
PŘEDPIS, NEBO RADOST?
Ř 14,17-19

Cítíme asi, jak to nejde dohroma-
dy. Předpis svazuje, radost je od-
vázaná. 

Radost bývá vyhledávaná, ale
předpisy nejsou oblíbené a lec-
kdo je raději obchází. Tak to je
vnímáno dnes v běžném životě.
Ale bývá to spíše důsledek leh-
komyslnosti než odpovědného
rozhodnutí.
Přesvědčení, že se něco má a
něco jiného nemá jíst a pít, budí
většinou úsměv. Ale je poctivé a
hodné úcty. Pavel k němu ta-
ké přistoupil s plnou vážností.
Nesouhlasí, ale nezlehčuje. V
jídle a pití nespočívá Boží králov-
ství. Tedy v Zákoně, protože ten
je tu celý zastoupen předpisem o
jídle.
Nespočívá v plnění, ale ani v
neplnění. Vždyť svoboda od pří-
kazů a zákazů nemůže být něja-
kým dalším břemenem zákona.
To by samozřejmě žádná svobo-
da nebyla. 
Setkal jsem se už s tím, že radost
ze spasení byla chápána jako

povinnost. Bylo to smutné.
Radost, o níž píše Pavel, je z
Ducha svatého a je doprovázena
spravedlností a pokojem. 
Duch svatý může být připodob-
něn k větru – nikdo ho nevidí,
neví, odkud jde a kam, ale účinek
je patrný. 
Spravedlnost neodsuzuje, ale
pomáhá rozlišit dobré od zlého.
Pokoj je přán všem, radost je
upřímná a sdílená. To stačí, o jíd-
lo nejde. 
Kdo takto slouží Kristu, je milý
Bohu a lidé si ho váží. Tak píše
apoštol. Zda je to pravda, záleží
také na nás. 
Vážíme si takových lidí? Víme o
nich?

Martin Litomiský
jáhen 
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Poselství k 19. neděli po sv. Trojici

Letos uplynulo patnáct let od vypra-
cování dokumentu Stanovisko ČCE
k problematice vysídlení sudetských
Němců, které 29. synod přijal za ofi-
ciální stanovisko ČCE. Vzápětí v
lednu 1996 na ně odpověděli v dopi-
se tehdejšímu synodnímu seniorovi
Pavlu Smetanovi Dr Klaus Engel-
hard, zemský biskup a předseda
Rady EKD, a Dr Johannes Hampel,
zemský biskup v. v. a místopředseda
Rady EKD. Následovalo Prohlášení
8. synody Evangelické církve v Ně-
mecku přijaté jako dokument této
synody v listopadu 1996.
Největší ohlas mělo Stanovisko

pochopitelně v německé Evange-
lické církvi. Pozitivně se k němu vy-
jadřovali i jednotlivci nejen z Ně-
mecka, ale také z Rakouska. Z české
strany vstřícně odpověděli za kance-
lář prezidenta republiky Ivan Me-
dek, předseda parlamentu Milan
Uhde, tehdejší velvyslanec v Bonnu
Jiří Gruša a někteří jednotlivci z řad
členů ČCE. Byly ale také ohlasy
negativní, některé varující před pří-
lišnou vstřícností vůči sudetským
Němcům, jiné zašly až k tvrzení, že
jde o poníženou omluvu, o vpadnu-
tí vládě do zad, zneuctění památky
českých evangelíků v odboji, na

zahraničních frontách a v koncent-
račních táborech, kde mnozí zahy-
nuli.

ZE STANOVISKA ČCE – DEKLARACE

„Radikální a zdánlivě definitivní
řešení problému vztahu Čechů k
Němcům v českých zemích jejich
globálním vysídlením po druhé svě-
tové válce jeví se nám, přes všechno
povědomí minulých křivd, jako
krok mravně pochybený. Opíráme
se přitom o zhodnocení konkrétních

31. října 1517 zveřejnil augustiniánský mnich a profesor wittenberské
university Martin Luther 95 tezí, v nichž kritizuje praktiky tehdejší
církve a vybízí ji k návratu k biblickým východiskům. Neuspěl. Když
svou obnovu církev odmítla jako celek, rozhodl se Luther podpořit
svým teologickým nasazením alespoň tu její část, která byla jeho kri-
tickým argumentům otevřená. Pro tento proces vnitřní obnovy církve
se vžilo označení „reformace". - Tedy, nové zformování jejího učení a
z něj vyrůstající praxe. Jedno i druhé se totiž v průběhu staletí vzdá-
lilo podobě, kterou mělo na počátku.
Evangelické církve, které z tohoto obnovného procesu vzešly, si Lut-
herovo vystoupení připomínají jako „Den reformace". Evangelíci v
Lysé nad Labem si letos tyto své „narozeniny" připomenou bohosluž-
bami konanými podle Postylly Ewangelické luterského kazatele Mar-
tina Filadelfa Zámrského. Tato sbírka kázání o téměř 1300 stranách,
zdobená řadou dřevorytů, vyšla poprvé v roce 1592 nákladem morav-
ského hejtmana Hynka Bruntálského z Vrbna. Její tisk probíhal kon-
spirativně na třech místech. Olomouckému biskupovi se přesto poda-
řilo část z osmi set výtisků zabavit a zničit.
Další dvě vydání Postylly Ewangelické (drážďanské a lipské) se objevila
současně v roce 1602. Oba její pražští nakladatelé, Daniel Sedlčanský a
Jiří Dačický, byli za svůj počin uvrženi do vězení. V Koniášově „Klíči" fi-
guruje Zámrského Postylla Ewangelická v kategorii nejnebezpečnějších
tisků. Nebezpečná byla především pro svou kvalitu. Její autor je prostě
výjimečný teolog se širokým rozhledem, střízlivou myslí, ostrým jazy-
kem, lidovým projevem a pevným christologickým zakotvením. Sou-
časní bohemisté (Jan Malura) si jeho projevu cení natolik, že doporučují
pořídit z jeho kázání alespoň výběrovou edici.
V Lysé se bude 31. října kázat ze Zámrského Postylly Ewangelické
díky tomu, že se zdejším tajným evangelíkům podařilo v době proti-
reformace jeden z jejích výtisků uchovat. Jde o tzv. lipské vydání. Ne-
jen že tím zachránili jedinečnou kulturní památku, (ve světě je regist-
rováno 11 exemplářů včetně zlomků,) ale přispěli i k uchování histo-
rického povědomí pomáhajícího udržet evangelickou identitu. Kdo
přijde na Den reformace do lyského evangelického kostela, ať ovšem
počítá s tím, že bohoslužby budou delší, nežli je běžné. Při poslechu
Zámrského jadrného jazyka však na čas nejspíš zapomene.

Emanuel Vejnar

Nebezpečné knihy

Smíření mezi Čechy a Němci

Britská Nadace pro charitativní pomoc zveřejnila nedáv-
no žebříček zemí podle ochoty jejich obyvatel k dobro-
činnosti. Vycházela z indexu složeného z procenta
peněžních dárců, času věnovaného dobročinnosti a poč-
tu lidí, kteří během posledního měsíce poskytli pomoc
cizí osobě. Mezi 153 zeměmi světa zařadila Česko na 81.
místo. Je to téměř uprostřed; jelikož však co do bohatos-
ti jsme stále ještě na místě 39., máme co dohánět, i když
obecná úměrnost zde vůbec neplatí.
My křesťané bychom měli být příkladem. Charitas je
přece láskou pomáhající a přirozeným ovocem víry. A
církev by nás k ní měla soustavně orientovat: Snadno
zapomínáme ... nesnadno se orientujeme ... ne vždy
umíme a víme jak ... Zato často zůstáváme v okruhu
svých "vlastních", a tedy i vzájemného pečování. Před
kterým i Ježíš varoval.
O charitu pečují dnes v Česku ponejvíce samostatné
(soukromé) organizace. Je jich veliká řada a nové dále
vznikají. Zda a kdo má nad nimi dohled, nevím. Obra-
cejí se na veřejnost sofistikovanými písemnými osobní-

mi žádostmi dobře až bohatě vybavenými, s drobnými
dárky a pozornostmi. I sama vlastní dobročinnost je pak
zřejmě lukrativní: Materiální pomoc se kupovává v
bohatých zemích a dováží přes půl světa. 
Prozradil mi přátelský "fundrajzer" jedné u nás církevní
charity, že jen jeho holá výběrčí činnost spotřebuje 1/3
darů, které vyzíská. Přičemž za každou složenku odve-
de dárce ještě poště Kč 22,00. Své vyúčtování předkláda-
jí však tyto instituce veřejnosti jen zcela výjimečně. 
Na mne se dnes obrací téměř 10 institucí, některé i více-
krát do roka. A nové přibývají, jako by za jejich zády
kdosi obchodoval s adresami. Ajako by i počet darů zna-
menal více než skutečná pomoc. Bylo by dobrou, i když
náročnou a nevděčnou službou tuto "poštovní" charitu v
rámci sborů soustředit a prověřit ... a pak i zefektivnit a
zlevnit. A nám ji připomínat a mravně i finančně usnad-
nit. Protože charitas je láskou pomáhající ... a měla by být
přirozeným ovocem víry.

Ilja Herold
iherold@upcmail.cz
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HOSTEM SEMINÁŘE O DOMÁCÍCH FORMÁCH LITURGIE
BUDE PAVEL ČERNÝ

Evangelická liturgická iniciativa Coena pořádá již 18. pravidelné studij-
ní setkání - tentokrát na téma: Domácí formy liturgie - domácí zbožnost,
růst ve víře.
Hlavním přednášejícím bude bývalý předseda rady Církve bratrské a
Ekumenické rady církví, kazatel Církve bratrské Pavel Černý. Setkání se
koná od čtvrtečního večera 14. října do sobotního poledne 16. října 2010,
kdy bude zakončeno společnou bohoslužbou. 
Kromě hlavního přednášejícího bude mít setkání i další ekumenický
rozměr. Poprvé se bude konat na faře jiné než evangelické církve.
Konkrétně na faře římskokatolické v Nové Cerekvi na Vysočině. 
Nová Cerekev se nachází mezi Jihlavou a Táborem s dobrou dostup-
ností vlakem nebo autem z nedaleké dálnice D1. Prostory jsou vhodně
opraveny pro skupinovou práci se slušným ubytovacím zázemím.
Příspěvek na pobyt je dobrovolný.

Karel Šimr

HOSPODIN NEREZIGNOVAL!
(K tématu „vyhoření" ve Starém zákoně)
„Příklad Ezechiele vposledu ukazuje, že ne každé povolání znamená již
v zárodku nebezpečí tzv. vyhoření ... Bůh Ezechiele nestaví pod tlak
nutného úspěchu," konstatuje starozákoník Franz Hubmann.
Ve třetím letošním čísle rakouského čtvrtletníku Theologisch-praktische
Quartalschrift, jež je věnováno tématu „vyhoření" (tzv. burn-out, tj. na-
prostého vyčerpání energie a motivace) z hlediska pastorální teologie,
působí biblická studie nečekaně. A o to osvěživěji! Hubmann si nejprve na
příběhu o putování Izraelitů po poušti všímá sledovaných klinických pří-
znaků u všech zúčastněných, zejména u Mojžíše, jenž přáním vlastní smrti
dosahuje posledního stadia „vyhoření" (Nu 11,14-15). Dále rozebírá krize
proroků Eliáše a Ezechiele (oběma bylo nakonec ozdravnou, odlehčující
vzpruhou sdělení, že další běh Boží věci nezávisí na nich). Posléze ukazu-
je, jak Starý zákon nejenom hovoří o Bohu v tzv. antropomorfismech, ale
opravdu „bere Boha vážně i s jeho emocemi". Vyjádřeno jinak: „To, že Bůh
ve svém srdci trpěl, není jen metafora, to je skutečnost, není to jen zlidště-
ní pro naše uši." (M.Balabán: Benešovy a Vaďurovy Pradějiny, ET-KJ
23/2010) V dané souvislosti zmiňuje Boží lítost nad nezdarem experimen-
tu „člověk" (Gn 6,5-6) a opakovaný Boží hněv nad reptáním lidu na pou-
šti (Nu 11,1.10 aj.). Na otázku, zda lze uvedené příklady dát do souvislos-
ti s tzv. vyhořením, však kladnou odpověď nedává. Boží zklamání totiž
naprosto nevede k rezignaci! (Zajímavý je Hubmannův závěrečný odkaz
na rabínské výklady, že Bůh sám se modlí, aby jeho milosrdnost zvítězila
nad hněvem.)
Prof. Jan Heller soustavně varoval před psychologizacemi starozákonní
zvěsti. Mám za to, že Hubmannova studie je navíc po metodické strán-
ce poučná v tom, jak si lze v biblistice psychologickým instrumentáriem
posloužit, avšak psychologizace zvěsti se vyvarovat.

František Schilla

Odkaz:
Hubmann, F.: „Es ist genug, Herr …". Beispiele von Burn-out in der
Bibel. Theologisch-praktische Quartalschrift 3/2010, s. 261-271
(http://www.ktu-linz.ac.at/thpq).

Smíření mezi Čechy a NěmciZ církví doma i ve světě

okolností, jichž jsme se dotkli výše, i
o obecnou úvahu o babylonské pýše
administrativního opatření, které
rázem zbaví domova celou mnoha-
setletou kulturu a tak ji vykoření a
osobuje si deportovat lid, jehož
početnost i rozloha jeho sídlišť odpo-
vídá obydlení nejednoho evropské-
ho státu. Jsme přesvědčeni, že to byl
krok politicky neprozíravý, jelikož
nás zbavil možnosti osvědčit moud-
rou svrchovanost v soužití národů a
místo toho nás vystavil obviňování.
Zcela odsouzeníhodné jsou zločiny,
jichž se mnozí Češi dopouštěli na
Němcích před odsunem a během
něho, ať byl jejich rozsah a počet
obětí jakýkoli a bez ohledu na pří-
padné úřední krytí takových zloči-
nů. Za hanebný je nutno považovat
i zákon 115/1946 o jejich hromadné
exkulpaci (pokud byly spáchány do
28. 10. 1945), již ve své době marně
kritizovaný jako „monstrózní" a „je-
diný svého druhu v civilizovaném
světě", zákon, jímž byl právní nihi-
lismus zvláště posílen.
Hluboce litujeme i způsobů, jakými
bylo nakládáno s majetkem býva-
lých německých spoluobčanů, často
bez skrupulí zabraným, rozchváce-
ným či zničeným, zejména v prvních
letech divokého osídlování pohra-
ničí. Tím více jsme i my sami byli
ochuzeni o množství ekonomic-
kých a kulturních hodnot, jež čeští
Němci vytvářeli po staletí a jichž
byli vesměs naráz zbaveni se svými
sídly."

Z PROHLÁŠENÍ 
8. SYNODY EVANGELICKÉ 
CÍRKVE V NĚMECKU

„Českobratrská církev evangelická
vyznala českou vinu. Naproti tomu
v žádném případě nelze spočíst zlo-
činy, které byly na Češích spáchány
jménem Němců a Němci a které
vyhnání Němců předcházely.
Rozbití Československé republiky a
anexe jejího území byly brzo cílem
nacionálně socialistické politiky.
Mnichovskou dohodou dosažené
připojení Sudet k Německé říši a
protiprávní okupace zbývajících čás-
tí Čech a Moravy uvolnily cestu ná-
silnickému panství nacionálně socia-

listického režimu, který přinesl zemi
i lidu Československa ponížení a
pronásledování, válku, zpustošení a
smrt. Vykořisťování, nucené práce a
teror ovládly zemi, tisíce lidí trpěly a
umíraly v koncentračních táborech.
Židovské obyvatelstvo bylo odvle-
čeno a zlikvidováno. Lidice a Tere-
zín jsou jména, která představují
strašlivé události mezi roky 1938 a
1945. Pro Československo cizí nad-
vláda a útlak nepominuly s koncem
války. Více než čtyřicet let komunis-
mu patří k následkům nacionálně
socialistické válečné politiky.
Velká část německého národa i su-
detských Němců nacionálně socia-
listický režim přijala. Ani církve mu
dostatečně neodporovaly. Všechny
své spoluobčanky a spoluobčany
prosíme, aby uznali naši společnou
odpovědnost za bezpráví způsobe-
né lidem v Československu. Důraz-
ně odmítáme princip kolektivní
viny. Nezávisle na osobní nevině
dnes žijících prohlašujeme: Nás
všechny tíží vina našeho národa.
S bázní a vážností před Bohem hle-
dáme odpuštění této viny. Prosíme
naše české sestry a bratry o odpuště-
ní a odpuštění, nakolik nám to pří-
sluší, i opětujeme.
Opravdová připravenost ke smíření
nás zavazuje vyslovovat i nevítané a
těžko snesitelné pravdy. Ty z našich
sudetoněmeckých krajanů, kteří se
ještě distancují od vzájemného sblí-
žení, prosíme, aby i oni vykročili na
cestu smíření se sousedy ve ztracené
české, moravské a slezské vlasti.
Proti bezpráví vyvlastnění a vyhná-
ní stojí závažná realita, že po půlsto-
letém dějinném vývoji tam mají
dnes svůj domov jiní lidé. Tento
vývoj se nedá zvrátit a ani nesmí být
zvrácen. Právní nároky odporují
smíření, směřují-li ke změnám, jichž
nelze dosáhnout bez nových zraně-
ní. Smíření vyžaduje zříci se nároků,
jimž nemůže být vyhověno, a to je
pro mnohé stále ještě bolestivé.
To platí pro uplatnění práva na vlast
i pro individuální majetkové nároky
právě tak jako pro požadavky, jež z
nich mohou být odvozeny. Smí-
řením posílené dobré sousedské
soužití Němců a Čechů přináší růz-
né možnosti, dosud uzavřené cesty
se otevřou. Tuto naději podporují
bezpočetné dobré zkušenosti s jiný-

mi sousedy Německa. Naděje však
nemá šanci, jsou-li nároky stavěny
nad porozumění. Trvání na nárocích
ztěžuje partnerům hledat cestu k
porozumění. Otevřená slova zůsta-
nou nevyřčena z obavy, aby z nich
nebyly vyvozeny nároky.
Důsledky viny, kterou na sebe ně-
mecký národ uvalil, zvláště těžce
dolehly ztrátou vlasti na sudetoně-
mecké i všechny ostatní vyhnance.
Prosíme své spoluobčanky a spolu-
občany, aby upuštění od nároků v
České republice a v někdejších úze-
mích ocenili jako zástupný přínos
vyhnaných ke smíření a pokojným
vztahům s našimi sousedy a projevi-
li jim za to vděčnost a úctu."
Protože za dobu patnácti let se
vytratily možná tyto dokumenty z
naší paměti, připomínám je. Mám za
to, že jsou stále aktuální a stojí za
zamyšlení zejména proto, že jsou
mnohé události stále nevyjasněné a
že se dozvídáme o nových skuteč-
nostech z doby konce 2. světové
války, s nimiž se musíme i my Češi
vypořádat, tak jako to museli učinit
Němci se zločiny spáchanými v
době Hitlerova nacionálního socia-
lismu.
Je mnoho sporných událostí v na-
šich soudobých dějinách. Patří sem
divoký odsun německých obyvatel
z Československa těsně po skončení
války, pochod smrti z Brna, krvavý
masakr v Postoloprtech, kde téměř
osm set Němců skončilo nejčastěji
ranou do zátylku v hromadných
hrobech, které si předtím museli sa-
mi vykopat. Byla mezi nimi pětice
chlapců ve věku od 12 do 15 let.
Dosud není jasné, kdo způsobil
výbuch muničního skladu v Krás-
ném Březně, po němž následovalo
zabíjení Němců v Ústí nad Labem.
Je tu také odhalení masakru na
Švédských šancích v Moštěnicích
nedaleko Moravského Přerova a
celá řada dalších smutných událostí
a příběhů. Před časem vysílala Čes-
ká televize dokument o vraždění
Němců v Kladenské ulici v Praze Na
Bořislavce a v nedávných dnech
byly prozkoumávány kosterní po-
zůstatky zavražděných Němců na-
lezené v hromadném hrobě nedale-
ko Dobronína na Jihlavsku. 

Jaroslav Voříšek

Dokončení ze str. 1

Skalní hrad Valečov u Mnichova Hradiště se výrazně zapsal
do válečných událostí husitské revoluce. Není divu, vždyť
leží v severních Čechách, v oblasti mezi českým husitským
vnitrozemím a sousedním protihusitským Saskem. Navíc
zde měla silné pozice šlechta spolupracující s císařem
Zikmundem a ovšem i bohaté kláštery, zejména cisterciácký
klášter v Mnichově Hradišti.Z dobových pramenů víme, že
odtud byla organizována zpravodajská síť, která měla stře-
disko na hradě Frýdlantu. Informace měly umožňovat pří-
pravy na chystané útoky husitů. Obdobně jistě postupovali
i husitští vojevůdci, kteří se snažili vybudovat svá opěrná
pevnostní místa. Proto založil Jan Žižka hrad Kalich mezi
Úštěkem a Ústím nad Labem, jako strategicky důležitou
oporu ve zdejší oblasti.
Pevnými a oddanými stoupenci husitského programu byli
právě držitelé hradu Valečova. Tento skalní hrad byl posta-
ven na počátku 14.století na pískovcové skále. Ve skalách
vznikly vytesané prostory, doplněné dřevěnými a později i
zděnými stavbami.Na počátku husitské revoluce drželi
tento hrad bratři Bernard a Bartoš Valečovští. Patřili k blíz-
kým spolubojovníkům Jana Žižky, ba dokonce jejich vztahy
byly vysloveně přátelské. O tom, jaký význam jim Žižka
přisuzoval, svědčí skutečnost, že je v roce 1423 zvláštním
listem pozval do Vilémova k poradě o dalších postupech

jeho strany. Bratři Valečovští ze svého hradu podnikali
úspěšné útoky proti nepřátelům,bojovali s Čeňkem z Var-
temberka, zaútočili s úspěchem na Mnichovo Hradiště. Ta-
ké po Žižkově smrti 11.října 1424 vyvíjeli nemalou bojovou
aktivitu. O jejich vážnosti mezi husitskými hejtmany svědčí
skutečnost, že do jejich správy byl předán hrad Valdštejn,
dobytý ještě Žižkou, v rámci vojenské operace z jara 1424
směřující k obsazení města Turnova. Pod dohledem Vale-
čovských byl roku 1427 na Valdštejnu internován Zikmund
Korybutovič, když ztroskotaly jeho snahy o kandidaturu na
českého krále.
V roce 1439, v období nestálých politických poměrů po
bitvě u Lipan, se Valečova zmocnil Jindřich z Vartemberka a
vypálil ho. Vdovu po jednom z bratrů Valečovských, paní
Machnu, i její syny Břeňka a Jana zajal a věznil na Děčíně.
Po několika letech se však tito synové opět ujali držení Va-
lečova. Pravděpodobně to byl výsledek úspěšných bojů
Pražanů proti Vartemberkovi v letech 1443-1444.
Roku 1462 získal hrad Valečov i celé panství jejich bratra-
nec Vaněk Valečovský, významný přívrženec Jiřího z Po-
děbrad. Ten se zúčastnil (1448) na Poděbradově straně
dobytí Prahy. Zde pak získal majetek a dosáhl hodnosti
purkmistra Starého města pražského i člena rady zemské-
ho správce. Významné postavení ve službách Jiřího z

Poděbrad, zemského správce a posléze českého krále, při-
neslo Vaňkovi nemalý majetkový prospěch. Darem získal
od krále hrad a panství Opočno i několik menších statků.
Finanční zázemí umožnilo Vaňkovi nákladnou stavbu
nového paláce na Valečově, který - byť jako zříceninu - mů-
žeme obdivovat dodnes a který stále vytváří charakteris-
tickou siluetu hradu. Za upozornění jistě stojí, že staveb-
nímu vývoji hradu věnoval v poslední době badatelskou
pozornost historik Kamil Podroužek, autor studie základ-
ního významu. Pokud jde o Vaňka Valečovského, nelze
opominout jeho činnost literární. Je autorem traktátu za-
měřeného k tématu světského panování kněží. V duchu
čtyř pražských artikulů i politiky Jiřího z Poděbrad zaujal
ostře kritické stanovisko k vměšování kněží do politické-
ho dění. V tomto smyslu o Vaňkovi píše také Alois Jirásek
v románu "Husitský král".
Dnes je ze skalního hradu Valečova zřícenina, dominující
svému okolí. Právě Vaňkův hradní palác patří k jeho nejza-
chovalejším částem, s řadou dochovaných architektonic-
kých článků, včetně interiéru. Zřícenina hradu Valečova tak
zůstává trvalou připomínkou dějů husitské revoluce i
významné úlohy rytířského rodu Valečovských.

Michal Flegl

Bratři Valečovští - spolubojovníci Žižkovi



Pavel Kosatík, Sám proti zlu, 
nakladatelství Paseka, 2009 
(stran 378)
Po roce a půl intenzivního studia
vyšla studie Pavla Kosatíka o mi-
mořádné osobnosti Přemysla Pittra
a jeho spolupracovnice Olgy Fier-
zové.
Čtenář se seznámí s desítkami jmen
těch, kteří dopomohli ke vzniku
rozsáhlé monografie (s. 357 - 358),
bude provázen řadou dobových
fotografií a prostřednictvím mno-
hých citátů a odkazů se stane účast-
níkem dlouhého období, které se
zrcadlí v životě Přemysla Pittra
(1895 - 1976). Spisy menšího rozsa-
hu, které vyšly po roce 1989, nás
postupně seznamovaly s dílem
Přemysla Pittra a těch, kteří při
něm stáli při uskutečňování rozma-
nitých programů. Uvádím alespoň
tyto knížky, studie a svědectví:
Tomáš Pasák, Život Přemysla Pit-
tra, Ústav pro informace a vzdělá-
vání, Praha, 1995, Přemysl Pitter,
Duchovní revoluce v srdci Evropy,
Konfrontation Verlag Zürich, 1974,
přetisk Kalich Praha, 1995, Nad
vřavou nenávisti, Kalich Praha,
1996, Olga Fierzová, Dětské osudy
z doby poválečné, Fokus Praha,
1992. Ovšem neméně významné
pro poznání osobnosti Přemysla
Pittra jsou například Modlitby z
"prkenné katedrály" uprchlického
tábora Valka, Akademische Buch-
druckerei F. Straub, München,
1959.
Ve vší neúplnosti zmíním jenom
některá období v Pittrově životě v
návaznosti na předložený živo-
topis.
Rodiče žili v Praze. Otec pracoval v
grafických závodech a časem se stal
ředitelem. Matka se ve volném čase
věnovala umění. Rodina byla po-
znamenána ztrátou šesti dětí, z
nich nejdéle žijící Žofinka zemřela
v deseti letech. Později, 21. června
1895, se narodil Přemysl. Matka se
na něj bála podívat, dala jej do péče
sestry na venkovský statek "a tak
mne viděla až o mých prvních na-
rozeninách, kdy už jsem vypadal k
světu a matinka se se mnou chodi-
la chlubit po známých". (11) Matka
byla velmi zbožná. Přemysl Pitter
vzpomíná na to, jak mu odpovědě-
la na otázku, zda existuje Bůh.
Přivedla ho do parku na Karlově
náměstí a ukázala mu tam kvetou-
cí tulipány a hyacinty. Později o
tom napsal: "Byl to okamžik niter-
ného osvícení." (14) V roce 1911 ze-
mřela matka, v roce 1913 otec. V té
době již Přemysl procházel obdo-
bím bez víry.
V roce 1914 vstoupil dobrovolně do
rakousko-uherské armády v pře-
svědčení, že se jedná o velmi krátké
období. Jeho odhad se však nepo-
tvrdil a on se stal svědkem i účast-
níkem krutých bojů na italské fron-
tě. Obával se zvláště bojů "na bodá-
ky". Pozoroval úlevu italských vo-
jáků, když se dostali do zajetí. Stal
se telefonistou a později se staral o
raněné. Dvakrát zběhl z fronty a
zažil očekávání na popravu... V té
době prošel vnitřní změnou, která
se stala základem celého dalšího
života. Do rukou se mu dostala po-
vídka Lva N. Tolstého Kde láska,
tam Bůh. která způsobila ten pře-
vrat. Právě v této povídce nalezl
odkaz na 25. kapitolu Matoušova
evangelia. "Vzpomínám si: bylo to
na Černém vrchu nad Košířemi.
Byl jsem na dovolené z fronty u

svých příbuzných v Praze... Začnu
číst Ježíšovo >Kázání na hoře< a
některá jeho podobenství - a to byl
onen >můj den<, kdy se mi pojed-
nou v duši rozbřesklo a já plakal v
hlubokém duševním pohnutí." (30)
Přemysl Pitter nastoupí vlastní
cestu kritického vztahu k církvi a
stálého studia Písma. Snad nejsil-
nější mocí v životě Pittrově se stává
osobní vyznání, které zve ne k od-
kladům, ale k jednání v tuto chvíli.
"Ježíš nikdy nepraví: >Počkáme, až
přijdou ostatní. Dnes to ještě nejde,
však zítřek nám to přinese.< Ježíš
zná jen teď, hned, nyní." (35)
Nad rámec mých poznámek je
účast Přemysla Pittra v hnutí paci-
fismu, který měl v Evropě silné za-
stoupení a k němuž se znal zpočát-
ku také Tomáš G. Masaryk stejně
jako Jaroslav Šimsa. Po řadu let
Přemysl Pitter přednáší na Staro-
městském náměstí i na jiných mís-
tech, zve k rozhovorům nad etický-
mi a náboženskými tématy a publi-
kuje drobné spisky a články. V roce
1920 se rozchází právě v otázce
použití násilí s Masarykem, "když
president a vláda se rozhodnou
vybudovat klasickou armádu, byť
demokratického typu". (46)
Přemysl Pitter nikdy nebyl členem
církve, avšak jeho duchovním zá-
zemím církev byla. V roce 1920 stu-
doval na Husově bohoslovecké
fakultě a zvláště na něho zapůsobil
historik Ferdinand Hrejsa a novo-
zákoník František Žilka.
Nastává dlouhé období, v němž je
ovlivněn silně odkazem Milíče z
Kroměříže a jeho zaujetím pro po-
třebné, ponižované a bezradné. Od
let dvacátých se věnuje zvláště dě-
tem a zároveň vede rozhovory s
lidmi, kterých si vážil. Zde jsou ně-
kteří z nich: Herbert. G. Wells, Ro-
main Rolland, Bertrand Russel,
poslední tajemník Lva N. Tolstého
Valentin Bulgakov, Móhandás Gan-
dhi a Leonhard Ragaz. Byl partne-
rem víc než statným. Například,
když se zastával pronásledovaných
odpíračů vojenské služby.
Pavel Kosatík se domnívá, že nej-
větší vliv na Přemysla Pittra měl
filosof Emanuel Rádl, který patřil
do kruhu Akademické YMCA, jejíž
působení v době prvé republiky a
krátce po válce bylo zcela mimo-
řádné. K šedesátým narozeninám
Emanuela Rádla Pitter napsal:
"Ukázal mi bojovnou stránku křes-
ťanství, a to v oné době popřevrato-
vé, kdy jsem byl snad příliš odvrá-
cen od světa. Pochopil jsem, že v
jeho drastickém úsloví >Lidem je
potřebí otloukat křesťanství o
hlavu< je cosi velmi pravdivého.
Totiž že křesťanství nelze prožívat
kdesi v mystickém ústraní, ale že
křesťan se stává křesťanem teprve
ve styku s lidmi, v zápase o králov-
ství Boží na tomto světě." (87)
Generační druh Jaroslav Šimsa,
zaměstnaný jako tajemník prezi-
dentova osobního sekretariátu, byl
patrně druhým nejvýznamějším
mužem v životě Přemysla Pittra.
Pavel Kosatík v návaznosti na AY a
jmenované muže píše: "Lidé jako
Rádl, Šimsa a pochopitelně Pitter
byli názoru, že odpověď na mravní
krizi nové doby nemůže přijít odji-
nud než ze světa náboženství. Toto
nové náboženství nemělo být
jenom vnitřní, individuální záleži-
tostí moderních věřících, ale mělo
být motorem veškerého lidského
jednání - a jako takové mělo být

veřejně (a hrdě) manifestováno."
(s. 90)
Čtenářům je asi dost známá čin-
nost Pittrova mezi dětmi, k níž se
připojila od roku 1926 celoživotní
přítelkyně Švýcarka Olga Fier-
zová. V prostředí chudého Žižko-
va byla v roce 1933 u Olšanského
rybníčku postavena moderní bu-
dova Milíčův dům. Pittrovi se
podařilo přesvědčit stavitele dr.
Karla Skorkovského ke stavbě na
dluh, který se časem díky dárcům
podařilo splatit.
Vlídné prostředí, duch tolerance,
schopnost povzbuzovat děti méně
nadané a nesmělé, to, že děti měly
své vlastní záhonky, na kterých
pěstovaly svou vlastní kytičku či
rajče, to všechno patří k pokladům
a dědictví pravé pedagogické péče.
K tomu hry, mnoho hudby, besídky
s kázáním a jednou do měsíce roz-
hovory s rodiči. Spolupracovníci
představovali nejen obětavost, ale
také patřičnou vzdělanost spolu s
hlubokou lidskou účastí s dětmi
všelijak poznamenanými tvrdostí
či chudobou. 
Až do roku 1951 tato práce vytrva-
la. Její zachování souviselo s tím, že
Přemyslu Pittrovi se podařilo oblo-
mit i ty, kteří mohli provést rychlou
likvidaci díla. Během necelých
dvou desetiletí Milíčův dům i další
střediska přijímaly ohrožené. V do-
bě záboru Sudet to byli Češi, kteří
odcházeli z pohraničí v době ros-
toucího násilí z německé strany,
později došlo k ochraně Židů, ce-
lých rodin, zvláště však dětí s pře-
těžkým rozhodováním židovských
rodičů, zda mají děti ponechat čes-
kým přátelům a jít do transportu
sami, či děti vzít s sebou. A později
v čase odvety po roce 1945, kdy
například v Raisově škole bylo
množství slabých, určených k od-
sunu, na pokraji smrti. Podobně
tomu bylo na třiceti jiných místech.
Tehdy Pitter a jeho přátelé zřídili
další domovy. V nich chránili pro-
následované před poválečnou lů-
zou. Učili spolu žít židovské děti a
německé mladíky, kteří byli vy-
chováni v duchu militantního na-
cismu. 
Dále můžeme sledovat čas uvadají-
cí demokracie po roce 1945. kdy se
ještě daří Pittrovi uchovat díky vý-
jimkám přece jenom něco z pro-
myšlené činnosti. Ale postupně
dochází k vnějším zásahům do
struktury Milíčova domu a vší prá-
ce na jiných místech a ideový mo-
nopol sílí a vítězí.
Olga Fierzová po návštěvě Švýcar-
ska při pohřbu sestry se již nemůže
vrátit do Československa.
Nad Přemyslem Pittrem se zatahu-
jí sítě i hrozba uvěznění, a tak v
roce 1951 Olga Fierzová připraví
útěk, který se zdaří.
Začíná další velmi náročné období,
které trvá až do roku 1962, kdy se
Přemysl Pitter a Olga Fierzová vě-
nují pomoci lidem v uprchlickém
táboře Valka u Norimerku. Němec-
ko je zavaleno utečenci a jejich situ-
ace je často beznadějná. Opět jde 
o prostředkování pomoci lidem
zklamaným, rozbitým, žijícím v ne-
návisti. V tomto prostředí Pitter
káže v kapli a zároveň působí v
rozhlase svými kázáními a úva-
hami.
Pavel Kosatík se věnuje vztahům
česko-německým, vytváření dialo-
gu a nápravě ve smyslu nové otev-
řenosti. Některé kapitoly knihy je
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Přemysl Pitter - Sám proti zlu

Z loňského ročníku „Modlitby za domov“

Již počtvrté se 28. října sejdou pod Řípem křesťané z různých církví,
aby společně oslavili státní svátek poněkud netradičním způsobem.
Ekumenická rada církví pořádá další ročník akce Modlitba za domov,
tentokrát s podtitulem "Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech
se s ním shledáš." (Kaz 11,1). Opět je připraven celodenní program s
volným vstupem, všichni jsou srdečně zváni!
Dopolední část programu začne v 10 hodin v parku Domova odpo-
činku ve stáří v Krabčicích. Na místě bude tržiště církevních a chari-
tativních organizací s téměř 30 stánky s výrobky z chráněných dílen
(keramika, textil, upomínkové předměty), s ukázkami řemeslné výro-
by nebo prezentací projektů. Nebude chybět ani pestrá nabídka
občerstvení, od tradičních klobás až po zdravé dobroty, letošní novin-
kou bude také ochutnávka "ekumenické polévky", kterou připraví
zástupci Ekumenické rady osobně. Pro děti je připraven program
plný her a soutěží nebo dětské divadlo, dospělí se mohou těšit na
hudební program na pódiu. Součástí je i duchovní program. V kapli
Diakonie bude čtení z Bible střídat zpěv z Taizé, vystoupí také něko-
lik duchovních se zamyšlením nad tématem letošní Modlitby za
domov. Zdatnější chodci se mohou vydat z Krabčic na Říp, v rotundě
bude až do 14 hodin připraveno čtení z Bible. 
Od 15 hodin v krabčickém kostele začne komponovaný program
Modlitba za domov s hudbou, rozhovory se známými osobnostmi a
společnými modlitbami. Tento program moderovaný Martinou Ko-
ciánovou a biskupem Dušanem Hejbalem živě odvysílá Česká televi-
ze na programu ČT2. V letošním roce bude část pořadu věnována
pomoci postiženým povodněmi, diváci mohou přispět prostřednic-
tvím DMS.
Stejně jako v loňském roce se programu zúčastní Místní akční skupi-
ny, které ukáží výsledky spolupráce s církvemi a nastíní přípravu dal-
ších společných projektů. 

Bližší informace k programu jsou na stránkách 
www.modlitbazadomov.cz

Kontakt: 
Zuzana Dvořáková 

tel.: 776 599 977
ERC v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271 742 326

Modlitba za domov

možné doporučit k následným roz-
hovorům. K nekončícím disputa-
cím o životě a působení profesora J.
L. Hromádky vybízí už samotný
název jedné části studie Pitter a
Hromádka: Dvě různé cesty (s.
293).
Závěrečná část života Přemysla
Pittra a Olgy Fierzová se vyznačuje
publikační činností, přijímáním čet-
ných hostů v jejich švýcarském
domově a radostí nad setkáním s
bývalými dětmi, které byly vychvá-
ceny ze smrti. Rádi se věnovali čin-
nosti v curyšském Husově sboru.
Přemysl Pitter zemřel 15. února
l976. V následujících letech Olga
Fierzová se starala o odkaz dědictví

Milíčova domu a obohatila pedago-
gické myšlení o hloubku vztahu k
dětem ve smyslu úcty k jedinečnos-
ti cesty každého jednotlivého dítěte
s jeho vrozenými disposicemi i se
vším , co vytváří prostředí - někdy
ubíjející, někdy rozvíjejíci talenty
malého člověka. Zemřela 12. červ-
na 1990.
Pavlu Kosatíkovi patří poděkování.
A nám k čtenářům se vemlouvá po-
vzbuzení i napomenutí (parenese)
zmíněných: T. G. Masaryka, E. Rád-
la, Přemysla Pittra: pokračujte v
kritickém myšlení, hledejte. Ne ně-
kdy, ale už nyní. Takže to nemáme
jednoduché. 

Petr Čapek



Farář Jaroslav Adámek - 4.
svědek Kristův (20. 8. 1910 - 24. 5. 1986) OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EXULANT ZVE

nejen své členy na pravidelnou konfe-
renci, která se bude letos konat ve
dnech 16. a 17. října 2010 ve sborovém
domě Bratrské jednoty baptistů ve Vi-
kýřovicích, Šumperská 272 (asi 120 m
od železniční zastávky Vikýřovice
směrem na Šumperk). Zahájení kon-
ference bude v sobotu 16. října v 10.00
h. Program bude zaměřen na 550.
výročí úmrtí Petra Chelčického. Před-
nášet bude prof. dr .ing. Jakub Trojan.
Večer bude věnován 85. výročí vzni-
ku exulantského vikýřovického sboru
BJB. Při nedělních bohoslužbách bude
kázat Mgr. Pavel Smetana.
V sobotu se v polední přestávce usku-
teční valná hromada občanského
sdružení; tentokrát je volební, bude
volen nový výbor i revizní komise.
Ubytování je možno zajistit na adrese:
stehlík.dobroslav(zavináč)spktree.cz 

* * *
UPŘESŇUJEME POZVÁNKU, KTEROU
JSME JIŽ OTISKLI.
Prosíme, abyste využili tuto příleži-
tost, kterou jsme připravili pro své
členy, přátele, ale i další zájemce:
Srdečně zveme na přednášku, kterou
pořádá v rámci svého sjezdu Kost-
nická jednota  - Sdružení evangelic-
kých křesťanů, o.s. ve spolupráci se
sborem Církve bratrské na Smíchově
v sobotu 23. října 2010 od 14.00 h ve
sboru Církve bratrské, Vrázova 4,
Praha 5 (v blízkosti stanice metra
Anděl a tram 4, 10, 14 stanice Zbo-
rovská)

Lev Nikolajevič TOLSTOJ
+ 20.11. 1910

ruské myšlení, vlivy a podněty
Přednáší ThLic. Mgr. Karel Sládek
Th.D., Katolická teologická fakulta
UK Praha, Pedagogická fakulta Uni-
verzity Hradec Králové.
Biblickým úvodem poslouží Mgr. Pa-
vel Smetana, emeritní synodní senior
ČCE. V rámci programu zahraje  hou-
slový virtuos  Alexander Shonert 

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 12. října
2010 od 18.30 h do kostela sv. Kli-
menta v Praze 7, Kostelní ul. (u
Strossmayerova nám.) k účasti na 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBĚ 
VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ. 

Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš
Kocián, PhD., zpívat bude pěvecký
soubor Scandula. Po bohoslužbě cca
od 19:30 hodin následuje beseda k
tématu "Krajina" s úvodním slovem
PhDr. Ivana Ryndy, vedoucího kated-
ry sociální a kulturní ekologie FHS
UK.

Bohoslužby
CHRUDIMSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, f L.Ondra
BUČINA , Ne 10.00
Bučina č.1, f L.Chaloupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č.59, f M.Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
J.Karafiáta č.159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ,  Ne 9.00
Riegrova  23, f J.Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č.32, f Jan Machala
DŽBÁNOV ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Ústí, 10.00 Džbánov
Voděrady-Džbánov č.4, f J.Kvapil
HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f J.Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH a,b,c,e 9.00
Hradecká 53, a D.Ženatý
HORNÍ ČERMNÁ, Ne 8.45
Horní Čermná č.2,  f  J. Keller
HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f J. Kučera
CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94,  f M.Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f A.Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, k M.Středa, 
a M. Hübner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří č.654,  f D.Tomeš
LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69,  f V. Pleskotová
LOZICE, Ne  10.00
Lozice č..53, j R. Kučerová, a. J. Ku-
čera, k B. Tefr
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, f J. Potočková,
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická č.25, f D.Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, 
f H. Schusterová
SEMTĚŠ,Ne 10.30
Semtěš č.69 , Čáslav, j Hynek Schus-
ter, a J. Plecháček, k J. Ruml
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, f M. Hübner
VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA,  
Ne 10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162, 
k B. Smetana, a J. Kučera
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.00
Javornického 49,  f L.Havelka

Církev bratrská

BYSTRÉ, Ne 9.30
Bystré č.82, k R. Toušek
ČESKÁ SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
NÁCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k J. Hábl
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k J. Šrámek
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Tykačova 1183, k P. Kučera
HRADEC KRÁLOVÉ, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, k P. Jelínek
LITOMYŠL, Ne 9.00
Nádražní 526, k D. Smetana
VYSOKÉ MÝTO, Ne 10.30
Javornického 49, k  P. Pýter
PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman

Pozvánky

Dokončení z minulého čísla
Ani zákaz Snahy však neumlčel svě-
deckou službu členů církve, kterým
záleželo na duchovním probuzení.
Pod hlavičkou seniorátního a celo-
církevního poradního odboru pro
evangelizaci se konaly biblické kur-
zy v LTK v Bělči, v Praze, v církev-
ním středisku ve Vrbně pod Pradě-
dem a na dalších místech. Vytvořil
se tým evangelizačních pracovníků,
z nichž se někteří později stali kaza-
teli a presbytery naší církve: Učitel
Tomáš Coufal, JUDr. Karel Pala,
JUDr. Alois Sklenář, JUDr. Brouček,
Evžen Kožušník, b. Kielar a mnozí
další.

CESTY NA SLOVENSKO
V normalizačním období, v letech
1972-1983, kdy slovenští faráři a čle-
nové církve neměli možnost pořádat
vlastní biblické kursy a do Čech při-
jížděli jen s velkým rizikem, organi-
zoval b. Adámek každoročně „spa-
nilou jízdu" na Slovensko. Navště-
voval slovenské evangelické sbory,
povzbuzoval faráře, kteří byli často
izolováni ve svých sborech. Dobře si
uvědomoval, jak je důležité pro du-
chovní život pevné společenství
víry.
Abychom porozuměli životnímu
zakotvení b. Adámka, nelze přejít
osobní situaci rodiny. V r. 1950 byl
protiprávně zlikvidován prosperují-
cí rodinný podnik. Rodina byla vy-
stěhována, veškerý majetek byl
zkonfiskován. Museli se nastěhovat
do vlhkého, nevyhovujícího domku.
Jako podnikatelé nedostávali potra-
vinové lístky, takže všechno museli
nakupovat na volném trhu za něko-
likanásobnou cenu. Přesto jsem od
b. Adámka nikdy neslyšel stížnosti.
S Jobem vyznával: „Hospodin dal,
Hospodin vzal, buď jeho jméno po-
chváleno." 
Navzdory politické situaci jako
velmi schopný ekonom se prosadil,
takže v závěru svého života, před
odchodem na důchod, se stal v ne-
mocnici v Přerově vedoucím Od-
dělení práce a mezd. 
O prověrce v r. 1958 jsem již vyprá-
věl. Připojím však ještě několik slov.
V životopisu označil za nejdůležitěj-
ší událost svého života své obrácení
ke Kristu. Vedoucí komise s jeho ži-
votopisem v rukou řekl:"Člověče, vy
jste fanatik!" B. Adámek odpověděl:
„Každý člověk, který dělá svou prá-
ci celou bytostí, je do jisté míry fana-
tikem. I vy, pane předsedo, jste fana-
tikem, pokud jste věrný svému pře-

svědčení." Kupodivu nakonec pro-
věrkami prošel, aniž by musel
ustoupit ze svého přesvědčení. 
Bratr Adámek byl 16 let kurátorem
přerovského sboru a ve stejné době i
kurátorem Moravskoslezského seni-
orátu.. Rád vzpomínal na své spolu-
pracovníky, zvláště na b. seniora
Stehlíka, s kterým navštěvovali rodi-
ny farářů, které procházely manžel-
skou krizí. Říkával: „ Bratr senior
Stehlík byl nejlepší pastýř pastýřů,
kterého jsem poznal. Podařilo se mu
mnohé z nich zachránit."
Bratr Adámek byl ovšem kritickým
křesťanem. Byl přesvědčen, že by
sbory vzkvétaly, kdyby kazatelé o ně
řádně pečovali, za ně se modlili a
volali své posluchače ke Kristu. Své
přesvědčení se nebál prosazovat na
konventech a synodech.

PŘIDANÁ LÉTA
Po odchodu do důchodu manželé
Adámkovi přemýšleli, jak naplnit
zbytek svého života. Píše o tom:
"Když jsem v r. 1972 končil své civil-
ní povolání, přemýšleli jsme s man-
želkou o tom, jak nejlépe využít léta
našeho důchodu, která jsem nazval
přidanými léty, k oslavení Pána Ježí-
še Krista. V jednom ze svých kázání
na text z 2 Kr 20,1nn napsal: „Bůh
králi Ezechiášovi zaslíbil, že pro-
dlouží jeho život o třetinu jeho dosa-
vadního věku..Ve své děkovné mod-
litbě slíbil král, že chce svým dalším
životem oslavovat Pána Boha. Ji-
nými slovy, že využije přidaná léta k
Boží oslavě. Kdykoliv čtu tento pří-
běh, myslím na naše bratry a sestry
důchodce. Patřím k nim také sám.
Dosáhli jsme věku, kdy nám náš stát
po letech práce zajišťuje poměrně
slušnou obživu, aniž bychom muse-
li dále chodit do zaměstnání. Léta
našeho důchodu můžeme pokládat
pro každého z nás za léta Bohem při-
daná… Co můžeme učinit lepšího,
nežli věnovat tato léta a - nebo už
jenom dny svého života buď zcela
nebo z větší části našemu Pánu. Ko-
lik práce pro Boží království může-
me ještě dnes vykonat v našich sbo-
rech. Můžeme navštěvovat všechna
shromáždění, modlitební chvíle.
Kolik starých a nemocných lidí čeká
v našich sborech, až je někdo navští-
ví a přinese jim potěšení ze slova
Božího…"

NEJEN SLOVA, ALE I SKUTKY
Bratr Adámek učinil odvážné roz-
hodnutí, že ve svém pokročilém
věku nastoupí jako kazatel do ně-

kterého uprázdněného sboru. 
Dostal pozvání do malého diaspor-
ního sboru v Šonově u Nového Měs-
ta nad Metují, které manželé bez
váhání přijali. Zde strávili téměř
deset let aktivního života. Jako ordi-
novaný kazatel si zde b. Adámek
ověřoval vše, čím žil, co od Pána při-
jal. Během své služby si doplnil
vzdělání, složil vikářské a farářské
zkoušky. Po udělení farářského de-
kretu žertoval, že je nejmladší - nej-
starší farář v celé církvi. Svou práci
kazatele, učitele, modlitebníka konal
s plným nasazením. Byla to pro něj
nová zkušenost. Poznal totiž, že ani
sebevětší úsilí člověka nezaručuje
úspěch kazatelovy práce. Obnova
duchovního života, obrácení, probu-
zení zájmu o evangelium není v
moci člověka. Jen tam, kde se Duch
svatý dotkne lidského srdce, dochá-
zí k novým věcem. Tuto zkušenost
pěkně vyjádřil ve své básni Jan Ka-
rafiát: "Ach léta po létu, šípek jsem v
ouvrati, kdy že já pokvetu, až tě Bůh
obrátí." Tato zkušenost ho vedla k
hluboké pokoře. Nově se naučil
vážit si duchovenské práce svých
kolegů.
A pak přišel neočekávaný zásah do
života manželů Adámkových. Ses-
tra Adámková prodělala vážné one-
mocnění. Nemohli déle zůstávat ve
studené faře. Museli proto uvažovat
o ukončení duchovenské práce a o
změně bydliště.

PRAHA-LIBEŇ
Ve sborovém domě v Libni se uvol-
nil jednopokojový byt, který si
Adámkovi nechali opravit a kam se
nastěhovali do blízkosti rodiny své
dcery Zdeňky. Zde prožili závěrečná
4 léta. Ani tehdy nesložil bratr
Adámek ruce v klín. Ve sboru založil
Kruh důchodců, který vedl až do
konce svého života. Pomáhal všude,
kde bylo třeba. Rozvážel a roznášel
sborové dopisy, navštěvoval nemoc-
né a opuštěné. A zůstal mu ještě čas
na vnoučata. Pak ho zasáhla rána
nejtěžší. Dva měsíce před dovrše-
ním společných padesáti let zemřela
sestra Adámková. A o půl roku
později ji následoval její manžel. 
O několik dní dříve vyjádřil svou ra-
dostnou naději: „ Už mne v tomto
světě nic nedrží, Těším se na nový
domov, který mi připravil Pán Ježíš
v nebesích."
Zemřel tiše, v noci. Zemřel? Odešel
ke svému Pánu, který si ho zamilo-
val a kterému až do konce sloužil.

Pavel Smetana
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Tohoto vzácného jubilea se dožili
dne 5. října t. r. manželé br. farář
ThDr. Josef Veselý se svou paní Mi-
lenou rozenou Chmelíkovou. Oddá-
val je v Brně tehdejší šéf br. Veselého
far. dr. Viktor Hájek a připomněl jim
na společnou cestu text: „Hledejte
Hospodina a živi buďte." (Am 5,6)
Ve vzájemné podpoře víry a vzájem-
né účinlivé pomoci prošli velkou
část obskurního 20. století, aby ne-
jen zvěstovaným Slovem, nýbrž i
životem svítili v prostředích, do
nichž byli postaveni. Pomysleme
jen, jaká to byla cesta! Na začátku
II. světová válka s nejistotami,
které přinášela, po ní křivdy nastou-
pivšího režimu, které postihly zvláš-

tě rodinu s. Mileny, nelehká práce ve
vlastním sboru v Jilemnici, téměř z
ničeho pracné budování tamějšího
sborového domu, přitom péče o tři
děti, nepřízeň státního dozoru, pro
niž br. Veselý nesměl být volen seni-
orem. Opravdu jen pevná víra a neo-
třesitelná naděje mohla obstát a
přinášet hojné ovoce. Nikdy však ne-
naříkali, vše nesli s jakousi cudnos-
tí a radostnou laskavostí. Však se
také dočkali pádu všech krutých
mocností, toho, že svatý Bůh nebude
diktátory posmíván. Při vší práci ve
sboru se br. Veselý stačil věnovat ba-
datelské činnosti a dosáhl doktorá-
tu na naší teologické fakultě z oboru
věrouky staré Jednoty bratrské.

Nyní žijí šestadevadesátiletí man-
želé Veselých už řadu let v I. brněn-
ském sboru obklopeni láskyplnou
pomocí svých dětí, kruhem vnoučat
a roztomilým houfečkem pravnou-
čátek. K naší radosti a povzbuzení
je vídáme, pokud mohou, společně v
nedělních shromážděních, br. Vese-
lého pravidelně v biblických hodi-
nách a na pastorálních konferen-
cích. Není snad ani třeba zmiňovat,
že br. Veselý patří ke kmenovým při-
spěvatelům Kostnických jisker.
Mnozí se vždy znova těší na jeho
řádky..
Přejeme manželům Veselých Boží
posilu a ochranu, statečný postup
vpřed a podle vůle Boží ještě dobrý
kus cesty mezi námi.

Jan Pokorný 

70 let manželství


