
KDE HLEDAT SÍLU?
Ef 6,10-17

„A tak, bratří, svou sílu hledejte u
Pána, v jeho veliké moci."

Stalo se nám před lety s partou
kamarádů v horách na východním
Slovensku, že jsme v dešti a v mlze
zabloudili. Nakonec jsme nevěděli,

zda jsme ještě na Slovensku, nebo
už v sousedním Polsku. Promo-
čení, odření a vyčerpaní několika-
hodinovým blouděním v lesích
jsme konečně narazili na asfaltovou
lesní silničku. Hurá, konečně civili-
zace! 
Ale teprve při chůzi po silničce na
nás začala doléhat únava. Cesta po
silničce, i když objektivně jistě byla
rychlejší, se nám zdála strašně
pomalá a silnička nekonečně dlou-
há. Co nás posilovalo, byla vidina
teplé východňarské hospůdky, kde
si dáme nějaký čaj nebo grog na
zahřátí, zjistíme, kde vlastně jsme a
vydáme se zpátky do základního
tábora v maringotce na okraji Ru-
niny. 
Zdá se mi, že jako církve jsme na
tom podobně. Když je doba proná-
sledování a útlaku, je třeba bojovat
a není čas, aby se myslelo na
únavu. A paradoxně, když pak při-
jde doba poklidná, bez pronásledo-

vání, únava se dostaví za všechna
dřívější léta bojů a strádání.
Ať tak či onak, apoštol nás vybízí,
abychom hledali sílu u Pána, v jeho
veliké moci. Kdyby ta slova nena-
psal právě apoštol Pavel, mohla by
znít jako pouhá útěšná fráze. Když
však víme, jakými útrapami apoš-
tol prošel, jak i ve vězení neztrácel
naději a jak i doby poklidné inten-
zivně využíval, nezbývá nám než
vzít ta slova vážně. Přestat skuhrat
a fňukat, přestat si stěžovat, že je
nás málo a že nás společnost bere
málo vážně, a začít prostě žít z víry
v Krista. 
Pro doby těžké potřebujeme vědět,
že on je s námi, že v boji nejsme
sami. A pro ty doby poklidnější a
pohodlnější potřebujeme lépe znát
i cíl, ke kterému směřujeme a který
nás přitahuje sám svou silou tak, že
naše únava se před ním rozplývá.

Pavel Čmelík, 
Horní sbor ČCE Vsetín

Evangelický
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Poselství k 21. neděli po sv. Trojici

Jsme dlužni, zemi sůl, světu světlo.
Bez ohledu na svět nemůžeme žít
ani být spaseni. Majitelem soli i svět-
la je Kristus Pán a jeho evangelium a
potom v zastoupení jeho apoštolové
a církev. Snad až do 19. století necíti-
la, že by byla něco dlužna světu,
lidem, kdo žili kolem ní. Slušelo se
totiž, aby se každý člověk narodil i
do církve - většinové samozřejmě,
do menšinové, evangelické výjimeč-
ně. Být bez vyznání patřilo mezi
anomálie, odchylky od pravidla,
byla to neslušnost, která byla vysta-
vována na pranýř tak jako neman-
želské narození. Teprve po francouz-
ské revoluci se vazba na církev a její
služebnosti uvolňovala. 19. století už
má občany, kteří jsou si vědomi
svých práv, ale stále ještě v mezích
zákona, trůnu a oltáře. Na skuteč-
nou volnost a bratrství si musely
evropské země počkat ještě 100 i více
let, některé o ně ještě bojují.
Volnost přinesla církvi poznání, že
nemůže jen čekat, až k ní lidé při-
jdou, ale sama nechť jim nabídne
účast na Božím slovu a životě v obe-
cenství bratří a sester. Četla s novým
porozuměním zprávu o životě prv-
ního jeruzalémského sboru, kterému
Pán denně přidával ty, které povolá-
val ke spáse. Všimla si, že ten růst jí
nepadl do klína z nebe bez jejího při-
činění: "Chválili Boha a byli všemu
lidu milí" (Sk 2,47), poslouchali
učení apoštolů, byli spolu, lámali
chléb a modlili se. Měli všechno spo-
lečné. Světlo takového života hřálo a
přitahovalo. Tolik energie nevyzařu-
je líná a spící církev. Kupodivu se ve
20. století probudila k bdělosti díky
některým jednotlivcům, které zděsil

pohled na svět, který se tak vzdálil
od církve. Přestali jej však za to
hanobit a odsuzovat a podle apoš-
tolského příkladu mu pomáhali najít
cestu ke Kristu. Domnívali se, že lidé
ve světě rádi přijmou jeho odpuštění
a nový život, budou-li osloveni jako
bratři s láskou; věřili, že když jim
vyjdou vstříc, pomohou i církvi k
správnému sebeuvědomění, že ne-
solí a nesvítí jen sobě, ale světu a
zemi, jejíž lid je pravým adresátem
Kristova evangelia. Bůh hříšníky
přijímá. Sůl patří zemi ke zdraví,
světlo k životu patří světu, jinak se
církev ocitne na soudu pro vytune-
lování svěřeného majetku!
Jeden z těch, kdo hledali, jak přiblížit
církev světu a svět církvi, byl Bla-
hoslav Hrubý. Vystudoval na evan-
gelické fakultě v Praze. Setkal jsem
se s ním v letech 1935-36, kdy jsem
jako kandidát teologie studoval na
pařížské svobodné evangelické fa-
kultě. On byl v té době sekretářem
světového mírového hnutí RUP -
Rassemblement universel pour la

paix v Paříži. Více se strachoval o
svět než o církev, kterou, tu naši, v
jejích představitelích zrovna moc
nemiloval, ale byl jí věrný. Svět se
měl připravovat na válku, zatím
však usiluje ze všech sil o mír.
Nejednou jsme s bratrem Blahosla-
vem Hrubým a Janko Petrikem o
situaci církve ve světě besedovali.
Jim oběma posílám pozdravení ob-
vyklou cestou vzhůru. Po skončení
2. světové války B. Hrubý zaměnil
uniformu americké armády za farář-
ský talár a věnoval se mimo jiná
zaměstnání svému vlastnímu povo-
lání sloužit lidem, Bohu a své církvi.
Pro americké evangelíky vydával
tiskem souhrn událostí v Českoslo-
vensku okupovaném komunistic-
kou stranou, ale zvláště v jakém
útlaku tam žila evangelická církev.
Tento návrat ze světa do církve je
charakteristický pro všechna hnutí,
v nichž se křesťané angažovali, aby
přinášeli evangelium světu. Tohoto
"naivního sluhu Božího" ocenil pre-

Evangelický sbor z Prahy – Smíchova, Na Doubkové, připravil slav-
nostní shromáždění k odhalení pietního místa na památku Dr.
Milady Horákové, která byla členkou místního sboru.
Touto slavností bylo završeno dlouholeté úsilí připomenout si pří-
klad statečné a věrné ženy, zastánkyně pravdy. A protože je vhodné
nedržet její poselství někde za zamčenými dveřmi, a protože před
kostelem je vhodný, veřejně přístupný prostor, je pietní místo otev-
řeno pro všechny zájemce.
V nádherném nedělním odpoledni se smíchovský evangelický kos-
tel zaplnil těmi, kteří se přišli zúčastnit odhalení i připraveného
programu. Tím nás provázel místní kurátor br. A. Kratochvíl.
Modlitbou zahájil br. Ivo Mareš.

Otakar Brousek a Rudolf Kvíz
přednesli „Věnec sonetů Ad-
vent", který ve vězení napsal
spoluvězeň Milady Horákové
Dr. Jiří Hejda. Sonety jsou spíše
žalozpěvem nad stavem světa a
společnosti ve 20. století, jehož
trápení a smutek je v kontrastu s
tím, co nám zvěstují advent a
Vánoce.
Výběr ze zhudebněného „Věnce
sonetů" od L. Matouška na klavír
a violoncello přednesli Petr Nou-
zovský a Daniel Wiesner.

Synodní senior Joel Ruml ve své promluvě podtrhl, že na jedné
straně je v evangelické zbožnosti cizím elementem vyvyšovat lidi,
míváme z toho rozpaky, protože naše poděkování především patří
Bohu. Na druhé straně velice ocenil úsilí především členů smí-
chovského sboru a dalších, kteří se zasadili, aby se nápady staly
skutečností. 
Dále promluvil Fr. Šedivý, předseda Klubu Milady Horákové, který
připomněl celý její život. Za Městskou část Praha 5, která se finanč-

Slavnostní shromáždění
na Smíchově

Svěřený majetek 

AKTUALITA

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Písmo zná podzim a jeho deště. Ale
nejsou mu ke stěžování. Naopak:
Jsou darem Božím a odpovědí na
věrnost jeho zákonu lásky. Protože
jsou příslibem a podmínkou příští
úrody a sklizně (Dt 11,13n).
Naopak obrazem těch, kteří se
"dali cestou Kainovou, nechávají se
svést úplatkem a hodují bez bázně
před Bohem ... jsou prázdné mraky
bez deště hnané větrem ... podzimní

stromy bez ovoce ... divoké vlny moř-
ské vyvrhující své vlastní hanebnosti
... bludné hvězdy, jimž navěky je při-
pravena nejčernější tma" (Ju 1,12 nn).
Nestěžujme si na podzim, mraky a
deště. Poděkujme za jejich přínos.
A pokud se již sami skláníme ke
svému podzimu, pamatujme na
svou vláhu a ovoce, nezbytné pro
příští úrodu a sklizeň. 

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Podzim
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Svěřený majetek
zident České republiky řádem TGM
až po jeho smrti (1990).
Uvědomili si dluh, který má církev u
světa, a také došli poznání, že církev
není schopna svým kázáním oslovit
moderního člověka z ulice, změnit
ho a vytvořit pro něho skutečné bra-
trské obecenství. Do života Evropy
vstoupilo hnutí, jemuž se dařilo
měnit člověka a včlenit ho do spole-
čenství přátel! Toto hnutí stálo pod
heslem First be good friends - Nej-
prve buďte dobrými přáteli, s nímž
přistupovali k lidem. Přesvědčili se,
že člověk uvěří, když mu nebude o
lásce kázáno, ale láska mu bude uká-
zána už prvním podáním ruky.
Činy, ne slova! Z tohoto jednostran-
ného důrazu lze vyčíst konečné
směřování tohoto hnutí: vyměnilo
evangelium za mravnost, věřícímu i
nevěřícímu nabídlo mravní výzbroj

evangelijního původu. Šeptem smí-
me říct, že církev je nenahraditelná,
ale v těchto hnutích vidí své spojen-
ce, ne konkurenci.
V Evropě se toto hnutí objevilo pod
jménem Oxfordských skupin. Shro-
mažďovali se po rodinách. Ukazo-
vali světu i církvi, co s člověkem
udělá láska, zaměříme-li ji na jedno-
tlivce, který místo na fotbal a pak do
hospody "na jedno" se dal pozvat
přítelem do skupiny, kde zažil do-
tek, jímž byl uveden na novou život-
ní dráhu. Tak píše jejich zakladatel
Frank Buchman (1878-1961) o způ-
sobu práce Oxfordských skupin.
Američan - správně v něm tušíte
pragmatičnost, zjednodušit problém
až na jádro a pak nechť praxe ukáže,
zda to funguje.
Podobnost s Oxfordskými skupina-
mi, jíž se těší Evangelické akademie,
není náhodná: shromažďují lidi

téhož zaměstnání nebo zájmu, aby
se v rozhovorech dopídili stanovis-
ka, které by odpovídalo svědectví
Písma. Bibli čtou v duchu proroc-
kém, Boha nevzývají, jsou střízliví a
morální, jak to odpovídá jejich
dospělosti, kritickému myšlení a de-
mokratickému sebevědomí. I Evan-
gelické akademie se rozpadnou,
neboť založit a držet obecenství lze
jedině na Ježíši Kristu. "Beze mne
nemůžete činit nic" (J 15,5). Toto Je-
žíšovo slovo nelze přeslechnout.
Církev nezapomene na svůj dluh
vůči světu, bude-li se stále reformo-
vat podle Božího slova. Pak bude
sdílet nouzi světa o skutečné obe-
cenství pokorným zvěstováním Pá-
na Ježíše Krista, jenž pro jednotlivce,
pro tisíce, pro milióny a pro miliardy
lidí nemá jiné naučení než prosit za
Ducha, stvořitele nového lidství. 

Josef Veselý

ně spolupodílela na realizaci to-
hoto díla, oslovil shromáždění
místostarosta Michal Šesták.

Další program se odvíjel již před
kostelem kolem pietního místa,
kde došlo k odhalení objektu, je-
hož autorem je Olbram Zoubek,
který zvítězil se svým návrhem ve vyhlášené soutěži a který své
dílo vyrobil bez nároku na honorář.

Figura ženské postavy není zpo-
dobněním Milady Horákové, je
to především výzva k zamyšlení,
v ideálním případě k následová-
ní… Stojí zády k příchodové ces-
tičce, hlavu skloněnou, obličej
přikrytý vlasy – a návštěvník ji
musí obejít, aby uviděl pamětní
desku a sám zaujal svůj vlastní
postoj.
Odhalený objekt, který nese
typický zoubkovský rukopis,
doprovodil autor několika pří-
hodnými, milými slovy.
Jemu i všem, kteří se o toto piet-
ní místo zasloužili, patří náš dík!

Bohumil Kejř

Slavnostní shromáždění 
na Smíchově

Dokončení ze str. 1

Čtení: Ex 15,1-13
Kázání: Ga 5,1: Protož v svobodě, kte-
rou Kristus nás osvobodil, stůjte a neza-
plétejte se zase ve jho služebnosti.
Čtyři roky po Husově smrti, v létě
1419 se myšlenky Husa, Jeronyma,
Jakoubka ze Stříbra, Jana Želivského
a dalších rozšiřovaly na venkov a
zástupy lidí dospívaly k tomu, že je
nutné se rozejít s papežskou církví,
jejími biskupy a kněžími, s jejich
obřady, ctěním obrazů a svatoku-
pectvím. Naopak je třeba vyhledá-
vat v Písmu Slovo Boží, Boží zákon a
svobodu z něho plynoucí. Na
Plzeňsku toto hnutí představoval
Václav Koranda starší a ten také svo-
lal shromáždění na horu Bzí 17. září
1419. Ne v chrámech a kostelích zka-
žené církve, ale na hoře nebo na poli
se sejdou v očekávání království
Božího ke slyšení Božího slova a ke
shromáždění okolo stolu Páně a
vysluhování chleba a vína pod obojí
způsobou.
Zde Václav Koranda vyhlásil husit-
ský manifest či provolání poutníků z
hory Bzí. V manifestu se praví, že
jsme obec sebraná na Bzí hoře a
shromážděná v naději ducha Ježíše
Krista. Zamysleme se nad tím, co

vzkazuje tento manifest naší době a
našemu životu dnes. 
První věc je to, že východiskem a
základem je Boží zákon; nikoli záko-
nické předpisy, ale Slovo Boží vyvý-
šené nad lidské autority, pravda
Boží nadřazená člověku, pravda,
které smíme naslouchat a v jejím
smyslu vést svůj život. A to odpo-
vědně a závazně, nikoli svévolně a
nikoli pro svůj prospěch nebo zisk.
Tu jde o svobodné slyšení věrné,
spasitelné zprávy založené v Božím
zákoně. To je spjato s přijímáním
svátosti na památku Ježíše Krista.
Člověk nemusí svémocně vystavo-
vat na odiv své já a samolibě se v
něm zhlížet, nýbrž je pozván, aby se
pokořil před Bohem a jeho Slovem a
rozeznal, v čem je jeho postavení
mezi lidmi a jeho služba v osobním
životě, v rodině i na veřejnosti.
Z toho plyne druhá věc, význam
svobody a vysvobození v životě. V
popředí je ono svobodné slyšení
Božího Slova. Manifest připomíná z
Bible situace, kdy Boží lid toužil po
vysvobození a dočkal se ho. Třeba
když byli ujařmeni v Egyptě, Hos-
podin vzpomenul na své sliby
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi,

pohlédl na ně a vysvobodil je. Ma-
nifest připomíná statečné ženy Judit
a Ester, které se modlily za vysvobo-
zení svého lidu a byly vyslyšeny.
Kněz Matatiáš v 1. knize Makabej-
ské napomíná k statečnému zacho-
vání Božího Slova a připomíná osob-
nosti Izraele, které důvěřovaly Pánu
Bohu a byly vysvobozeny. Uvádí
praotce Abrahama, Josefa v Egyptě,
Fínesa v boji s modlářstvím, Jozue,
který vede lid do zaslíbené země,
Kálefa, který odmítá poraženectví,
Davida v boji s Goliášem, Eliáše v
zápase s Baalovými proroky, další
muže jako Ananiáše, Azariáše a Mi-
saele a také Daniela v jámě lvové.
Byli vysvobozeni. Kněz Matatiáš
vyzývá, aby se nelekali hrozeb hříš-
ného člověka: Buďte silní a mužně si
počínejte pro Zákon. Svoboda Bo-
žího zákona zakládá svobodu jedno-
tlivce i společnosti. Kristus je dárcem
svobody. Proto v svobodě, kterou
nás Kristus osvobodil, stůjte a neza-
plétejte se zase ve jho služebnosti.
Nikdo nemá druhého člověka ovlá-
dat, nic nemá člověka vázat a zotro-
čovat, nikde nemá být závislý a při-
poutaný ve strachu a ponížení.
Svoboda je obsahem spásy a je nám
nabízena pro každodenní život.
Třetí věc je varování právě před těmi
závislostmi. Všechno zlé a duším
škodlivé má být ničeno. Lidské duše
je možné lstivě a zhoubně svádět a je
třeba se varovat pokryteckých svůd-
ců, kteří vedou lidi do neštěstí.
Manifest dokonce zmiňuje podle
proroctví Daniele velkou ohavnost
postavenou na svaté místo, když je
Boží pravda potlačena, zavržena,
nahrazena lží a podvodem a když je
zvelebováno to, co je proti Kristu, co
je antikristovské. To je zmatení člo-
věka v duši, svádění člověka v jeho
nitru, v jeho myšlení a cítění, převrá-
cení hodnot. Mohli bychom zmiňo-
vat zkušenosti 20., ale i nynějšího
století a všechny ty fanatiky, kterým
nejen jednotlivec, ale celé zástupy a
davy dovedly podlehnout. Vzpo-
meňme na ty iluze a pošetilosti, ale
také zločiny, kterým naivně člověk
propadl, prováděl je anebo k nim
mlčel. A tak dnes hledáme moudré
lidi, kteří dovedou rozeznat, co se
osvědčí jako pravdivé, poctivé a
spolehlivé ve správě země, ve vede-

Provolání poutníků z Bzí hory 
a náš dnešek

Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 3

Milada Horáková se významně podílela na stržení Mariánského slou-
pu. Jako evangelička se dne 3.11.1918 zúčastnila velké demonstrace na
Staroměstském náměstí. Byla studentkou prvního semestru právnické
fakulty UK. Když probíhalo stržení sloupu, nikdo kromě Milady
Horákové nebyl schopen vyšplhat se na mariánskou sochu, hodit smyč-
ku na její vrchol, smyčku upevnit a trhnutím započít se zbouráním sym-
bolu bývalé habsburské vlády. Milada Horáková, pozdější hrdinka II. a
III. odboje, naplnila tak myšlenku TGM „dál od Říma a od Vídně". 

Podle vyprávění Huga Rokyty
Josef Lebeda

JAK TO VE SKUTEČNOSTI BYLO?
Zprávička, kterou jsme dostali, koluje již drahnou dobu. Nikdo však ji
nikdy nepotvrdil. Naopak se můžeme setkat s názorem, že tuto „legen-
du" vytvořila záměrně až propaganda, která se tímto mj. snažila rozdě-
lit evangelický a katolický tábor. Zároveň tak dopadá na Miladu
Horákovou podezření, že v jejím jednání se objevovaly i nacionalistické
sklony.
Jsme přesvědčeni, že velikost Milady Horákové a její odkaz jsou v
jiných skutečnostech než v domnělé spoluúčasti na stržení Marián-
ského sloupu.

redakce

O mariánském sloupu



Jaká to byla doba, v níž Václav žil?
Co víme o dvou letech jeho vlády?
Jak vypadala střední Evropa tehdy?
Především je třeba říci, že Čechy
nebyly  nejzápadnějším koncem slo-
vanského světa. Hranici mezi teh-
dejšími Slovany a Germány tvořilo
Labe a Sála. Většina Pruska a celé
dnešní Sasko bylo slovanské. S Něm-
ci jsme sousedili jen na Šumavě.
9. a 10. století (jako i další staletí)
jsou dobou válek Germánů proti
Slovanům. Ale i v celé Evropě se
tehdy s oblibou válčilo. Každý ná-
rod a každý kmen hájil své hranice.
Germánská strana měla výhodu, že
už od dob Karla Velikého (zemřel
814) měla státní zřízení. Slované byli
rozdrobeni do kmenových svazů.
Výjimkou byla Velkomoravská říše,
která trvala téměř století a k níž se
připojil i český kníže Bořivoj. Po
smrti Svatoplukově 894  se Čechové
odtrhli a za vedení Bořivojových
synů se podrobili Němcům. Vůbec
nebrali ohled na ostatní Slovany.
Zatím usedl v Německu na králov-
ský trůn saský vévoda Jindřich I.
Jeho programem byl boj proti Slo-
vanům. Říkalo se tomu také pokřes-
ťanšťování pohanů. Když  921 náhle
zemřel kníže Vratislav, ujala se vlá-
dy nad hlavním českým kmenem za
jeho nezletilé syny vdova Drahomíř.
Pocházela z předního kmene Po-
labských Slovanů, z lutických Ha-
volanů. Je nasnadě, že jí byla cizí
dosavadní bořivojovská tradice
podrobení Němcům. Do těchto sou-
vislostí zapadá záhadná vražda

staré kněžny Lidmily na Tetíně.
Odvetou za to je patrně vpád bavor-
ského vévody Arnulfa o rok pozdě-
ji, který Drahomíř odrazila.
Zatím se asi roku 925 ujal vlády
mladý Václav a brzy bylo všechno
jinak. Nastalo neobyčejné sblížení s
německou říší nejprve ve věcech cír-
kevních, pak i politických. Lidmilini
rádcové byli  povoláni z vyhnanství.
Bavorští kněží zahrnovali knížete
knihami a ostatky a Václav jim to
bohatě odplácel zlatem a stříbrem i
otroky. Snad na to padl celý poklad
otcovský. Také tělo Lidmilino bylo
slavnostně přeneseno do Prahy.
V této napjaté době docházelo nejen
k nepokojům, ale i ke krveprolití
mezi stranou německou a slovan-
skou. Václav vypověděl ze země
matku a přední odpůrce. Na přelo-
mu roku 928 a 929 došlo k nejtragič-
tější události v sousedním slovan-
ském Polabí.  Německý král Jindřich
udeřil s dobře vycvičeným vojskem
na Slovany.  Podrobil si jejich západ-
ní kmeny při Labi, jako byli Bodrci
či Rataři, a v zimě dobyl lutický
hrad Braniboř. Odtud se vracel
dnešním Saskem a porazil slovan-
ský kmen Glomačů. Zamířil do
Čech, kde se Václav podrobil bez
boje králi. Král Jindřich tedy přišel
do Prahy jako do města spojenecké-
ho a Václava bohatě odměnil ostat-
kem sv. Víta (rámě Vítovo).  Právě
sv. Vítu přičítali Sasové náhlý roz-
mach své země. Václav hned posta-
vil na pražském hradě kamenný
kostelík sv.Víta, který se stal zákla-

dem pozdější svatovítské katedrály.
Země byla také podrobena běžné-
mu poplatku  (to jsou ti volové a to
stříbro) jako záruky věrnosti.
Sotva se Jindřich vrátil do Němec-
ka, byla Václavova strana bezbran-
ná proti nenávisti odpůrců.  Nadto v
létě 929 došlo k nové vzpouře slo-
vanských kmenů na Labi. O tom se
jistě v Praze vědělo. V září bylo však
vojsko slovanských kmenů krvavě
poraženo a ztratilo i významný
hrad Lončin (nedaleko dnešního
města Wittenbergu na Labi). V Pra-
ze nastal strach, co bude dál.  Kdo
byli ohroženi nejvíce, chtěli zachrá-
nit situaci vraždou knížete Václava
a jeho hlavních rádců.. To jsou bole-
slavské události 28. září 929.  
Na Václavovo místo nastoupil jeho
mladší bratr Boleslav,  sotva dvaceti-
letý. Nastala válka s Němci, o níž
nevíme nic Až v roce 936 nový
německý král Otto vytáhl proti
Čechám, ale kníže Boleslav němec-
ká vojska porazil a vládl neohroženě
dalších  14 let. Sklonil se před přesi-
lou teprve při návštěvě samého
krále Otty v Čechách.  Boleslav ale
uhájil  naprostou svrchovanost nad
Čechami a německý král se vzdal
jakéhokoli vměšování do vnitřních
poměrů českých. Tak se Boleslavovi
podařilo vytvořit ze svazu českých
kmenů silný stát.
Když pak umíral jeho syn, Boleslav
II., v roce 999,  byl tu český stát jako
nástupce říše Velkomoravské.
Podle F. M. Bartoše

M. Frydrych
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Václav, nebo Boleslav? Koutek písmáka
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Píseň -   Před tebou (La ténebre)

Žalm 85,8–14
Čtení: Fp 4,4–7; Mk 1,1-8
Píseň
Ticho
Prosby:
Ty, Moudrosti, která jsi vyšla z úst Nejvyššího a která kraluješ nade
vším, od jedné končiny země k druhé, přijď a ukaž nám cestu moud-
rosti.
- Pane, přijď brzy!
Ty, Pane, který ses zjevil v ohni hořícího keře Mojžíšovi a dal jsi mu
Zákon na Sinaji, přijď a vykup nás mocí svého ramene.
- Pane, přijď brzy!
Hvězdo ranní, záři věčného světla a slunce spravedlnosti, přijď a osviť
ty, kdo jsou v temnotě a v stínu smrti.
- Pane, přijď brzy!
Ty, Králi, který máš moc utišit naši touhu, nárožní kameni, který sjed-
nocuješ všechny národy, přijď a spas člověka vytvořeného ze země
tvýma rukama.
- Pane, přijď brzy!
Emanueli, naděje a Spasiteli národů, přijď a vysvoboď nás, Pane, náš
Bože.
- Pane, přijď brzy!
Duch a nevěsta praví: přijď!
- Amen, Pane Ježíši, přijď brzy!
Otče náš
Modlitba:
Ježíši, radosti našich srdcí, tvé evangelium nás ujišťuje, že Boží králov-
ství je mezi námi a v nás se otevírají brány prostoty a také nevinnosti.
Zpěv

(La Tenébre – Music: J. Berthier, © Ateliers at Presses de Taizé 
notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046, e-mail: info@rosamusic.cz
internetový obchod: www.gimel.cz)

Chcete zmoudřet ? Můj ty světe -
otevřete knihu – čtěte !
(Jiří Žáček z Encyklopedie pro žáčky)
Od dětství mne knížky provázejí z
domova, čichání k potištěnému pa-
píru bylo mou vášní – laskavý hlas
maminky, babičky i tatínka a jejich
ruce otáčely stránkami knížek s toli-
kerou krásou písmen a obrázků. A
což teprve maminčin doprovod do
pojízdného bibliobusu v obci, kdy
očekávající pan knihovník v kniž-
ním labyrintu vše našel, obřadně a
nadšeně nám předal a maminka mu
nosila ze zahrádky libeček, koření
do polévky a on nám pak mával ze
dveří bibliobusu... 
Byla jsem dítě pokřtěné arcibiskup-
ským knihovníkem otcem F. Verne-
rem, snad i to předznamenalo moji
pozdější profesi knihovnice. Nejmi-
lejší knihou dětských let byl pro mne
Louskáček a myší král E. T. A. Hoff-
manna, asi z důvodu, že se jeho
obsah odehrává ve vánočním po-
žehnaném čase a že stojí výrazně
proti sobě postavena poctivost, čest-
nost, upřímnost a ochrana, na druhé
straně zpupnost, moc, agresivita, zlo
a boj. Pak přišly školy. -"Nemilovat
knihy je nemilovat moudrost... Kni-
hami se mnozí učení stávají učenými
i mimo školu, bez knih pak nikdo
učeným nebývá ani ve škole; jestliže
milujeme školy, milujeme také kni-
hy, duše škol,“ sdílím s J. A. Komen-
ským a s K. H. Borovským lze sou-
hlasně vyjádřit, že „knihovna je
škola, a to škola pro mládež i pro
dospělé, škola všestranná, kde vyu-
čuje mnoho moudrých učitelů". - Z
knih pramení vzdělání – je třeba se
však naučit číst mezi řádky, vidět za
mrtvými literami živého spisovate-
le, jak píše František Halas: „Ta

bdělá vážnost nad přípravou slova
ty čtoucí zdali víš, že z nesmírna se
slovo klová a roste jak s ním zachá-
zíš." V mé dospělosti mne potěšuje
kromě četby Bible, slov a úvah Mat-
ky Terezy, M. Gándhího, A. Schweit-
zera i dalších duchovních osobností,
česká poezie, zvláště našich nada-
ných básníků, jimiž byli např. J. V.
Sládek, Jan Neruda, Antonín Sova,
František Halas, Jan Zahradníček,
Václav Renč, Miroslav Florian a
mnozí další.
Ke čtení máme být vedeni rodiči –
dům bez knih by zůstával i při nej-
lepším vybavení jako tělo bez duše,
prázdný, duchovně chudý – lze říci,
že by z něj vzešli duševně ochuzení
lidé. - Však přicházejí strázně života,
člověk oplakavá ztrátu bližních, cítí
nekonečné zklamání z nespravedl-
nosti, křivdy, vypořádává se se
svými pochybeními, vinami – a tu se
zadívá na mlčenlivé společníky –
pravé, věrné přátele na regálech kni-
hoven a ptá se v duchu: „Pomůže
některá?" A hle: zjistí, že když sáhne
a rozhoduje se, že mu určitá kniha
pro daný okamžik jde sama vstříc,
za nic ho nekárá, neubližuje, ale
pokorně vede svou moudrostí. Však
nejcennější je pro mne ta kniha či
slovo, které mi někdo předá, když je
mi velmi úzko, a pak slova či úvahy,
které vytvořím, napíši sama a když
je někdo ze zástupců tisku otiskne i
pro ostatní čtenáře, teprve to mi při-
náší pravou radost. 
Z toho plyne, že nejcennější knihou
by měl být pro každého z nás náš
vlastní život, zázrak a dar Boží. V
úzkém slova smyslu trvá, když žijeme v
tomto světě, však písmem – v knihách
žijí naše myšlenky po věky. Tak nás
knihy vedou obloukem zpět k člověku, k

jeho nesmrtelné duši. Neztraťme schop-
nost psát a snahu potěšovat druhé (dopi-
sy či deníky apod.). Vždyť básník
Antonín Sova nám vzkazuje z věčnosti
„jen jedno slovo najít v pravý čas a
uzdravit jím k smrti smutnou duši.
Najíti, za horou, když někdo čeká
nás, a uhodnout, kde srdce skrývá se
a buší." Proto myslím, že prostřed-
nictvím knih hledáme stále lidi, jež
bychom měli rádi a jimž by bylo v
našem společenství dobře. 

PhDr. Anna Flieglová

Kniha – 
neodmyslitelná součást mého života 

ní národa a národů, v politice.
Čtvrtá věc je starost o společenství, o
tu sebranou obec, o to scházení bra-
tří a sester. Je zde vysloveno přání,
abychom byli jednoho zákona, jedné
víry, jednoho srdce a jedné duše. Je
tu prosba o svornost a pozvání k
dalšímu setkání 30. září 1419 u
Křížků na úhoru při benešovské sil-
nici na té hoře za Ládvím směrem
ku Praze. Jeden z obrazů Slovanské
epopeje malíře Alfonse Muchy před-
stavuje tuto schůzku na Křížkách s
kazatelem Václavem Korandou. Na
obraze ozářená krajina prý připomí-
ná sílu pravdy lidu a naopak mraky
předzvěst těžkého zápasu. Při těchto
shromážděních nadto jde o spasitel-
ný prospěch a počestné dobro všeho
království, protože křesťané mají na
mysli dobro a prospěch všech lidí a
a také to, co upevňuje spravedlivý
stát. Věci se později v husitství a
táborství rozvíjely odlišeně, byly
spory, rozchody, nesrovnalosti mezi
bohoslovci a vůdci skupin, a tato

nesvornost a znepřátelení vyústilo
nakonec v bratrovražednou bitvu u
Lipan. To ovšem neruší základní
smysl evangelia a víry, že lidé se
mají sejít, tíhnout k sobě, hledat spo-
lečenství a tvořit obec spolupráce a
pokoje.
A to páté je večeře Páně, kterou
manifest nazývá nejdůstojnější bož-
ská svátost těla a krve našeho Pána,
spasitele Ježíše Krista. I o ni byly
spory uvnitř husitského hnutí, v
jakém smyslu je při vysluhování
chleba a vína zaslíbena blízkost a
dějství Božího pokoje. Byly to spory
o tom, ¨v jakém smyslu je Kristus
přítomen a jaký je význam vysluho-
vaného chleba a vína. Jde o přijímá-
ní na památku Kristova umučení a
našeho vykoupení k našemu posíle-
ní, zachování a potvrzení ve spasi-
telném životě. Chléb a víno připomí-
nají Ježíšovo tělo a krev, ale nepro-
měňují se a tak jako se láme chléb a
víno vylévá, tak bylo jeho tělo lámá-
no a jeho krev prolita.V Duchu sva-
tém může toto dějství tehdy na

Golgotě být nejen připomenuto při
vysluhování chleba a vína, ale může
silně a mocně působit v našich živo-
tech jako osvobozující dějství odpuš-
tění, radosti a pokoje. Večeře Páně
může být tak mezi lidmi nejsvobod-
nější událostí na tváři země a pozvá-
ním pro všechny lidi pokořit se před
Bohem a pohlédnout bližnímu do
oči s vděčností a radostí. Při večeři
Páně nejhlouběji smíme prožívat
Kristovo dílo vykoupení a ve víře
rozumět této svátosti. Proto ve svo-
bodě, v kterou nás osvobodil Kris-
tus, stůjte a nezaplétejte se zase ve
jho služebnosti.“ 
Tak i letošní připomenutí dávného
shromáždění na hoře Bzí vyjadřuje
spojitost víry a odpovědnosti tehdy
a dnes mezi křesťany, kteří se nesty-
dí za evangelium Kristovo a chtějí z
něho žít svobodně, důstojně a pokoj-
ně. Amen.

Jan Čapek

Bohoslužby s večeří Páně na hoře Bzí 
12. září 2010

Provolání poutníků z Bzí hory
Dokončení ze str. 2



Biblické motivy výrazně zaznívají z
románu Elieho Wiesela Rukojmí.
Přitom běží o akční příběh! 
Odehrává se roku 1975 v New
Yorku, kde dvojice teroristů unese
Shaltiele Feigenberga (dále jen „Šal-
tiel"), židovského vypravěče pohá-
dek, podobenství, příběhů vůbec.
Hodlá jej vyměnit za několik Pales-
tinců vězněných v Izraeli. Autorovi
se daří udržovat čtenáře v napětí na
bezmála čtyřech stovkách stran –
hlavně informacemi o vyšetřování
a o vývoji vztahu mezi únosci a
rukojmím. Po zjištění, že Šaltiel je –
jak sám hned tvrdil – bezvýznam-
ný, mu blízkovýchodní fanatik

Ahmed vyčte, že je oklamal, avšak
Ital Luigi začne se Šaltielem ještě
více komunikovat. (Ahmed jej hlídá
ve dne, Luigi v noci. Luigi se chová
lidštěji – nemučí Šaltiela, ale nao-
pak jej odváže, nechá ho jít na
záchod, dá mu napít apod. Hájí
před ním „věc revoluce" a nechává
si od něj vyprávět příběhy. Překva-
pivou závěrečnou pointou jako by
Wiesel nad tímto druhem „revolu-
cionářů" odmítal definitivně zlomit
hůl …)
Wieselův těžce zkoušený hrdina
předjímá témata, jež jsou dnes
obecně aktuální: Jaké ve skutečnos-
ti je ono náboženství, jemuž se

Ahmed domnívá sloužit? Jak se asi
daný druh terorismu bude vyvíjet
dále? Jako hluboce věřící si Šaltiel
především po způsobu žalmisty
klade otázku, kde je v tom všem
Bůh. Zároveň si v duchu promítá
dosavadní život svůj a svých pří-
buzných (otce a strýce, kteří přežili
Osvětim, bratra Pinchase/Pavla,
který oblouzen komunistickými
ideály emigroval do Sovětského
svazu, aby se po prohlédnutí stal
rabínem v Izraeli). Tyto občas halu-
cinační pasáže jsou v knize v souhr-
nu nejrozsáhlejší. Místy se prolnou
ve fresku zachycující např. postave-
ní židovské menšiny v Sovětském
svazu za války a těsně po ní. (Čes-
kého čtenáře, uvyklého obrazu ru-
doarmějce coby zaostalejšího po-
berty, zaskočí schéma kontrastní –
totiž rudoarmějce, který v nestřeže-
ných okamžicích přechází z ruštiny
do jidiš. Dozví se také třeba to, že
ještě po válce fungovalo v Moskvě
Židovské národní divadlo, v němž
vystupoval slavný herec Šlomo
Mikoels.)
Skřípe někde Wieselův román? Ob-
hroublý newyorský policista si
napoprvé (s. 36) ověřuje, zda Šaltie-
lova profese zní „vypravěč" (fran-
couzsky: le conteur), nebo „počtář"
(francouzsky: le compteur). Hříčka
by v angličtině byla sotva možná.
Další zádrhelík: Terorista si odskočí
„naposledy zatelefonovat" (s. 373)
vedení do Libanonu. Čech-pamět-
ník přímo nadskočí (takto bezsta-
rostně telefonoval tenkrát v tuzem-
sku málokdo); na druhou stranu
bezpečnostní expert výslovně zařa-
zuje oba teroristy mezi „amatéry"…
Mimořádně čtivé, a přitom velmi
hluboké dílo! Čerpá z chasidismu
(židovské mystiky), oplývá mesiáš-
ským očekáváním a až do použité-
ho jazyka je prosyceno Písmem. U
působivých líčení dne odpočinku
(který se malý Šaltiel snažil v dětské
naivitě maximálně prodloužit) se
evangelíkovi bezděčně vybaví slo-
va o „pokoji Božím, kterýž převy-
šuje všeliký rozum" (Fp 4,7)… 

František Schilla

Odkaz:
Wiesel, Elie: Otage. Bernard Grasset,
Paris 2010 

Žalmové otázky i závan pokoje
POZVÁNÍ ETF UK

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 pořádá
Evangelická teologická fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze ve spolupráci
s Českobratrskou církví evangelickou
a Českou biblickou společností sym-
pozium ke 100. výročí narození prof.
ThDr. Miloše Biče (19. listopadu 1910
– 28. dubna 2004)
Program:
* čtvrtek 4. listopadu – Karolinum, Vlas-
tenecký sál (Ovocný trh 3, Praha 1)
17:00–19:00 slavnostní zahájení sym-
pozia
- M. Prudký: Život a dílo prof. M. Biče
- proslovy představitelů Českobratr-
ské církve evangelické, České biblické
společnosti a spolupracovníků na
Ekumenickém překladu Bible
* pátek 5. listopadu – Velká poslu-
chárna ETF UK (Černá 9, Praha 1)
14:00–18:00 Dílo prof. Miloše Biče v
perspektivě dějin biblistiky 20. století
- M. Prudký: Místo a funkce Deka-
logu v dějinách náboženství starově-
kého Izraele u M. Biče
- P. Sláma: Dějiny Izraele a jejich role v
biblické teologii u M. Biče
- F. Čapek: Dějiny a teologie u M. Biče
podle 2S 8
- J. Rückl: „Já mu budu Otcem a on mi
bude synem" – královská božnost v
2S 7,14
- J. Dušek: Přínos M. Biče na poli seve-
rozápadní semitské epigrafiky
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Doc. Jindřich Halama, Dr.
děkan

* * *
V neděli 7. 11. 2010 od 14 h si chceme
připomenout 310. výročí narození a
250. výročí úmrtí hraběte Mikuláše
Ludvíka Zinzendorfa přednáškou
seniora Ochranovského seniorátu a
faráře v Železném Brodě Jiřího Polmy
„Obnovení Jednoty bratrské v roce
1727 a Ochranovská misie". Akce se
bude konat ve sborovém areálu Čes-
kobratrské církve evangelické v Lysé
nad Labem. 
Zve staršovstvo a místní skupina
Kostnické jednoty.

* * *
Už potřetí se v neděli 21. listopadu
2010 od 15 hodin uskuteční u dálniční
kaple na obchvatu Plzně (na odpočí-
vadle dálnice D5 poblíž Šlovic u 83.
km ve směru na Prahu) ekumenická
bohoslužba "Na památku obětí do-
pravních nehod". U příležitosti
Světového dne obětí dopravních
nehod ji společně s plzeňskými du-
chovními pořádají Psychosociální
intervenční tým ČR, České sdružení
obětí dopravních nehod, Terénní kri-
zová služba Diecézní charity Plzeň a
Centrum SOS Archa Diakonie ČCE -
střediska v Plzni.

Karel Šimr

Bohoslužby
SENIORÁT POLIČSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOROVÁ U POLIČKY, Ne 9.30 
Borová u Poličky č. 30, j Miloš Lapá-
ček, a Tomáš Jirků

HLINSKO, Ne 9.00 
Straněnská 837, f Miroslav Čejka, 
f Naděje Čejková

JIMRAMOV, Ne 8.30 
nám.Jana Karafiáta 148, f Tomáš Jirků

KROUNA, Ne 9.00 
Krouna č.155, f David Sedláček

KRUCEMBURK (DŘ. KŘÍŽOVÁ), Ne 10.00 
ul. Mikuláše Střely 178, f Marek Vanča

POLIČKA, Ne 8.30 h
Nábř. Svobody 561, f Jan Dus

PROSEČ U SKUTČE, Ne 9.00 
Proseč u Skutče č. 120, f Lukáš Klíma

RANÁ U HLINSKA, Ne 10.30 
Raná u Hlinska č. 80, f Marta Sedláč-
ková, a David Sedláček

SVRATOUCH, Ne 10.30 
Svratouch č. 123, a Jan Dus

TELECÍ, Ne  a, c, d, e 9.00 
Telecí č. 129, f Lukáš Pešout

PRAŽSKÝ SENIORÁT - STŘEDNÍ ČECHY

Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PRAHY, 256 01; Ne 10.00
Husova 656, f Tomáš Trusina

BEROUN, 266 01; Ne 9.45
Husovo náměstí 43/30, f Dagmar
Ondříčková

DOBŘÍŠ, 263 01; Ne 10.00
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, 268 01; Ne 9.30
Valdecká 408, f D. Dušková - Havlíč-
ková, f Anna Šourková

HVOZDNICE, 252 05; Ne 9.30
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, 272 01; Ne 9.00
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., 252 66; Ne 9.00
5. května 66, j Pavla Jandečková, 
f Dana Rotkovská

SEDLEC – PRČICE, 257 92; Ne 8.00
K. Burky 150, a Tomáš Trusina

SOBĚHRDY, 256 01; Ne 10.00
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOREC, 250 83; Ne b, d 9.30
Husova 133, a Elen Plzáková  

Církev bratrská

KLADNO, 272 01; Ne 10.00 
Víta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta 

NERATOVICE; 277 11, Ne 10.00
misijní sbor, Vojtěšská 1219, Petr
Grulich

RAKOVNÍK, 269 01; Ne 9.00 
Vysoká 195, Petr Šimmer

VLAŠIM, 258 01; Ne 10.00  
misijní sbor, Spolkový dům, Palac-
kého n. 7, Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, 272 01; Ne 10.00
Milady Horákové 1526 (modl.
CASD), Daniel Hottmar

Pozvánky
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(Elie Wiesel: Rukojmí)

Starší pamětníci, pilní čtenáři Kostnických jisker si pamatují na články
Daniela Henycha, vážící se k různým výročím významných osobností,
které svým dílem, vědeckými objevy či uměním poznamenaly kulturní
dějiny lidstva. Navíc se čtenář těch článků dozvěděl, co se jinde nemo-
hl dočíst. Totiž, že svá obdarování přijímali ti lidé jako Boží dar a stara-
li se o to, aby se svěřenými hřivnami dovedli dobře hospodařit. Články
rozšiřovaly kulturní obzor čtenářů, inspirovaly k přemýšlení.
Daniel Henych byl čtyřicet let evangelickým farářem. Jeho povolání
zahrnuje i učitelství, tedy starost a péči o vzdělání každého člena svěře-
ného sboru. Didaktika prostupuje jeho rozsáhlou činnost spisovatel-
skou, najdeme ji v jeho poesii pro děti, v pohádkách, v písničkách i v
příbězích pro mládež. Ale povinnost vychovávat, vést, najdeme i v jeho
překladech duchovních písní. Svou poslední knihu věnoval mladým
lidem, kteří se seznamují s dějinami kultury. Nazval ji 3 x 13 věřících
osobností. Vydal ji Marek Světlík jako svou druhou publikaci, chtěl tak
zřejmě naznačit, jakým směrem se bude jeho vydavatelství ubírat. První
část knihy je věnována vědcům, jejichž objevy posunuly vývoj lidstva.
Ty byly využívány v minulé době k atheistické propagandě. Nyní se
dočteme, jací hluboce věřící lidé byli Koperník, Kepler, Newton, Lo-
monosov, Darwin, Einstein a řada jiných. Jejich víra je vůbec od jejich
výzkumů neodváděla. Naopak. „Velebnost všemohoucího Boha oslavil
svou moudrostí" – stojí na náhrobku Newtonově. Vystihuje jeho osob-
nost a vlastně i ostatních.
V druhé části píše autor o vynikajících umělcích, o malířích Dürerovi,
Cranachovi, Rembrandtovi, Chagallovi, o hudebnících Bachovi, Hän-
dlovi, Mozartovi, o spisovatelích Defoeovi, Stoweové, Tolstém,
Bjornsonovi, Sayersové, o naší L. Mašínové. „Všecko se může změnit,
jenom ne srdce lidí, jejich žízeň po lásce a touha po Bohu." To je výrok
Chagallův, který autor připomíná.
Poslední, třetí část, připomene filantropické dílo Schepplerové,
Amerlinga, Lincolna, Kolpinga, Boothové, sester Royových, Nansena,
Schweitzera, Kagawy, Pittera, Haamarskjölda, Matějčka,Vaniera, na
které bychom neměli zapomínat.
Kniha končí řadou otázek čtenáři. Může si tak sestavit osobní kviz,
zkontrolovat paměť.
O to zřejmě autorovi šlo.

M. Nekvasil

3 x 13


