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V čase vánočním k nám pronikají
informace z nejrůznějších stran.
Reklamy nás lákají k utrácení a
koledy nás budou provázet všude
kolem. Určitě zase budu litovat po-

kladní v obchodním domě, která
celou směnu poslouchá pět koled
stále znovu a znovu… 
Člověk po nějakém čase přestane
už ten zvuk vnímat. Můžeme si
také vytvořit vlastní svět hudby
podle vlastního vkusu…. Právě 
v tomto čase vánočních příprav 
k nám však z pouště zaznívá jasný
a silný hlas Jana Křtitele. Zástup
posluchačů kolem Jana byl různý,
ale stejná zvěst: čiňte pokání a vy-
kroč v životě novým směrem.
Určitě jsme slyšeli kritiku na naši
práci a spoustu rad, co se mělo udě-
lat. Vzpomínám na svého prvního
kazatele, který mě naučil hodně o
mezilidských vztazích. Byl jsem no-
vým návštěvníkem kostela, když
jsem mu zkritizoval večerní biblic-
kou úvahu. Usmál se, a poslucha-
čům oznámil, že za týden mám bib-
lickou úvahu já. Následující čas vy-
užil k mnoha rozhovorům a já rád

naslouchal, abych se dobře připra-
vil. Jan Křtitel nechtěl posluchače
zničit a ponížit, ale připravit na ně-
koho většího a mocnějšího. Poslu-
chač, který činil pokání, získává
milost k novému životu. Někteří
posluchači dokonce vidí Jana, jak
pokleká před Ježíšem. 
Čas velkých příprav je před námi.
Už v hlavě plánujeme, co udělat
pro chvíle pokoje a radosti. 
Určitě souhlasím, že musíme vše
důkladně připravit. Hlas z pouště
nám připomíná úklid našeho srdce.
Srdce potřebuje k usmíření plán
cesty.
Smíření a radost činí vánoční svát-
ky nezapomenutelnými. Přeji vám
všem, aby se všechny přípravy vy-
dařily.

Hottmar Daniel, 
farář ECM 
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Poselství ke 3. adventní neděli

Každý čtenář si vzpomene, že z
Ježíšových úst uslyšel i zlou zprávu
o pekle: "Tam bude pláč a skřípění
zubů" (Mt 8,12). S apoštolským vy-
znáním opakujeme, že Ježíš přijde
soudit živé i mrtvé. I já, stejně jako
někteří se mnou bychom nejraději
ten tak zvaný poslední soud škrtli a
zůstala by nám jen ta dobrá zpráva
o odpuštění hříchů a životě věč-
ném. Když to nejde - evangelium
nepředěláš, nesmíš k němu nic při-
dat ani z něho ubrat (Zj 22,18.19) -

aspoň se utěšujeme, že přece nemů-
žeme dopadnout tak špatně jako
ten bohatec, kterého odsuzujeme,
že nedal chudému a nemocnému
Lazarovi ani drobty, které padaly z
jeho stolu. Takoví patří do pekla, a
pak jistě Hitler a Stalin a podobní
zločinci.
Ale ve chvílích prozření ze sebe str-
háváme masku slušnosti, která
dovede oklamat i ombudsmana, a
stojíme před Soudcem nazí a prů-
svitní až k pramínkům našich nej-

tajnějších pohnutek. My křesťané,
včetně mne, raději tu masku opra-
šujeme a když hrozí rozpadnutím,
slepujeme ji, aby ještě vydržela as-
poň do jara a nevyšlo najevo, že se
před námi otevírají brány pekla pro
naše myšlení a naše skutky, souhrn-
ně řečeno, že jsme se vzdálili od
Boha a "odešli jsme do daleké země
a tam jsme svůj majetek rozmaři-
lým životem rozházeli" (L 15,13).
Jsme raději slušní se svou maskou

O pekle, bez legrace

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Advent

kupte si zlaté anděly
je otevřeno v neděli

snad zalíbí se potomkům
až budou viset na stromku

jen kup si věnec – je jak pravý
a máme druhů víc než šest

na dveře dej ho – tak –
ať zdraví

všechny, kdo vracejí se z cest

a pešek advent okolo
chodí a nikdo nedívá se

jsme v zajetí svých malých lásek
už neslyšíme volání

k pokání

* * *

zas všichni kupují...
za okny Vánoce...

z ošatky vyhodím
nahnilé ovoce

ze srdce vyhodit
nahnilé vztahy
nejde tak lehce

jsou samý záhyb

všichni jak ovce
bloudíme světem

se srdcem lovce 
lovíme co chcem...

Daniela Sedláčková
BÁSNĚ & básničky /Praha 2004/

Náš dlouholetý spolupracovník
ThDr. Jiří J. Otter, který je jako
člen Svazu osvobozených politic-
kých vězňů předsedou Českého
svazu bojovníků za svobodu v
Praze 2, byl již loňského roku
vyznamenán při svých devade-
sátinách pamětní bronzovou me-
dailí za svou činnost v tomto
svazu. Při letošní výroční schůzi,
konané při výročí 17. listopadu,
byl vyznamenán další, tentokrát
stříbrnou pamětní medailí. Stalo
se tak i se zřetelem k jeho úsilí o
česko-německé smíření a porozu-
mění a zvláště na knížku jeho
vězeňských pamětí "Za mřížemi
a dráty – také trochu jinak", která
vyšla také v německém překladu
a byla oceněna na letošním mezi-
národním knižním veletrhu v
Lipsku.

Další ocenění spolupracovníka našeho listu
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než radostní v nově darovaném
šatu od Otce. Slušnost místo ra-
dosti - to je stálé pokušení i vzpou-
ra evangelických křesťanů proti
dobré zprávě evangelia i proti hro-
zící obsílce k soudu.
Toto pokušení a hlavně vzpoura
budou na soudu odhaleny a odsou-
zeny. To, čemu jsme se snažili utéci,
už nás dostihuje: peklo. Kdo si o
sobě myslí, že si zaslouží něco lep-
šího, strašně se mýlí, ale mýlí se
ještě více ten, kdo si nad svým orte-
lem zoufá a své zoufalství vykřiku-
je s Kainem: "Větší je nepravost má,
než aby mi mohla být odpuštěna,"
jinak řečeno "můj zločin je větší, než
aby byl odčiněn" (Gn 4,13). Slušní
křesťané se stydí, že tak laskavý a
mírný Ježíš vyslovuje tak hrozná
slova, peklo a pláč a skřípění zubů,
ač ovšem slušných křesťanů se
nemohou týkat.
Naštěstí světská literatura, zvláště
beletrie se už dávno chopila tématu
pekla a vykreslila je ne jako před-
stavu, ale jako skutečnost mrazivě
holými obrazy dna, vězeňské cely,
osamění, deprese, úzkosti, nechuti
k životu, jež člověku signalizují, že
je nejvyšší čas, aby se vrátil mezi
lidi, jinak se mu peklo stane nesne-
sitelným. Psychologové a psychiat-
ři mu v tom pomáhají, často úspěš-
ně, ale jen načas, tušíce, že deprese

a úzkost mají hlubší kořeny, než si
mysleli.
Ví-li člověk, že si svou depresi a
úzkost přivodil svou vzdáleností
od Boha, pomůže mu jeho farář
zvěstí, že Boží milosrdenství v
Kristu Pánu je silnější než každé
lidské odcizení. Evangelium léčí a
uzdravuje, to podepisuji. Ti, kdo
chodí do kostela, se dostanou zpět
ke zdraví, víře a poslušnosti dřív
než osamocení evangelíci.
Soudím tedy, že evangelický farář,
kazatel evangelia, vstupuje na ka-
zatelnu proto, aby světlem Kristova
evangelia oznámil všem slyšícím,
že jejich deprese a úzkost i jejich
únava a nechuť k životu jsou upo-
zorněním, že jim hrozí sestoupení
do pekel a že je nejvyšší a neod-
kladný čas otevřít uši a srdce k sly-
šení a poslušnosti hlasu dobrého
Pastýře, Krista Pána: "Pojď a násle-
duj mne." Kdo se mu odevzdá, zba-
ví se tíhy sebe samého, své zlé vůle
a své blbé nálady, uvolní se a pro-
půjčí svůj hlas, pokud jej ještě má,
sboru bratří a sester, kteří zpívají s
radostí a vděčností Pánu, že byli
vysvobozeni z pekla a nyní slouží
lidem k dobru a Bohu ke slávě.
Snad si nevymýšlím příliš? Apoštol
Petr (1P 3,19 a 4,6 - což si musíte
přečíst) nejprve chválí Krista Pána,
který dal život jednou provždy za
hříchy, spravedlivý za nespravedli-

vé, aby nás přivedl k Bohu. Kris-
tova starostlivá láska šla však i za
těmi, kteří ve dnech Noémových
neposlechli varování a dostali se do
vězení (pekla), a kázal jim odpuště-
ní a vysvobození. Vyhlásil jim
zvěst, která je v 4,6 zřetelněji ozna-
čena jako evangelium, jež Kristus
zvěstoval mrtvým, "sestoupil do
pekel" podle Apoštolského vyzná-
ní. Sestoupil tam, aby zvěst evange-
lia o odpuštění v Kristu vešla v plat-
nost a přinesla vysvobození i těm,
kdo zemřeli před Kristovým naro-
zením a jako všichni lidé byli pro
svůj hřích odsouzeni do pekla.
Věz tedy, není místa a situace, z
nichž by tě Kristus Pán nevysvobo-
dil, a není takového provinění, jež
by nevzal na sebe, aby tě osvobodil.
Není pekla, v kterém bys musel
zahynout. Dokládá to hříšník, jenž
už skoro ze dveří pekla prosí o
milost a vyznává: "Já pravý šibenič-
ník jsem - pln neřestí a zvůle - do
něhož hřích tak zažral se - jako rez
do cibule. - Za ucho, Pane, chyť mě,
psa - kost milosti dej ohryzat, - a
poruč zhurta k tomu: - Marš, do ne-
be syp domů. (Přeložil BB Bašus,
Modlitby šeptem, Luděk Rejchrt,
Kalich 2005.)
Jen nevěřící, kteří pohrdají touto
milostí, sklidí to, co zaseli.

Josef Veselý

Sbory Církve bratrské si letos připomínají uvedené výročí. Založena pod
názvem Svobodná církev reformovaná. Po první světové válce přijala jméno
Jednota českobratrská, aby v roce 1967 měla ve svém názvu znovu Církev,
ale již bratrská. Z pohledu lidského života je to dlouhá doba, ale z pohledu
Církve Kristovy jsme stále církev mladá.
Sbory pražského seniorátu CB se sešly v neděli 7.11.2010 ve sboru v Praze 1
k odpolední, bohatě navštívené, bohoslužbě k připomenutí tohoto výročí.
Biblické heslo bylo: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Žd 13,8
Bohoslužbu řídil místní kazatel bratr Pavel Černý. Připomenul, že potřebu-
jeme povzbuzení a naději. Bratr kazatel Pavel Javornický zavzpomínal na
bratry a sestry, kteří ovlivnili jeho životní cestu víry. Bratr kazatel Bronislav
Kaleta, pražský senior, se zastavil u slova adresovaného církvi v Laodikeji,
které může být i slovem pro nás - ...nejsi studený ani horký, jsi vlažný, říkáš

totiž: nic nepotřebuji... já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.
Rozhorli se tedy a čiň pokání... pokáním se stáváme přijímajícím dítětem,
odkázaným na Boží milost a proměňující Boží moc. Celé shromáždění bylo
proloženo krásnou hudbou a písněmi jak z kancionálu, tak písněmi mláde-
že i spojeného smíšeného sboru pod vedením T. Najbrta; jejich závěrečný
sbor Haleluja z oratoria Mesiáš od G.F.Händela nádherně pozvedl naši mysl
k velké naději a jistotě- Haleluja, Pán Bůh všemohoucí kraluje od věků na
věky.
Záměrně jsem ještě nepřipomněl kázání předsedy Rady Církve bratrské
bratra Daniela Fajfra, neboť by bylo škoda nepřemýšlet o tomto slovu
podrobněji.

Co chce Ježíš Kristus udělat s námi dnes?
Neklamným příznakem stárnutí bývá vzpomínání na to, co bylo dříve, při-
čemž se nám obraz minulosti jeví jako " staré zlaté časy". Mladí lidé jsou zase
spíše v pokušení přehlížet a nedoceňovat minulost, žijí oslněni přítomností
a nadějí budoucnosti. Avšak živá a duchovně zdravá církev Ježíše Krista
dovede naslouchat na obě strany, dává pozor na hlas svých proroků, ale při-
tom je vděčná za své historiky, kteří připomínají, z čeho vzešla a na co nava-
zuje.
Každá generace křesťanů v církvi by se měla podílet na budování Božího
království tím, že navazuje na své předchůdce a současně staví něco nové-
ho. Apoštol Pavel popisuje tuto stavbu církve- Ef 2,19-20 ...máte právo
Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoš-
tolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Na jiném místě pak
apoštol Pavel říká: Každý ať dává pozor, jak na tomto základu staví. Je úžas-
né, že Pán Ježíš se nemění, ale jde vždy s dobou. On je stejný včera, dnes i
na věky a přitom tak současný. Co to konkrétně znamená? Abychom i my
se svou vírou v Ježíše byli aktuální, všechno naše počínání musí vycházet z
víry v Ježíše Krista, vše na něm musí být založeno a postaveno. Ap. Pavel
nás nabádá, abychom si dali pozor, jak na tom základu stavíme. Tato výzva
klade před nás tři otázky: Co stavíme, podle čeho stavíme, z čeho a jak sta-
víme.
Co stavíme? Stavíme Boží dům – církev. Stavíme ji tak, aby byla branou do
Božího království. To není definice církve, ale jistě naše přání. Církev je
duchovní chrám, který je pořád rozestavěný až do druhého příchodu Pána
Ježíše Krista. Žádná generace jej nemůže dokončit. A co dnes? Zdá se nám,
že oslovit dnešního člověka a přivést na cestu víry je velmi těžké, ale co je u
lidí nemožné, u Boha je vždy možné. A stane se tak, když lidé budou kon-
frontováni s Kristovou láskou. To, co máme udělat, je nečekat až přijdou
mezi nás, ale jít za nimi, poslechnout Ježíšovo jděte!
Jděte a buďte světlem, buďte solí, kažte evangelium a získávejte učedlníky.
Žijeme ve společnosti, která je zmatená: tradiční hodnoty, úcta k druhému,
k životu obecně, význam rodiny, manželská věrnost... se vytrácí. Je nebez-
pečí, že uprostřed liberální společnosti můžeme couvat a zpochybnit své
postoje. Pokud chceme přinést něco nového, uzdravujícího, musíme vychá-
zet z hlubokého vnitřního přesvědčení, z prosté dětské víry, která se nebojí,
neohlíží se na názory většinové společnosti, ale ve svých postojích si počíná
svobodně a směle. Tato tvrdá konfrontace církve v liberální české společ-
nosti může církvím pomoci v tom, aby hledaly onu hlubinu bezpečnosti
zakotvenou v dobrém a milujicím Bohu ne jen pro sebe, ale pro druhé. Čím
je společnost vzdálenější Bohu, tím musíme mít hlubší zakotvení v Kristu.
Co tedy stavíme? Církev – společenství sboru, které není ze světa, ale žije v
něm.
Podle čeho stavíme ? Stejně jako v první církvi i o nás musí platit, že zůstá-
váme v učení apoštolů (Sk 2,42). Co bylo obsahem apoštolské zvěsti? Bylo
to slovo Ježíšovo, kázání na hoře, podobenství o Božím království i kázání

Z církví doma i ve světě O pekle, bez legrace

Úvahy Oliviera Roye o vzájemném
vztahu mezi náboženstvím a globa-
lizací zaujaly, podobně jako nás
(srov. článek Ještě tady!, ET-KJ
31/2008), i Scotta M.Thomase. Ten

se v „prognostickém" čísle časopisu
Foreign Affairs za listopad a prosi-
nec 2010 vrací ke slavné eseji o
„střetu civilizací" uveřejněné před
lety v témže periodiku, a některé

Huntingtonovy teze kriticky pře-
zkoumává právě v návaznosti na
Roye.
Zatímco různí autoři uvádějí rozlič-
ná „hausnumera" (složenina s -
HAUS- je na místě, neboť většina z
odhadovaného počtu se schází ne-
oficiálně po obydlích) ohledně
množství křesťanů v Číně, Thomas
se hlásí k prognóze, podle níž by do
roku 2050 mohlo být čínských křes-
ťanů 218 milionů. Ve studii o narů-
stajícím vlivu náboženství ve světě
autor fundovaně zohlednil kdeco –
až na jedno dle mého názoru sotva
pominutelné hledisko: Podle někte-
rých francouzských islamologů se
momentálně, ač to tak zvnějšku ne-
vypadá, nachází islám celosvětově
ve stagnaci.
Nad Thomasovými podnětnými
prognózami a rozbory vynikne tzv.
slepý bod někdejšího „Prognos-
ťáku" (tj. Prognostického ústavu,
nyní často připomínaného/oslavo-
vaného): otázky náboženství, kul-
tury atd. pojímal ve svých prognó-
zách jako pouhou druhotnou, od-
vozenou „nadstavbu". Tento meto-
dický přístup překonávali politici
vzešlí z „Prognosťáku" individuál-
ně, každý po svém. Sám Valtr Ko-
márek (ředitel Prognostického ústa-
vu) doposud dle mého názoru plně
nepřistoupil na to, že, vyjádřeno se
Scottem Thomasem, „na nábožen-
ských myšlenkách opravdu záleží
(religious ideas do matter)".

František Schilla
Odkaz:
Thomas, Scott: A Globalized God.
Religion’s Growing Influence in
International Politics.
Foreign Affairs, Volume 89, No. 6
(November/December 2010), s.
93-101

Kolik bude v Číně křesťanů v roce 2050?

Církvi bratrské je již 130 let

životem. Je třeba se držet především Bible -  onoho neomylného svědectví o
Božím zjevení, které má svůj vrchol ve spasitelném díle Ježíše Krista. Číst
Bibli osobně, doma s rodinou, vykládat ji, kázat z ní, zhudebňovat její verše,
nechat se jí inspirovat. A hlavně být Božím slovem proměňován do Kristova
charakteru. Evangelium Boží má stálou moc, my už tomu tak nevěříme.
Ježíš Kristus má moc měnit lidské životy! Na to církev sama nestačí a to je
naše naděje. Stavíme na Ježíši Kristu, On je to Slovo Boží.
Z čeho a jak stavíme? Žijeme ve svobodné společnosti. Jedna generace již
vyrostla v demokracii. Nejsme již zatlačení jen do modliteben. Naší modli-
tebnou jsou vesnice, města, celá republika. Potřebuje smělejší projekty. To
není jen doslova vyjít a kázat na ulicích, znamená to žít evangelium ve světě
jako jednotlivci a společenství, pro které Ježíš Kristus není soukromá záleži-
tost. To je ona víra skrze lásku dělající, vyjádřená osobní evangelizací a misij-
ním úsilím, péčí o potřebné. Církev musí vyrůstat z nadšení, ba vášně pro
Krista a z hlubokého přesvědčení víry. Vytvářet společenství založené na
Ježíši Kristu znamená znovuobjevení všeobecného kněžství obecné církve,
která oslovuje svět svojí opravdovostí, horlivostí, láskou... a to je náročné. To
se nedá napodobit, to je způsobeno pouze Duchem svatým a oddaností
Ježíši Kristu. Zde je klíč k obnově církve.
Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je
Ježíš Kristus.

Jan Trnka

(K tzv. slepému bodu někdejšího Prognostického ústavu)

Dokončení ze str. 1



Před námi jsou Vánoce a my si kaž-
doročně připomínáme jejich smysl.
Nespočívá ve spoustě dárků, vánoč-
ních hodech, lidových zvycích a tra-
dicích, nýbrž v tom, co se děje mezi
nebem a zemí. Někdo k nám přichá-
zí z nadehvězdných výšin; kdo to je?
Je zajímavé sledovat odpovědi na
tuto otázku, jak je vždy znovu slyší-
me v kázáních a čteme ve svátečních
úvahách a ve sborových dopisech.
V jednom takovém jsme se dočetli,
jak nám Pán Bůh dal největší možný
dar. Sám přišel na tento vět a stal se
jedním z nás. Stal se malým dítětem
a narodil se v Betlémě. To nám při-
pomíná pohádku o třech zlatých vla-
sech děda vševěda, kde slunce je
ráno malým dítětem, v poledne do-
spělým mužem a večer starcem. A s
Pánem Bohem je to prý něco podob-
ného: vánoční svátky tráví na zemi v
jesličkách jako malé pacholátko, o
Velikonocích bere na sebe mužnou
podobu Krista, trpí na kříži, umírá,
vstane z mrtvých a pak se zas vrací
na nebe, kde je opět tím vznešeným
starcem, kterého Písmo nazývá Vě-
kovitý nebo Starý dnů (Da 7,9).
Kdysi jsem slyšel na dětské vánoční
besídce, že Pán Bůh k nám přišel v

přestrojení, jako kdysi král Václav
IV. chodil na zapřenou po pražských
tržištích, aby viděl zblízka život pra-
cujícího lidu. A jinde jsem zase četl,
jak se Pán Bůh rozhodl, že opustí své
nebe a bude žít v každém ohledu
jako domorodci. To se skutečně stá-
vá, že lidé z rodu královského, aby si
učinili správnou představu o životě
svých poddaných, zatouží s nimi
společně prožít aspoň nějakou chví-
li. Anglický princ William ze solida-
rity a na podporu dobročinné akce
strávil o loňském adventu jednu noc
na ulici s bezdomovci. Spal ve spa-
cáku na chodníku, byla mu ukrutná
zima a mohlo ho přejet zametací
auto. Ale pro příštího možného krále
je to zkušenost obrovská. A bezdo-
movce nesmírně povznáší, že princ
se stal na chvíli jedním z nich.
Ovšem až bude jednou králem, tak
mu podobný výlet nedovolí rodina
ani vláda.
Jenže Pánu Bohu nemá kdo co po-
roučet. On koná vše, jak se mu líbí.
Ve vánočním čísle Katolického týde-
níku jsme loni četli, že Všemohoucí
se rozhodl stát dítětem. Všemohoucí
je tradiční přívlastek Hospodina.
Prosím – on může všechno – ale stej-

ně nás napadá: kdo v té chvíli zůstal
na nebi? Byly to sedisvakance -
období, kdy Boží trůn byl uprázd-
něn? Kdo Všemohoucího zastupo-
val v té chvíli, když byl nemohou-
cím dítětem? Někdo si třeba myslí,
že je to velké tajemství, ale ve sku-
tečnosti je to hereze.
Bůh Otec, Syn a Duch svatý jsou ne-
zaměnitelné osoby. I když žijí v
dokonalé jednotě, každá má svou
vlastní totožnost neboli identitu.
Kdo to nebere v úvahu, dostává se
na scestí, čehož dokladem jsou pak
nejen vánoční, ale i velikonoční
bludy a hereze, kterých je v církvi
vždycky dostatek. Proto nás těší, že
renomovaní teologové mají v té věci
jasno, jako třeba papež Benedikt
XVI., který v loňské adventní pro-
mluvě vyzval věřící, aby „uváděli
do praxe poselství Syna Božího, kte-
rý se z lásky k nám zřekl všeho a stal
se malým dítětem". A my dodejme,
že Syn Boží tak učinil v souhlase s
Otcovou vůlí a z jeho rozhodnutí. A
důvod? Neposlal Bůh Syna svého na
svět, aby odsoudil svět, ale aby spa-
sen byl svět skrze něho (J 3,17).

Vlastimil Tlustý
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O vánočních herezích Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba adventní
Píseň – Daruj nám, Pane, svůj pokoj (Dona la pace)

Žalm 27,7-8;11-14
Čtení Jk 5,7-8;Mt 1,18-24
Píseň
Ticho
Chvály:
Ježíši Kriste, tys byl poslán na svět, abychom z tebe žili.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, ty jsi nablízku všem, jejichž životem se opovrhuje.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, ty s námi uzavíráš  novou smlouvu, která nebude nikdy
zrušena.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, ty osvěcuješ oči všech, kdo jsou v temnotách.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, ty dáváš rozkvétat poušti, ty nás vedeš do země radosti.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, chudým se bude ohlašovat radostná zvěst a zajatcům pro-
puštění.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, zlomená srdce budou uzdravena, hladoví nasyceni.
- Pane, přijď brzy!
Ježíši Kriste, cesty budou narovnány a na zemi bude přebývat tvoje
sláva.
- Pane, přijď brzy!

Otče náš
Modlitba:
Ježíši, lásko nad všechnu lásku, do zbrázděné země našeho života vklá-
dáš důvěru víry. I když zpočátku je jen jako malé semínko, roste a může
se stát jednou z nejjasnějších skutečností evangelia, zdrojem nevyčerpa-
telné dobroty lidského srdce.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, v tobě je pokoj našeho srdce.
Zpěv

(© 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)

Je evidentní, že ani vysoký intelekt a
vzdělání nikoho neochrání před hlasitým
říhnutím ve společnosti. To se přihodilo
Alexandru Tomskému, jenž ve svém
čtvrtečním komentáři v Lidových novi-
nách s názvem „Postižená společnost“
napadá moderní dětskou medicínu způ-
sobem, za který by se věru nemusel sty-
dět kdejaký hlasatel fašizujících a fašis-
tických stran. Dokonce je na místě vážné
podezření, jestli od některého z nich
Tomský neopisoval.
0č jde? Tomský ve svém článku na obec-
né úrovni kritizuje moderní pediatrii, že
napomáhá početí, porodu a přežití nedu-
živých kojenců. Jako kritickou hranici
volí porodní váhu dětí 2,5 kg. Tomský se
děsí toho, že se bude muset společnost o
některé z těchto dětí starat a vydávat na
péči o ně miliony. Argumentuje, že už
máme přece dost problémů s péčí o zmr-
začené při automobilových nehodách. O
tom nemusíme pochybovat. Zdravý (!)
selský rozum chápe, že miliony, které
vydáme na péči o neduživé děti, budou
ve státním rozpočtu scházet, až se budou
hledat miliardy na rozšiřování dálniční
sítě...
Tomský dále nabízí zajímavé srovnání
novorozenecké úmrtnosti ve Velké Bri-
tánii a v České republice (Českosloven-
sku). Česká republika (včetně historic-
kých politických předchůdců) dlouhodo-
bě vykazuje velmi nízkou novorozene-
ckou úmrtnost, dokonce nižší než v ji-
ných ohledech vyspělejším Spojeném
království. Tomský přichází s věru origi-
nálním vysvětlením: Zdravotní sestry
za lamanšským kanálem prý častěji ote-
vírají na neduživé děti okna. Eventuálně
častěji kladou dětem na obličej polštářky
nebo odpojují hadičky od přístrojů.
Neduživé děti pak umřou rychleji, než
bys řekl Tomský. Ten v tom vidí racio-
nální korekci středního zdravotnického
personálu, aby se bezradní lékaři iracio-
nálně nevyčerpávali případy a ve státní
kase pak zůstalo víc peněz. Více peněz na
dálniční tunel, na výplaty sester nebo na
důchod pro pana Tomského. Asi i proto
jsou v Anglii důchody lepší než u nás...
Tomský nabádá k novorozenecké eutha-

nasii na úrovni obecné, já se vyjádřím
proti na úrovni konkrétní. Uvedu tři
příklady ze svého velmi blízkého okolí: 
1. Můj nejmladší syn se narodil s porod-
ní váhou podle Tomského neakceptova-
telných 2,11 kg. V průběhu celého těho-
tenství stresovali ošetřující lékaři mou
tehdy čtyřicetiletou manželku čtvrtoro-
dičku hrozbami, že se může narodit dítě
s Downovým syndromem. Nabízeli ne-
bezpečná vyšetření a nepřímo doporučo-
vali potrat. Nyní nám po necelých třech
letech doma běhá zdravý a chytrý chla-
peček, který mluví česky i anglicky a
ovládá počítač pomalu lépe než jeho ba-
bička (ročník 1947, jako A. Tomský). Jed-
nou z něj bude pravděpodobně politik.
2. Moje pětatřicetiletá kolegyně dlouho
nemohla přirozenou cestou otěhotnět.
Letos na jaře se jí po umělém oplodnění
narodila naprosto zdravá a krásná dvoj-
čata. S výbornou genetickou výbavou
svých rodičů do harmonického prostředí.
Z holčičky bude nejspíš novinářka a z
chlapečka geriatr. 
3. Třetí případ se týká mé neteře. Na-
rodila se čtyřiadvacetileté matce. Věk
matky by Tomský v tomto případě
schválil. Jenže novorozená holčička měla
komplikovaně zauzlená střeva a byly
nutné složité operace. Šance na přežití
ještě před deseti lety nulová. Teď je vhod-
ný okamžik, aby někdo "prozíravý"
pokradmu otevřel okno. Jenže nejmoder-
nější lékařské technologie umožnily
úspěšný zásah a holčička je nyní zcela
zdravá. Trvale. Z mojí neteře bude jed-
nou po mamince statná a bodrá zdravot-
ní sestra.
Tu mě přepadají noční můry. Mám před
očima Tomského a čtyři neduživátka,
kterým se snaží preventivně zakroutit
krkem... 
A následně před sebou vidím děsnou
scénu z budoucnosti. Spatřuji omšelý
domov důchodců, ve kterém ctihodný
kmet Alexander dožívá svá léta. V Lido-
vých novinách vychází článek jedné
mladé novinářky, ve kterém podporuje
návrh mladého politika, aby občané star-
ší osmdesáti pěti let podstupovali povin-
ně euthanasii. Je totiž prokázáno, že péče

o ně vyčerpává státní kasu a v rámci roz-
počtové odpovědnosti je návrh zákona
přijat nejen dolní sněmovnou, ale i pra-
vomocemi posíleným senátem. Nezbývá
totiž dostatek peněz na nové dálniční ob-
chvaty. Hned v následujícím týdnu chce
po ránu připravit mladý geriatr pro pa-
na Tomského jistou speciální injekci.
Mezitím mu bodrá zdravotní sestra
ušetřila práci a státní kase peníze. Ne-
chala totiž panu Tomskému na pokoji
během lednové noci dobře větrat...
Probírám se a za ty hloupé noční můry
se musím těm dětem omluvit. Ve skuteč-
nosti se o svého kata jednou dobře posta-
rají. Pan Tomský se nemusí bát. Dostane
v domově kvalitní léky i dobrou polévku.
A bude moci i nadále svobodně hlasitě
říhat. Neduživátka totiž budou lépe než
ostatní vědět, že lidský život má větší ce-
nu než peníze. I život postižený. Dokon-
ce i život pana Tomského. Amen.

Petr Špirko
Psáno jako reakce na článek "Postižená
společnost", LN 18.11.2010

Pokračování z minulého čísla
V této práci pokračoval o půlstoletí
později Jan Valesius (Valeš), jenž
pocházel z řad uprchlíků. Jako čtyři-
cetiletý se stal studentem teologie v
Debrecíně. Potom byl farářem v ma-
ďarských reformovaných sborech,
pak seniorem v Komárenském seni-
orátu. Mezitím se potichu staral o
osiřelé eklésie české s velikou rado-
stí a zanícením. Valesius myslil i na
to, aby bylo komu odevzdat pastýř-
skou hůl. Na své faře začal učit tři
nadané mladíky a posléze je poslal
studovat do Debrecína a do města
Pápa. Po ukončení studií je sám vy-
světil. Za to byl 77letý farář zadržen
a odvlečen do komárenské hradní
věznice. Za rok se dostal na svobodu
a skrytě pokračoval v práci s nezlo-
menou sílou. Na tom, že po vydání
tolerančního patentu se lidé v obrov-

ském počtu přihlašovali do českých
protestantských církví, má mimo-
řádně velké zásluhy Valesius a jeho
činnost.
Toleranční patent vydaný Josefem II.
(1781) reorganizaci českobratrské
církve nepovolil. Souhlasil jenom s
uplatňováním náboženského života
v rámci evangelické církve augsbur-
ského vyznání a reformované církve
helvetského vyznání. Nato se přihlá-
silo více než 70 tisíc osob, a do konce
r. 1784 bylo založeno 1015 protes-
tantských sborů a bylo postaveno
233 protestantských kostelů. 
Protože tradice českomoravských
věřících byla blíže k helvetskému
než luteránskému směru, znovu za-
ložené evangelické sbory se obrátily
na reformovaného biskupa miškov-
ského Sámuela Szalayho, aby jim
poslal faráře a učitele. Mnohé nalé-

havé žádosti zapůsobily, a tak od r.
1782 až do konce století odešlo slou-
žit k českomoravským sborům 47
kandidátů a 7 sborových farářů z
Šarišského Potoka a dalších 20 mla-
dých farářů z Debrecína. V česko-
moravských – od r. 1784 úředně
uznaných – reformovaných distrik-
tech byli všichni faráři a učitelé vy-
sláni z Maďarska. 
Tato první generace přeložila Hei-
delberský katechismus, II. Hel-
vetské vyznání, maďarskou refor-
movanou agendu a dílo Györgye
Szikszaiho „Křesťanské učení a
modlitby" do češtiny a Komen-
ského „Labyrint světa a ráj srdce"
do maďarštiny.
Historik Luděk Brož takto píše o
duchovních této první generace: 

Pokračování příště

Česko-maďarské historické vztahy 2.
mezi církvemi helvetského vyznání

Zdravá společnost a postižený 
Mr. „Alexander Tomský“ Bean



Diakonie Českobratrské církve
evangelické se v srpnu letošního
roku opět aktivně zapojila do po-
moci oblastem postiženým po-
vodněmi. Přinášíme zprávu o vyu-
žití vybraných prostředků z veřej-
né sbírky na pomoc konkrétním
lidem v postižených oblastech. 
2 590 000,- Kč směřuje do 96 do-
mácností v oblasti Višňové na Frýd-
lantsku. Příspěvek jedné domác-
nosti se pohybuje okolo 27 000 Kč.

Při monitorování škod byla posti-
žená území rozdělena mezi jedno-
tlivé humanitární organizace. Mo-
nitoring Diakonie ČCE proběhl ve
130 domácnostech v oblasti Višňo-
vé na Frýdlantsku. Finanční po-
moc 2 590 000,- Kč z veřejné sbírky
směřuje do 96 domácností (Fili-
povka, Poustka, Předlánce, Višňo-
vá, Víska a Minkovice). 
„Na jednu domácnost připadá prů-
měrně 27000 Kč, skutečně přiděle-
né částky se pohybují od 10000 do
50000 Kč, rozhodující je rozsah
škod a sociální situace konkrétní
rodiny. Největší částky směřují k

obyvatelům obce Víska, která patří
mezi nejpostiženější z uvedených
lokalit," sdělil vedoucí povodňové-
ho štábu Mgr. Pavel Kalus.
Kromě veřejné sbírky a dárcov-
ských SMS se Diakonie při srpno-
vých povodních zapojila také for-
mou dobrovolnické pomoci. Stov-
ka dobrovolníků pomáhala v ob-
lastech Českolipska a Liberecka s
odstraněním bezprostředních po-
vodňových škod, další pak při
následném podrobném monito-
ringu jednotlivých postižených
domácností. 
Humanitární pomoci se Diakonie
ČCE aktivně věnuje již od roku
1997 a dosud rozdělila přes 65
milionů korun. Je také dlouhodo-
bě zapojena do IZS - Integrované-
ho záchranného systému ČR při
MV ČR. 

Stále můžete pomoci

Lidé mohou přispívat na povod-
ňový sbírkový účet č. 

27196349/0800, v.s. 2010 

nebo zaslat dárcovskou SMS ve
tvaru 
DMS POMOCPOVODNE na čís-
lo 87777. 
Cena DMS je 30 Kč, Diakonie ČCE
obdrží 27 Kč. Službu DMS zajišťu-
je Fórum dárců. 
Kontakt pro média:
Mgr. Vendula Kodetová, Public
Relations, m: 739 244 788, e: kode-
tova@diakoniecce.cz

* * *
Diakonie ČCE je druhou největší
neziskovou organizací v oblasti
sociálních služeb v ČR s více než
dvacetiletou obnovenou působ-
ností. Poskytuje služby na 41 mís-
tech po celé republice. Diakonie
ČCE zajišťuje 126 registrovaných
sociálních služeb, denně pomáhá
v přímé péči tisícům klientů ve
složitých životních situacích – od
rané péče, pomoci rodinám s
dětmi s postižením, přes provoz
nízkoprahových klubů pro mlá-
dež až po seniorská zařízení či
hospic pro umírající. Více na
http://www.diakoniecce.cz.

Jak pomáhají peníze z povodňové sbírky 
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
FARNOST PRAHA 10 - STRAŠNICE SI

VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

24. 12. VE 22.00 H A
25. 12. V 10.00 H.

(BOHOSLUŽBA 25. 12. BUDE V PŘÍ-
MÉM PŘENOSU VYSÍLÁNA ČESKOU

TELEVIZÍ, PROSÍME TEDY ÚČASTNÍKY,
ABY PŘIŠLI PŘED 9.45. H)

OBĚ BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ V BÍLÉM
KOSTELÍKU NA VILOVÉ 26, NĚKOLIK

MINUT CHŮZE OD METRA A
STRAŠNICKÁ.

* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na Adventní set-
kání. Na programu je ohlédnutí za
dosavadní činností sekce, perspek-
tivy, úkoly a poslání (přijďte, těšíme
se na vaše nápady a náměty).
Setkání se koná v úterý 14. prosince
2010 od 17.30 h v klášteře Emauzy
(přízemí) Praha 2, Vyšehradská 49.

(jNe)

Bohoslužby
SENIORÁT JIHOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMILOV, 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Früh-
bauer

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 384 21; Ne 10.00 
Kostnická 85, Pavel Fér

PÍSEK, 397 01; Ne 9.30 
Tyršova 15, Ondřej Kyml

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Josef Červeňák

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 398 11; Ne 9.00
Mírová 171, Josef Červeňák

TŘEBOŇ, 379 01; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák
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Vladimír Čech nikoli jako moderá-
tor televizního „Milionáře", ale jako
předseda senátu řešící těžká dilema-
ta. František Němec nikoli jako kole-
ga majora Zemana, ale jako kazatel.
Pavel Kříž nikoli jako stále nudnější
„básník", ale jako lékař-zloduch. –
Celá plejáda českých herců (v čele se
třemi jmenovanými) exceluje ve
dvoudílném italsko-německo-fran-
couzském televizním filmu Vzkříše-
ní z roku 2001, natočeném podle stej-
nojmenného románu Lva Tolstého.
Běží v něm o témata viny, pokání,
lásky, milosti. Kníže Dimitrij dobro-
volně doprovází na Sibiř bývalou
prostitutku Kaťušu, nespravedlivě
odsouzenou k sedmi letům nuce-
ných prací v důsledku neobratně

zformulovaného výroku poroty (v
níž sám zasedal). Kasační senát po
komplikovaných peripetiích rozsu-
dek zruší. Kaťuša, přestože k Dimi-
trijovi (který ji kdysi svedl) chová též
kladné city, dá nicméně přednost
odsouzenému anarchistovi a pokra-
čuje s ním v cestě na Sibiř … Zá-
věrem, kdy se ve všeobecné euforii
vítá „nové" století, tj. století dvacáté,
českého diváka zamrazí dvojnásob.

Dvacáté století bylo přece též stole-
tím stupidních televizních seriálů.
Právě ve skvělém podání notoricky
„provařených" českých celebrit vy-
nikne, že pokání a láska byly i ve 20.
století stejně tak nové jako ve stole-
tích předcházejících … (Snad se jed-
nou Vzkříšení dostane i na některý z
tuzemských kanálů.)

František Schilla

Vzkříšení
(Tolstoj v podání „provařených" celebrit)

Papež Benedikt XVI. při své nedáv-
né návštěvě ve Španělsku hovořil o
úpadku víry a náboženskosti v
dnešní společnosti a zmínil přitom
zvláště národ francouzský a český.

Konstatuje tak nepopiratelnou sku-
tečnost. Člověk si položí otázku: šlo
tu o kouzlo nechtěného, nebo si pon-
tifex v hloubi duše uvědomuje sou-
vislosti, ale nereflektuje je? Vždyť
jmenuje právě ty národy, jež zažily
na jedné straně bartolomějskou noc
a na druhé rozstřižený Rudolfův ma-
jestát, staroměstskou exekuci a lá-
mání páteře národa po dobu násilné
protireformace. A to všechno s pože-
hnáním potridentské katolické círk-
ve. Kdybychom byli svědky alespoň
sebemenší reflexe v tomto směru,
pak by papežův výrok měl smysl,
takto je to pouhé plácnutí do vody.
Ale co můžeme čekat za situace, kdy
jsou hlavy Římskokatolické církve 
v Čechách a na Moravě daleky ta-
kovéto reflexe a nedokázaly papeži
rozmluvit o mnohém vypovídající
návštěvu pražského jezulátka u
Panny Marie Vítězné, když byl na-
posledy v Praze?

Jaroslav Kraus

Na místě by byla kajícnost

HALFDAN W. FREIHOW
MILÝ GABRIELI

Milý Gabrieli je dopis, který píše otec
svému autistickému synovi. Otec se
snaží pochopit a s láskou Gabrielovi
vysvětlit, proč a v čem je jiný než
ostatní děti. Synův autismus jej plní
nekonečným smutkem, ale i pýchou
nad tím, jak jeho syn dokáže se svým
handicapem zápasit.
Ty sám jsi také tak trochu paradox,
složitý, nevypočitatelný a náročný,
nikdy se s tebou člověk nenudí,
vždycky něčím překvapíš a není ti
snadné rozumět. Jsi jako sám jazyk,
Gabrieli.

Kniha Milý Gabrieli je autorova
prvotina. Dočkala se skvělých kri-
tik a byla přeložena do mnoha
světových jazyků.

Halfdan W. Freihow (1959) praco-
val řadu let jako literární kritik, pře-
kladatel z francouzštiny a jako
redaktor nakladatelství Aschehoug.

Přeložila Jarka Vrbová

ISBN 978-80-7017-146-2
Váz., 1. vydání, Edice světové pró
zy PRVOTISKY sv. 8
Cena 169 Kč, v Kalichu do 24. 12.
2010 135 Kč.

www.ekalich.cz/produkt/177-
Mily-Gabrieli/index.htm

* * *

Celostátní pěvecký sbor Církve
bratrské Effatha vydal nové CD
„Veselme se, křesťané!" 

CD obsahuje nahrávky z posled-
ních dvou koncertů. 
Kdo Effatu dlouho neslyšel, může
být překvapen úpravami písní. 
Věříme, že se stane šiřitelem té
„dobré zprávy" u Vás i mezi Vaši-
mi přáteli.  
Cena: 160,- Kč.
Objednávky:  
www.effatha.cz/shop  
nebo 
jana@effatha.cz , 
tel: 481 545 312

Vánoční tipy


