
ně vzpomínám, jaké obohacení i pro
sbor bylo, když překladatelská ko-
mise zasedala několikrát v Kolíně.
Díky všem překladatelům, kteří už
přešli do církve zvítězilé. Milému
pak Zdeňkovi z Pelhřimova i jeho
milé paní Slávince přejeme všecko
dobré od Hospodina.. Spolu s Hav-
lem Dřevínkem zpíváme:
„Co jsem já, že mne tak vážíš a takovou
milost činíš, v církvi své svaté mne cho-
váš, štědře svých darů dodáváš!"

Miroslav Frydrych

Mikuláš, Havel a Zdeněk 
z Pelhřimova

Inzerce

POZVÁNKA NA OSLAVU 90 LET
METODISTICKÉ CÍRKVE.

DEN D - 11.9. 2010
11. září proběhne v prostorách far-
nosti ECM Praha 2 (Ječná 19) oslava
90. výročí Evangelické církve meto-
distické u nás, v ČSR, ČSSR, ČSFR a
ČR a SR.
Oslavy se zúčastní také biskup
Heinrich Bolleter. 
Program začíná v 9 hodin. Od 13:30
do 17 hodin bude současně probíhat
program pro děti. Bližší informace
najdete na www.umc.cz.

* * *
POZVÁNÍ K VYUČOVÁNÍ V OBLASTI

EVANGELIZACE
Ulrich Parzany
německý evangelický pastor a evan-
gelista ProChrist, spolupracovník
Německé evangelické aliance a
YMCA, navštíví Prahu
Téma odpoledního vyučování:
1. Chceme mít děti?
2. Příprava sboru/farnosti pro evan-
gelizaci
Zveme zájemce o evangelizaci z
křesťanských církví ekumeny z řad
kazatelů, studentů teologie, starších
sborů, pracovníků v mládeži a mezi
dětmi.
Vyučování se uskuteční v neděli 
12. 9. 2010 odpoledne od 15 do 17 h
ve Sboru Církve bratrské v Praze 1,
Soukenická 15.
V neděli večer bude na stejném mís-
tě probíhat evangelizační shromáž-
dění se službou Ulricha Parzany od
18:30. Přijďte a pozvěte své přátele!

* * *
POZVÁNÍ NA VEČER EVANGELIA –

DOBRÉ KRISTOVY ZPRÁVY
Božím slovem slouží:
Ulrich Parzany
německý evangelický pastor a evan-
gelista ProChrist, spolupracovník
Německé evangelické aliance a
YMCA, navštíví Prahu
„Tak je to správné a milé našemu
Spasiteli Bohu, který chce, aby
všichni lidé byli spaseni a došli k
poznání pravdy."
1. epištola Pavlova Timoteovi 2,3-4
(Bible)
Srdečně zveme Vás i Vaše známé k
tomuto shromáždění, které se bude
konat v neděli 12. září 2010 v 18:30 ve
Sboru Církve bratrské v Praze 1,
Soukenická 15.
Pořádají společně: Sbor Církve bra-
trské v Praze 1, pražský seniorát
sborů CB a ekumenické společen-
ství pražských sborů a farností, které
společně pořádaly velikonoční čtení
Bible: Praha čte Bibli!

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; Ne 11.00 Hor-
ní Slavkov, Ne 8.00 kz Nové Sedlo,
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

Pozvánky

I FS ČCE V MERKLÍNĚ U PŘEŠTIC
hledá kazatele - kazatelku. Rádi
uvítáme někoho, kdo se cítí povo-
lán ke službě na malém sboru.
Bližší informace najdete na 
www.merklin.evangnet.cz, 
případně si je můžete vyžádat u
kurátora našeho sboru Pavla Ša-
loma (tel.: 603 862 544, e-mail:
pavel.salom@seznam.cz).

č. 19
SVOBODNÁ VĚŘÍCÍ 44 VŠ ze sever-
ní Moravy hledá hodného neza-
daného věřícího muže. 
E-mail: jb@sendme.cz

č. 20

RODINA ADÁMKOVA
Strávili jsme poslední překrásný
večer v rozkvetlé jarní přírodě Želez-
ných hor. Písněmi i modlitbami jsme
vyjadřovali svou vděčnost za Boží
moudrost, věrnost a lásku. A ještě v
šeru končícího dne jsme se prochá-
zeli po břehu ztichlé hladiny Sečské
přehrady, v níž se zrcadlily měnící se
barvy západu. Po stisku ruky a s
přáním dobré noci jsme usínali v
očekávání nového krásného dne.
Netušili jsme, že večerní přání a po-
zdravy jsou poslední. Ráno jsme
nalezli na lůžku už jen vychladlé
tělo našeho drahého tatínka, bratra
Jaroslava Adámka. Uprostřed noci si
ho odvolal Pán života i smrti. Tiše
přešel do království lásky a pokoje,
které po celý život vyhlížel a na
které se v hloubi duše těšil. 
Ve svých vzpomínkách „Jak život
šel" píše o počátcích svého života: 
„ Narodil jsem se ve staré evangelické
rodině. Můj otec Jan Adámek pocházel
ze sboru prusinovického, matka Marie,
rozená Buldrová, byla ze sboru chlebské-
ho. Do roku 1925 jsme žili v Holešově,
kde měl otec výrobu pleteného zboží. 
Do prusinovického kostela se chodívalo
většinou pěšky, asi 5 km cesty. Jednou
měsíčně bývalo shromáždění v Holešově,
v budově reálného gymnasia. Žili jsme
tak v městě, kde nebylo velkých možnos-

tí podílet se na sborovém životě. 
Naše rodina patřila k dobrým evangelic-
kým rodinám. Den jsme začínali ranní
pobožností a také jsme jej společnou
pobožností končili. Moje matka byla hlu-
boce věřící žena, která mne a sestru
vychovávala v bázni Boží a připomínala
nám často: „Děti, nechoďte tam, kam by
s vámi nešel Pán Ježíš." Byla zvyklá na
intenzivní sborový život ve sboru chleb-
ském a velimském; toužila po tom, aby-
chom se přestěhovali do jiného města,
kde bychom se mohli více podílet na sbo-
rovém životě.
K uskutečnění jejího plánu došlo až v r.
1926, kdy otec rozšířil svůj podnik a kdy
jsme se přestěhovali do Přerova, kde jsme
prožili téměř 50 roků života."

HOLEŠOV
Jaká byla náboženská situace v Ho-
lešově?
Pod vlivem faráře Josefa Syptáka
(1918-26) se Holešov stal kazatel-
skou stanicí prusinovického sboru.
V této době došlo ve sboru k du-
chovnímu oživení. Maminka Adám-
ková vodívala svého synka na večer-
ní shromáždění, která se konala v
soukromém bytě. Jedno z těchto
shromáždění zanechalo hluboký
vliv na dospívajícího chlapce. „Vzpo-
mínám si, že v tomto shromáždění Pán
Bůh promluvil k mému srdci velmi živě

a já jsem si o tom napsal záznam: >Byl
jsem ve shromáždění u Gajdošíků, kde
kázal pan Huževka z Jablůnky na Va-
lašsku. Toto kázání se mne velice dotklo,
že jsem se rozhodl, že budu následovat
Pána Ježíše. Svoje rozhodnutí však niko-
mu neřeknu, poněvadž změnu chci
dokázat svými činy a ne slovy.<“ 
„Dnes vidím," napsal později b. Adá-
mek, „že to byl první Boží apel na mé
srdce k rozhodnému následování Pána
Ježíše. Protože jsem to však chtěl činit ve
vlastní síle, tak jsem to dlouho nevydržel
Asi za 14 dní jsem se vrátil do starého
způsobu života. Snad jsem víc poslou-
chal maminku nežli dřív, ale jinak se to
projevilo pouze citovým vzrušením."

CHLEBY
Abychom porozuměli duchovnímu
životu v rodině Adámkově, který
velmi ovlivnila s. Adámková, ještě
několik slov k tolerančnímu sboru v
Chlebích, odkud pocházela. 

Pavel Smetana
Pokračování příště

Farář Jaroslav Adámek - 1.
svědek Kristův (20. 8. 1910 - 24. 5. 1986)
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SAMUEL SE PŘESTĚHOVAL
Milí přátelé,
jsme rádi, že vám můžeme ozná-
mit, že se nám nyní, po téměř 20
letech od založení nakladatelství
SAMUEL, naskytla možnost otev-
řít v Praze naše první opravdové
knihkupectví.  Od 1. září 2010 nás
tedy najdete na adrese: 
Soukenická 15, Praha 1 - a to včet-
ně kanceláře nakladatelství.


